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Bełchatów, ul. Wojska Polskiego 39
Brzesko, pl. Żwirki i Wigury 1
Chorzów, ul. Katowicka 74
Chorzów, ul. Wolności 13
Częstochowa, al. Pokoju 7
Częstochowa, ul. Dekabrystów 41b
Dąbrowa Górnicza, ul. Sobieskiego 3
Dębica, ul. Kolejowa 18
Dębica, ul. Kolejowa 44
Gostyń, ul. Kolejowa 33
Jabłonka, ul. Sobieskiego 6
Jabłonka, ul. 3 Maja 9
Jasło, ul. Rynek 20
Jędrzejów, ul. 11 Listopada 24
Kęty, ul. Rynek 27
Kielce, ul. Tarnowska 4
Kraków, al. Pokoju 14
Kraków, Bieńczycki Plac Targowy 11
Kraków, os. Centrum B4
Kraków, os. Kazimierzowskie 37
Kraków, os. Przy Arce 1
Kraków, os. Złoty Wiek 80
Kraków, pl. Inwalidów 8/1
Kraków, ul. Balicka 18
Kraków, ul. Jerzmanowskiego 12
Kraków, ul. Kalwaryjska 14
Kraków, ul. Prądnicka 4
Kraków, ul. Prądnicka 69
Kraków, ul. Rusznikarska 17
Kraków, ul. Starowiślna 1
Kraków, ul. Witosa 39
Kraków, ul. Wlotowa 1
Kraków, ul. Wysłouchów 30a
Kraków, ul. Zakopiańska 115c
Limanowa, ul. Rynek 9
Lubin, ul. Armii Krajowej 35
Lublin, ul. Żelazowej Woli 1a
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Lublin, ul. Droga Męczenników Majdanka 28
Lublin, ul. Jana Sawy 1B
Łaziska Górne, pl. Ratuszowy 3
Małogoszcz, ul. Jaszowskiego 2
Miechów, ul. Piłsudskiego 1
Mielec, al. Niepodległości 1
Myszków, ul. Sikorskiego 16
Nowy Targ, ul. Rynek 19
Nysa, ul. Celna 23a
Przemyśl, ul. 3 Maja 21
Przeworsk, ul. Krasickiego 2/1
Pułtusk, ul. Jana Pawła II 4/6
Rzeszów, al. Rejtana 51
Rzeszów, ul. Mickiewicza 12
Sosnowiec, ul. Koszalińska 1a
Stubno 69a
Sucha Beskidzka, ul. Szpitalna 22
Świdnik, ul. Wyszyńskiego 6
Wadowice, ul. Zatorska 1
Wrocław, ul. Lubuska 84
Wrocław, ul. Strzegomska 200
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Urszula Blichowska
ublichowska@cxsa.pl

Drodzy Czytelnicy!
wiosna jest niezwykłą porą roku. Po niezbyt mroźnej,
ale za to zdecydowanie zbyt długiej zimie, każdy organizm budzi się do życia. Drzewa i kwiaty puszczają
pąki, zieleni się trawa, ptaki powracają z dalekiego
południa, a powietrze staje się zdatniejsze do oddychania. Dodatkowo wiosną, podobnie jak w Nowy
Rok, często pojawia się u ludzi chęć zmian i robienia wszelkiego rodzaju porządków. Dzielnie i z nową
energią bierzemy się za szafy, ogródki, fryzury, sporty
i diety. Ten wiosenny, ożywczy nurt nie ominął również naszej Redakcji. Po prawie 9 latach (sic!) postanowiliśmy nieco odmłodzić nasz Magazyn. Nadać
mu nowy, lekki i pachnący świeżością wygląd. Po
wielu dyskusjach i analizie kilku prototypów z dumą
oddaję w Państwa ręce 65. odświeżone wydanie na-
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szego Magazynu Medycznego CX News. Mam nadzieję, że wprowadzone zmiany przypadną Wam
do gustu i jeszcze chętniej będą Państwo sięgać po
nasz periodyk. Będzie mi niezmiernie miło, jeśli swoimi odczuciami zechcecie podzielić się ze mną np.
drogą mailową. Liczę nie tylko na peany pochwalne,
ale również na konstruktywną krytykę, bądź trafne
sugestie. To dla Państwa tworzymy CX News’a, dlatego też Wasza opinia jest dla nas niezwykle ważna.
Biorąc sobie do serca powiedzenie broda mędrcem
nie czyni, czy jak kto woli nie szata zdobi CX News’a,
warto nie tylko oglądnąć nasz Magazyn, ale także
uważnie go przeczytać. Nie zabraknie bowiem nowości również w treści i to zarówno pośród prezen-

towanych produktów, jak i producentów. Tradycyjnie na końcu numeru znajdą Państwo aktualny
harmonogram szkoleń i kongresów, podczas których będziemy mieli okazję spotkać się osobiście.
Nowości na tym nie koniec! Zapraszamy do odwiedzenia całkiem nowego, oficjalnego profilu firmy
Consultronix na Facebook’u. Znajdą Państwo tam
m.in. informacje o najświeższych aktualnościach
i relacjach z ważnych wydarzeń. Zapraszam do obserwowania naszego fanpage’u!
Zachęcam gorąco do lektury.

Wydawnictwo: Consultronix SA | ul. Przemysłowa 17, 32-083 Balice | biuro@cxsa.pl | www.cxnews.pl
Redaktor naczelny: Urszula Blichowska | Sekretarze redakcji: Justyna Wiśniowska, Olga Sarnecka, Leszek Piątek
Korekta: Sylwia Bębenek, Krzysztof Czepirski | Skład i opracowanie graficzne: Urszula Blichowska
Reklama: Sylwia Bębenek

Okładka: Montaż całego oka stworzony za pomocą programu Adobe Photoshop składający się z 5 obrazów uzyskanych przy użyciu ANTERION® dla odcinka przedniego i 6 obrazów uzyskanych przy
użyciu SPECTRALIS® dla odcinka tylnego. Obraz kompozytowy celowo nie skaluje się. Tylko w celach promocyjnych. Artysta: Tim Cole, kierownik ds. Rozwoju rynku klinicznego, Heidelberg Engineering UK.

Dariusz Łagan
dlagan@cxsa.pl
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Modułowa platforma
do obrazowania przedniego odcinka
ANTERION® pracuje w oparciu o technologię Swept Source OCT – zoptymalizowaną w kierunku wysokiej
rozdzielczości, kontrastu oraz precyzji pomiarowej dostosowanej do potrzeb przedniego odcinka oka.
Eyetracker
Śledzenie ruchu gałki ocznej jest
kluczowym zagadnieniem determinującym jakość badania OCT.
Heidelberg Engineering do perfekcji rozwinął dwuwiązkową technologię TruTrack w OCT Spectralis®.
Wiedza i doświadczenie pozwoliły
na stworzenie nowej jakości obrazowania przedniego odcinka. Opatentowany układ ruchu śledzenia
w czasie rzeczywistym zastosowany
w OCT ANTERION® zapewnia, że skany są centrowane na osi widzenia.
Podczas akwizycji położenie skanów

jest automatycznie korygowane.
Zwieńczeniem dzieła jest uzyskanie najwyższej jakości uśrednionego obrazu, przy minimalnym udziale
szumu. Stwarza to możliwość otrzymania nieosiągalnej do tej pory głębi szczegółów oraz pewności pomiarowej. Zastosowane rozwiązanie
umożliwia wykonywanie wiarygodnych badań kontrolnych (follow-up).
Rezultat: Jedna wydajna technologia, która łączy tomografię OCT
przedniego odcinka oka, topografię rogówki, analizę wavefront, pachymetrię, pomiar długości osiowej i obliczenia IOL. Platforma
ANTERION® otwiera nowe perspektywy w chirurgii zaćmy, laserowej
chirurgii refrakcji, transplantologii
rogówki, a także w diagnostyce rogówki oraz monitorowaniu jaskry.

Fot. 2. Pierścienie wewnątrz rogówkowe
w obrazie ANTERION®

ANTERION® zapewnia wysokiej jakości obrazy i wszechstronne pomiary, równocześnie minimalizując
czas potrzebny na wykonanie wielu badań odcinka przedniego. Czas
akwizycji jest szybki, dodatkowo
nie ma potrzeby przesadzania pacjenta od OCT do topografu, aberrometru, kamery Scheimpfluga, biometru optycznego… Jednocześnie
otrzymujemy pakiet wiarygodnych
klinicznie, skorelowanych wzajemnie pomiarów.
ANTERION® opiera się na aplikacji
Imaging App do wizualizacji w wysokiej rozdzielczości całego odcinka przedniego i dostosowuje się do
różnych potrzeb klinicznych, oferując trzy opcjonalne aplikacje: aplikacja rogówki, aplikacja zaćmy i aplikacja pomiarowa.

Fot. 1. Platforma ANTERION®
firmy Heidelberg Engineering

okulistyka

Cornea App
Moduł umożliwia generowanie obrazów o wysokiej rozdzielczości
oraz szczegółowych map, w tym: obraz z kamery, obraz OCT, mapy topograficzne krzywizny osiowej przedniej i tylnej części rogówki, mapy

styczne, mapę total cornea power,
mapy wavefront i mapę pachymetrii.
Cataract App
Dane uzyskane podczas analizy rogówki w połączeniu z pomiarem
głębokości komory przedniej, grubości soczewki i długości osiowej,
określają parametry istotne do kalkulacji soczewek IOL. Podgląd obrazu z kamery umożliwia potwierdzenie pomiarów. Oprogramowanie
zawiera kalkulator soczewek (również
torycznych). Zastosowanie SS-OCT,
o długości fali 1300 nm, gwarantuje
uzyskanie wyższego współczynnika powodzenia (success rate), w porównaniu z dotychczas stosowanymi
technologiami optycznego pomiaru
długości osiowej.
Metrics App
Zaawansowany i wystandaryzowany moduł diagnostyczny daje możliwość dokonania analizy pomiarowej.
Wykonuje pomiary m.in.: głębokości komory przedniej, jej objętości,
kąta przesączania, odległości spur-to
-spur, white-to-white, obszarów TISA,
ACA, AOD, SSA (również w postaci

www.consultronix.pl
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grafów 360º) i parametrów grubości soczewki.
HEYEX 2 – to kompletne rozwiązanie
do zarządzania obrazem. Zaprojektowane w celu usprawnienia przepływu pracy i zwiększenia bezpieczeństwa danych. Zapewnia jednocześnie
wszechstronne narzędzia kliniczne
do obrazowania i zarządzania informacjami. Konstrukcja umożliwia połączenie kilku urządzeń w ramach
jednej placówki, jak również w wielu

lokalizacjach, aby pozwolić na równoczesny dostęp do danych i uprościć ich udostępnianie.
ANTERION® i Spectralis® tworzą zaawansowaną technologicznie
i oferującą najszerszą paletę badań
platformę diagnostyczną. Heidelberg
Engineering po raz kolejny wytycza
trendy oraz podnosi poziom diagnostyki okulistycznej. ♦

Fot. 3. Moduł Cataract App
w platformie ANTERION®

Nowość w ofercie firmy Katena
- soczewki jednorazowe i wielorazowe

Paulina Żurawska
pzurawska@cxsa.pl
Katena Product Inc. z siedzibą główną w Denville, NJ, została założona
w 1975 roku. Misją firmy jest tworzenie najwyższej jakości narzędzi
chirurgicznych, wykorzystywanych
w branży okulistycznej. Katena zyskała światowe uznanie, a jej produkty są
rozprowadzane w ponad 110 krajach.
Obecnie Producent rozszerzył swoje
portfolio o linię soczewek diagnostycznych – jednorazowych i wielorazowych.
Soczewki wielokrotnego użytku z serii Diamond pokryte są twardą powłoką diamentową, co zapewnia im
odporność na zarysowania. Dodatkowo posiadają powierzchnię antyrefleksyjną.

www.cxnews.pl

Linia Diamond to zarówno walory użytkowe, jak i nietuzinkowy wygląd produktu. Każda soczewka obudowana jest ultralekkim, czarnym
pierścieniem, wykonanym ze stopu
aluminium, przez co zyskuje na ergonomii w użytkowaniu. Złoty kolor nadaje soczewkom eleganckiego charakteru.
Wśród podstawowych soczewek diagnostycznych wielorazowego użytku
mamy do wyboru:
• 20D, o polu widzenia 53° i 3.0x powiększeniu obrazu;
• 28D, o polu widzenia 53° i 2.1x powiększeniu obrazu;
• 60D, o polu widzenia 68° i 0.96x
powiększeniu obrazu;
• 78D, o polu widzenia 80° i 0.77x
powiększeniu obrazu;
• 90D, o polu widzenia 75° i 0.64x
powiększeniu obrazu.
W katalogu produktowym znajdują
się również soczewki kontaktowe:
• trójlustro o powiększeniu obrazu
0.93x i powiększeniu plamki lasera 1.08x;

• czwórlustro, lustra ustawione
pod kątem 64°, o powiększeniu
obrazu 0.8x,
• Retina 200, umożliwiająca obrazowanie i leczenie dalekich peryferii siatkówki. Powiększenie obrazu
0.60x, powiększenie plamki lasera
1.67x, pole widzenia 200°.
Natomiast szeroka gama jednorazowych soczewek diagnostycznych i terapeutycznych gwarantuje każdorazowo
nienaruszoną optykę produktu. Pośród
nich znajdziemy między innymi:

• soczewki pryzmatyczne,
• soczewkę Wide field (z rączką lub
bez rączki)
• Fundus,
• Capsulotomy,
• Iridotomy,
• Retina 190,
• Retina 200,
• 78D i 90D (podwójnie sferyczne,
pokryte powłoką antyrefleksyjną).
Pełna oferta firmy Katena znajduje się
na stronie www.consultronix.pl. ♦

Soczewka diagnostyczna 90D firmy Katena

okulistyka

dr Wiesław Kiszczyński
Regionalny Szpital w Kołobrzegu
www.szpital.kolobrzeg.pl
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Doświadczenie z sali operacyjnej
„Postęp to droga od prymitywnego przez skomplikowane do prostego.”
Wernher Von Braun
Specyfika pracy chirurga okulisty na przestrzeni
ostatnich lat zmieniła się diametralnie. Młodzi adepci
okulistyki rozpoczynają swoją przygodę z mikrochirurgią w zupełnie innych warunkach, niż te z początków kariery starszych kolegów mojego pokolenia.
Młodym lekarzom trudno wyobrazić sobie, że kiedyś
zaćmę usuwano bez zaawansowanego sprzętu, metodą krioekstrakcji, poprzez wewnątrztorebkowe lub
zewnątrztorebkowe usunięcie soczewki, początkowo bez wszczepu. Muszę przyznać, że w moim przeszło 30-letnim doświadczeniu mikrochirurgicznym
dobrze było mieć wspierających partnerów w postaci dobrych nauczycieli, odpowiednich współpracowników oraz solidnych dostawców. Takim partnerem był dla mnie Consultronix SA. Rozwijaliśmy się
razem. Postęp mogliśmy obserwować w zakresie
sprzętów, technologii, jak i stosowanych materiałów. Początkowo pracowaliśmy na aparacie OS3 firmy Oertli, następnie na drodze ewolucji zastąpił go
aparat OS 4.
System OS 4 nazywany jest przez Producenta wielozadaniową platformą operacyjną. I słusznie, ułatwia pracę i zapewnia bezpieczeństwo. W naszej
codziennej praktyce najwięcej uwagi poświęcamy
zabiegom usunięcia zaćmy. Pod tym kątem OS 4
wyróżniają w szczególności: innowacyjny system
trzech pomp - precyzyjnie regulujący podciśnienie
i przepływ; moduł SPEEPMode zapewniający najwyższy poziom kontroli podciśnienia; infuzja aktywna i grawitacyjna; pewność szybkiej i bezpiecznej
pracy na wysokich parametrach; wydajność oraz
bezpieczeństwo pracy dzięki zintegrowanemu systemowi mikrokontrolerów.
Mówiłem o postępie dzięki firmie CX i maszynie OS 4.
Natomiast muszę dodać, iż przeznaczeniem aparatu
nie są tylko zabiegi zaćmy i witrektomii. Platforma
Oertli od tej strony została Państwu przedstawiona
w ostatnim wydaniu CX News, dzięki uprzejmości
Pana Doktora Tomasza Kuca, który podzielił się swoimi trafnymi spostrzeżeniami. Mam przyjemność

okulistyka

OS 4 to w pełni zintegrowana, wielofunkcyjna platforma operacyjna szwajcarskiej firmy Oertli

współpracować z Doktorem od kilku lat. Nawiązując do poprzedniego numeru chciałbym rozwinąć
temat szerokich możliwości aparatu i zwrócić Państwa uwagę na inny ich aspekt. Mowa o zabiegach
głębokiej sklerektomii diatermicznej – OS 4 pozwala przeprowadzić procedurę HFDS, (High Frequency Deep Sclerotomy). To innowacyjna metoda
leczenia jaskry otwartego kąta przesączania, opracowana przez prof. Bojana Pajića. Polega na wykonaniu sześciu kieszonek w beleczkowaniu, umożli-

Na początek polecam operacje przeciwjaskrowe
w oczach pseudoafakijnych.
Nastąpił również zdumiewający rozwój w technologii produkcji soczewek IOL, materiałów wiskoelastycznych, barwników, pierścieni dotorebkowych
itp. W czasie 20-letniej współpracy z Consultronix
nasze oczekiwania były spełniane.
Podsumowując. Dzięki rozwojowi stajemy się lepsi,

Pod tym kątem OS 4 wyróżnia w szczególności: innowacyjny system trzech
pomp precyzyjnie regulujący podciśnienie i przepływ; moduł SPEEPMode
zapewniający najwyższy poziom kontroli podciśnienia; infuzja aktywna
i grawitacyjna, pewność szybkiej i bezpiecznej pracy na wysokich parametrach; wydajność oraz bezpieczeństwo pracy dzięki zintegrowanemu systemowi mikrokontrolerów.
wiających swobodny przepływ cieczy wodnistej do
kanału Schlema. Zabieg ten jest wyjątkowo prosty.
W naszym Oddziale wykonujemy go jako procedurę połączoną z operacją zaćmy lub jako procedurę
przeciwjaskrową. Wymagana jest końcówka diatermiczna AbeeTip, soczewka gonioskopowa do wizualizacji trabeculum oraz aparat OS 4 firmy Oertli.
Wykonaliśmy tą metodą od maja 2018 r. – od pierwszej prezentacji metody, kilkadziesiąt operacji i ich
rezultaty są zadowalające, zwłaszcza w pseudoafakii. Najtrudniejszym elementem jest uzyskanie odpowiedniej wizualizacji kąta przesączania.

bardziej wydajni i skuteczniejsi w niesieniu pomocy pacjentom. Postęp zgodnie z tytułowym motto
zależy od zespołu ludzi, z którym współpracujemy,
a także dostawców. Z całą stanowczością stwierdzam, że na swojej drodze zawodowej trafiłem
na właściwych ludzi.
Szczególne uznanie i szacunek chciałem wyrazić swoim pierwszym nauczycielom, a zwłaszcza
ś.p. prof. Stanisławowi Mrzygłudowi i Jego Zespołowi za wskazanie mi właściwego kierunku rozwoju. ♦

www.consultronix.pl

dr n. med. Witold Korzekwa
Komed Prywatne Centrum Diagnostyczno-Lecznicze w Częstochowie
CM Mavit w Katowicach
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Torica-aA HumanOptics, czyli astygmatyzm pod kontrolą
Astygmatyzm (niezborność) to stan
refrakcji pozbawiony pojedynczego
ogniska. Zaburzenia krzywizny rogówki lub soczewki powodują, że promienie światła nie skupiają się w pojedynczym punkcie. Najczęściej spotykany
astygmatyzm regularny występuje,
gdy południki główne mają stały kierunek i wartość. Astygmatyzm przekraczający 0.75 Dpt zwykle wiąże się
z powstaniem zaburzeń optycznych,
odczuwanych jako dyskomfort refrakcyjny. Niezborność większa niż 1.5 Dpt
cylindrycznej skutkuje zaburzeniami
widzenia, których nie można w zadawalający sposób skorygować ekwiwalentem sferycznym. Precyzyjne wyrównanie takiej wady wzroku wymaga
zastosowania soczewki cylindrycznej,
przystosowanej do zaginania światła
z odpowiednią siłą w konkretnych południkach.
Pacjenci wymagający korekcji cylindrycznej dla zapewnienia odpowiedniej jakości życia stanowią około 4% społeczeństwa. Należy jednak
podkreślić, że znaczna część tych osób
nie zdaje sobie sprawy z istoty swojego schorzenia. Użycie korekcji okularowej jest nadal najpopularniejszym,
tradycyjnym sposobem radzenia sobie
z astygmatyzmem. Obecnie również
laserowe operacje eliminujące wady
wzroku zyskują na swej popularności
i liczna grupa młodych dorosłych zaczyna poszukiwać takiego rozwiązania.
Do kolejnej refleksji na temat niezborności pacjenci wracają zwykle
w momencie, gdy trafiają do okulisty
w celu usunięcia zaćmy. Operacja ta
jest doskonałą okazją do jednoczasowego skorygowania astygmatyzmu
rogówkowego. Aby jednak zacząć
rozpatrywać korekcję niezborności

www.cxnews.pl

chory musi uzyskać świadomość dostępnych środków. Zgodnie z przyjętymi normami pacjent decydujący
się na operację powinien zostać poinformowany o różnych, dostępnych
rozwiązaniach terapeutycznych. Dyskusja na temat możliwości płynących
z interwencji mikrochirurgicznej w zakresie niezborności często nie jest łatwa, głównie ze względu na trudności związane z wyjaśnieniem zjawiska
astygmatyzmu. Przydają się tu umiejętności obrazowego przedstawienia
abstrakcji optycznych.

rem odpowiedniego sprzętu mierniczego, warto pamiętać o podstawowych wskazówkach zapewniających
wymaganą precyzję. Należy zwrócić
uwagę na konieczność prawidłowego nawilżenia powierzchni rogówki
przed wykonaniem pomiarów keratometrycznych. Istotne jest określenie
całkowitej wartości astygmatyzmu
z uwzględnieniem niezborności tylnej części rogówki. Pacjent powinien
przyjąć swobodną pozycję siedzącą
tak, aby nie rotował głowy w sposób
nienaturalny. W przypadku używania
soczewek kontaktowych należy za-

Soczewka wewnątrzgałkowa Torica-aA
firmy HumanOptics

Od niedawna dysponujemy mniej
istotną klinicznie, lecz niebagatelną z punktu widzenia praktycznego,
możliwością finansowania wszczepów torycznych w ramach refundacji
NFZ. Sytuacja ta może stanowić istotne udogodnienie podczas podejmowania decyzji dotyczącej wyboru soczewki wewnątrzgałkowej.
Podstawą
powodzenia
korekcji
astygmatyzmu jest precyzyjny dobór
soczewki, dlatego pomiary refrakcji
oraz badania biometryczne wymagają
szczególnej staranności. Poza wybo-

przestać ich noszenia na 2 tygodnie
przed wykonaniem pomiarów biometrycznych.
Kolejnym bardzo ważnym elementem przygotowawczym w przypadku
doboru soczewki torycznej jest kalkulator. Powinien on działać intuicyjnie,
bez konieczności powtarzania podstawowych czynności edytorskich
na różnym etapie wprowadzania danych lub w przypadku korekt. Drobne udogodnienia znacznie ułatwiają
życie. Kalkulator HumanOptics akceptuje na przykład przecinki przy war-

tościach numerycznych, co znacznie upraszcza wpisywanie danych
na panelu numerycznym klawiatury,
gdzie kropka jest niedostępna. Również zmiana parametrów biometrycznych, czy pozostawienie niewypełnionych pól nie skutkuje utratą danych,
z czym czasami trzeba się borykać
w przypadku innych rozwiązań programowych. Po wprowadzeniu niezbędnych informacji uzyskujemy
dwa warianty kalkulacji soczewkowej
do wyboru. Godnym uwagi jest fakt,
że sugerowane parametry torycznej
soczewki wewnątrzgałkowej są rezultatem interpretacji danych biometrycznych, a nie jedynie prostym przeliczeniem mocy refrakcyjnej.
Czas na samą soczewkę. Torica-aA
firmy HumanOptics jest jednoczęściową, asferyczną soczewką akrylową, zaliczaną do nowoczesnych
soczewek zwijalnych z możliwością
wszczepu przez małe cięcie. Posiada
duży, standardowy zakres korekcyjny
od +10.0 do + 30.0 Dsph, z możliwością poszerzenia na zamówienie od
– 20.0 do + 40.0 Dsph i mocą dodatniego cylindra do 20 Dcyl. Taki zakres
pozwala na swobodne dopasowanie soczewki do potrzeb terapeutycznych. Soczewka nadaje się do
implantacji przez wejście rogówkowe 2.2 mm, choć przy tej szerokości
cięcia napotkamy na dość konkretny opór przy wszczepie, a procedurę trzeba wykonać z przyłożenia.
W przypadku soczewek korygujących astygmatyzm, budowa elementów haptycznych typu C-loop jest
bardzo wygodna. Przede wszystkim
kierunkowość haptenów gwarantuje umieszczenie soczewki właściwie zorientowanej przód-tył, a poza
tym rozwiązanie takie umożliwia
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względnie bezproblemową rotację
soczewki w przypadku wymaganej
korekcji jej ułożenia w torbie. Podobnie jak inne produkty niemieckiej firmy również Torica idealnie zachowuje się śródoperacyjnie. Rozwija się
w sposób przewidywalny i precyzyjny, w tym zakresie dorównując najlepszym soczewkom hydrofobowym.
Z drugiej strony uzyskuje pełną sta-

bilność kształtu na tyle szybko, aby
proces płukania wiskoelastyku nie
powodował niekontrolowanej rotacji
soczewki. Wyraźnie zaznaczone markery osi dodatniego cylindra zapewniają odpowiednie ustawienie południka.
Pacjent nie wymaga ponadstandardowej opieki pooperacyjnej. Zgod-

nie z przyjętą zasadą wystarczają 3–4
wizyty kontrolne w czasie 3 miesięcy
od opuszczenia sali operacyjnej.
Dyskusja na temat konieczności korekcji astygmatyzmu trwa od lat. Pojawiają się pytania związane z zakresem niezbędnej korekcji, minimalną
wartością astygmatyzmu wymagającego interwencji, jak i rzeczywisty-

mi korzyściami związanymi z przywróceniem emetropii. Niezależnie
od stanowiska należy pamiętać,
że sukces korekcji niezborności opiera się głównie na precyzji i stabilności
uzyskanego wyniku. Z tej perspektywy korekcja toryczną soczewką
wewnątrzgałkową pozostaje ciągle
najbardziej powtarzalną i przewidywalną metodą postępowania. ♦

Rozbudowana oferta
narzędzi witreoretinalnych – pęsety AKtive
Bezpieczny, wygodny i ruchomy
na całym obwodzie 360º uchwyt
Minimalna siła potrzebna do
uruchomienia instrumentu

Agnieszka Gawin
agawin@cxsa.pl
W portfolio mikrochirurgicznym naszej
firmy pojawiła się nowa pozycja – firma

Natychmiastowa reakcja
instrumentu

AKtive, dzięki której uzupełniliśmy propozycję w zakresie pęset i nożyczek witreoretinalnych jednorazowego użytku.
Narzędzia prezentują wysoką jakość
wykonania oraz wygodę użytkowania

Duża siła przytrzymująca tkanki

dzięki sprawdzonemu uchwytowi, który
aktywuje część roboczą poprzez nacisk

Narzędzia oznakowane są kolorystycznie według rozmiaru:

na pełnym obwodzie rękojeści. Produkt
ten zastąpi pęsety Feelceps firmy Oertli,

żółty 20G

nad których ulepszoną wersją pracuje

pomarańczowy 23G

obecnie Producent.

niebieski 25G
fioletowy 27G

Narzędzia AKtive produkowane są w całości we Włoszech, w głównej siedzibie
firmy w Rzymie. Wysokiej jakości ma-

Tweezer foreign body
pęseta do ciał obcych

Tweezer jaws
pęseta „krokodylek”

Tweezer grip
pęseta do błon ILM

Tweezer cut
nożyczki witreoretinalne wertykalne

teriał, innowacyjne technologie i wieloletnie doświadczenie tworzą receptę
na sukces Producenta. ♦

Tweezer cut
nożyczki
witreoretinalne – proste, zakrzywione

Jednorazowe pęsety i nożyczki TWEEZER
do zabiegów witreoretinalnych firmy AKtive®

okulistyka
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Elżbieta Doniec
edoniec@cxsa.pl
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Złote implanty – złote rozwiązanie
w przypadku niedomykalności powiek
Implanty powiekowe Gold Eyelid Weights Labtician®
to nowa pozycja w bogatej ofercie narzędzi i produktów do mikrochirurgii okulistycznej firmy Katena. Produkt ma zastosowanie przy niedomykalności szpary
powiekowej. Dysfunkcja ta jest następstwem porażenia nerwu twarzowego i ma charakter trwały, przez
co występuje duże ryzyko pogorszenia widzenia,
a nawet utraty wzroku. Dolegliwości towarzyszące
niedomykalności powiek to: pogorszenie ostrości widzenia, łzawienie, ból i dyskomfort psychiczny spowodowany nieestetycznym wyglądem. Z czasem może
dochodzić do powstawania trudnych do wyleczenia
owrzodzeń i perforacji gałki ocznej. Skuteczną metodą terapii, gwarantującą przywrócenie ruchomości
górnej powieki, jest wszczepienie w jej warstwy złotego implantu. Implant służy jako dociążenie powieki umożliwiając jej domknięcie. Metoda ta przywraca
ochronę rogówce, narażonej na negatywne działanie
czynników zewnętrznych ze względu na stałą ekspozycję. Co równie ważne przynosi pozytywny efekt kosmetyczny, dzięki czemu znacznie podnosi komfort
funkcjonowania pacjenta i poprawia jego stan psychofizyczny.
Implanty Labtician® wykonane są z 99.99% czystego,
24-karatowego złota. Oznacza to, że wprowadzany
do powieki metal jest całkowicie nietoksyczny, niekorodujący, biokompatybilny, a także obojętny wobec otaczających tkanek; nie powoduje podrażnień

ani stanów zapalnych. Złote obciążniki dostępne
są w zakresie wagowym od 0.6 do 2.0 gram, co pozwala odpowiednio dopasować funkcjonalność implantu do potrzeb pacjenta. Mają postać metalowej
płytki z trzema otworami do podszycia, wygiętej anatomicznie w łuk dla lepszego przylegania do krzywizny powieki górnej. Dodatkowo posiadają zaoblone
krawędzie, dzięki czemu po wygojeniu rany implant
jest prawie niezauważalny dla otoczenia. Zabieg
wszczepienia płytki dociążającej można przeprowadzić w znieczulaniu miejscowym, jest to procedura
mało inwazyjna i całkowicie odwracalna.

Bardzo skuteczną metodą terapii, gwarantującą przywrócenie
ruchomości górnej powieki, jest
wszczepienie w jej warstwy złotego implantu.
Dla dobrania odpowiedniego rozmiaru i wagi implantu, producent przygotował zestaw próbny zawierający zakres wagowy implantów od 0.6 do 1.8 g. Do zestawu dołączone są paski samoprzylepne, które służą
do umocowania obciążnika próbnego na powiece.
Lekarz umieszcza na powiece pacjenta różne warianty wagowe, obserwując ich wpływ na pracę powieki.
Odpowiednio dobrany implant zapewnia całkowite zamknięcie szpary powiekowej, przy zachowaniu
pełnej swobody w otwieraniu oka. Ponadto obciążni-

Złote implanty powiekowe Gold Eyelid
Weights Labtician® firmy Katena

ki próbne mogą być stosowane w charakterze rozwiązania doraźnego, tymczasowego dla pacjenta – jako
zewnętrzna masa powiek, przynosząca ulgę w trakcie
oczekiwania na zabieg implantacji.
Zdolność powiek do mrugania ma kluczowe znaczenie w odpowiedniej dystrybucji filmu łzowego, niezbędnego do utrzymania aparatu wzroku w dobrej
kondycji. Zastosowanie chirurgicznej metody leczenia niedomykalności szpary powiekowej poprzez dociążenie powieki górnej implantem, gwarantuje przywrócenie prawidłowej funkcji powieki, tym samym
eliminuje uciążliwe dolegliwości i wpływa na poprawę ostrości widzenia pacjenta. ♦

Zamykanie kanalików łzowych
ukojenie dla Twoich oczu

NOWOŚĆ w ofercie produktów do suchego oka!
Zatyczki rozpuszczalne - okluzja czasowa do 6 miesięcy!

www.consultronix.pl

www.cxnews.pl
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Kwartalnik okulistyczny
•
•
•
•
•
•

nowe metody terapeutyczne – zachowawcze i zabiegowe
nowa aparatura lecznicza i diagnostyczna
farmakologia kliniczna
terapie eksperymentalne i off label
problemy prawno-medyczne
ciekawe przypadki

Zamówienia na prenumeratę mogą Państwo składać na stronie www.mededu.pl, pod numerami:
tel. (22) 862 36 63 wew. 36, faks (22) 862 36 63 wew. 30, oraz pisząc na adres: marek.klebowski@mededu.pl.

www.mededu.pl

www.ophthatherapy.pl

Justyna Wiśniowska
jwisniowska@cxsa.pl
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Mikroskopia konfokalna w niezależnych badaniach
Współczesny świat reklam obiecuje dziś prawie
wszystko. W rywalizację o klienta uwikłani są także
ci, którzy mówią o zdrowiu i życiu pacjentów. Interesujące, lecz mało prawdopodobne są doniesienia
o skuteczności nowoczesnych terapii, leków, czy
produktów kosmetycznych, kiedy za obiektywnymi
z pozoru badaniami stoją ogromne wpływy „gigantów” branży. Temu trudnemu zagadnieniu naprzeciw wyszła międzynarodowa organizacja non-profit
– Cochrane, zajmująca się wykonywaniem niezależnych badań z zakresu postępowania medycznego.
Publikacje zawarte w bazach Biblioteki Cochrane
wspomagają trafne i świadome podejmowanie decyzji przez lekarzy. Dotyczą wyboru stosowanych
procedur i używanego sprzętu wyłącznie w oparciu o fakty medyczne. To jeden z najpoważniejszych
i niepodważalnych dowodów na realną skuteczność
w zaciętej grze faktów i mitów.
Spieszę poinformować, że w bazie Cochrane znalazła się publikacja dotycząca mikroskopu konfokalnego i jego nieocenionej wartości w diagnostyce
czerniaka. Ze względu na swoją ogromną wartość
diagnostyczną, technologia ta ma szansę w ciągu
najbliższych kilku lat stać się popularnym narzędziem w rękach polskich lekarzy. Liczę na to, że ten
pierwszorzędny dowód pomoże również w bojach
o przyznanie dotacji unijnych.
Zachęcam do lektury poniższego podsumowania publikacji. Całość w oryginale znajdą Państwo
na stronie internetowej naszego Magazynu Medycznego www.cxnews.pl.
Jaki był cel przeglądu?
Celem przeglądu Cochrane było ustalenie dokładności refleksyjnej mikroskopii konfokalnej (RCM) samej
w sobie i wykorzystywanie jej jako dodatek do dermoskopii w porównaniu z samą dermoskopią w diagnostyce czerniaka.
Dlaczego ulepszenie diagnostyki czerniaka
jest ważne?
Czerniak jest jednym z najniebezpieczniejszych nowotworów skóry. Niewykrycie czerniaka, gdy jest obecny
(fałszywie ujemny wynik testu) opóźnia operację usu-

www.cxnews.pl

nięcia go, co wiąże się z ryzykiem rozprzestrzenienia
się komórek nowotworowych do innych części ciała
i prawdopodobieństwem śmierci. Zdiagnozowanie
zmiany skórnej jako czerniaka, gdy nie jest obecny
(wynik fałszywie dodatni), może być przyczyną niepotrzebnej operacji, dalszych badań i niepokoju pacjenta.

na. Dermatoskopia może być wykorzystywana przez
lekarzy rodzinnych, podczas gdy RCM stosowane jest
tylko przez lekarzy specjalistów z zakresu dermatologii u osób skierowanych z podejrzeniem nowotworu
skóry. Przegląd miał być pomocą w uzyskaniu odpowiedzi na pytanie, czy RCM należy stosować zamiast,
czy w połączeniu z dermatoskopią do diagnostyki
czerniaka w przypadku każdej podejrzanej zmiany
skórnej lub tylko w szczególnie trudnych do diagnostyki zmianach skórnych?
Jakie były główne wyniki przeglądu?
Przegląd obejmował 18 publikacji przedstawiających dane dla 19 grup uczestników ze zmianami
podejrzanymi o czerniaka. Główne wyniki oparto na 16 z 19 zbiorów danych (zestawów informacji
i wyników).

Mikroskop konfokalny Mavig
VivaScope® 1500 z oferty dermatologicznej Consultronix

Co zostało przeanalizowane w ramach przeglądu?
Techniki mikroskopowe stosowane są przez specjalistów zajmujących się nowotworami skóry, aby
umożliwić im badanie podejrzanych zmian skórnych
w powiększeniu bardziej szczegółowym niż można to
osiągnąć gołym okiem. Dermatoskopia (za pomocą przenośnego urządzenia wykorzystującego naturalne światło), może być obecnie wykorzystywana
jako część badania klinicznego podejrzanych zmian
skórnych. RCM to nowa technika mikroskopowa
(przenośne urządzenie lub jednostka statyczna wykorzystująca światło podczerwone), która umożliwia
wizualizację głębszych warstw skóry w porównaniu
z dermatoskopią. Obie techniki są bezbolesne, ale
RCM wymaga większych nakładów finansowych, dodatkowego szkolenia oraz jest bardziej czasochłon-

Przegląd obejmował 9 zbiorów danych, obejmujących 1452 zmian u osób z podejrzaną zmianą skórną,
z których trzy porównywały RCM z dermatoskopią.
Wyniki sugerują, że w przypadku 1000 zmian, z których 300 (30%) faktycznie okazało się czerniakiem:
• szacunkowo 396 otrzymałoby wynik RCM wskazujący na obecność czerniaka z czego 126 (32%) nie
byłoby czerniakiem (wyniki fałszywie dodatnie);
• w tej samej grupie 1000 zmian – dermatoskopia dałaby 406 wyników fałszywie dodatnich, co oznacza,
że RCM, w porównaniu z dermatoskopią, pozwoliłoby uniknąć niepotrzebnego zabiegu w przypadku
280 zmian;
• spośród 604 zmian z wynikiem RCM wskazującym,
że czerniak nie był obecny (i 324 zmian z wynikiem
dermatoskopowym wskazującym, że czerniak nie
był obecny), 30 zmian w rzeczywistości okazało się
być czerniakiem (wyniki fałszywie ujemne). Daje to
wskaźnik fałszywie ujemny 5% dla RCM i 9% dla dermatoskopii.
Przegląd dotyczył również 7 zbiorów danych, obejmujących 1177 zmian u osób ze szczególnie trudnymi do
zdiagnozowania zmianami skórnymi, z których trzy
porównywały RCM z dermatoskopią. Wyniki wskazują, że jeśli dermatolodzy użyli RCM w grupie obejmującej 1000 zmian, z których 200 (20%) okazało się być
w rzeczywistości czerniakiem:

dermatologia
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• szacunkowo 292 otrzymałoby wynik RCM wskazujący na obecność czerniaka, z czego 112 (38%) nie
byłoby czerniakiem (wyniki fałszywie dodatnie);
• w tej samej grupie 1000 zmian – dermatoskopia dałaby 408 wyników fałszywie dodatnich, co
oznacza, że RCM w porównaniu z dermatoskopią pozwoliłoby uniknąć niepotrzebnego zabiegu
w przypadku 296 zmian;
• spośród 708 zmian z wynikiem RCM wskazującym,
że czerniak nie był obecny (i 412 zmian z wynikiem
dermatoskopowym wskazującym, że czerniak nie
był obecny), 20 zmian w rzeczywistości okazało się
być czerniakiem (wyniki fałszywie ujemne). Odpowiada to wskaźnikowi fałszywie ujemnemu 3% dla
RCM i 5% dla dermatoskopii.
Jaka była wiarygodność wyników badań zawartych w tym przeglądzie?
We wszystkich badaniach diagnozę czerniaka postawiono na podstawie biopsji zmiany (dodatni
wynik RCM/dermatoskopii), a brak obecności czerniaka potwierdzono również poprzez biopsję lub

obserwację kliniczną w czasie, aby upewnić się,
że zmiany skórne pozostały negatywne pod kątem
obecności czerniaka (ujemny wynik RCM/dermatoskopii)*. Niewielka liczba badań porównywała dokładność dermatoskopii i RCM. Większość została
przeprowadzona przez specjalistyczne zespoły badawcze o wysokim poziomie doświadczenia w zakresie RCM. Uczestnicy dziewięciu badań dotyczących każdej podejrzanej zmiany mogli analizować
zmianę o bardzo oczywistym obrazie chorobowym
w porównaniu do tej obserwowanej w praktyce, co
dało mniejszą liczbę wyników fałszywie dodatnich
niż w rzeczywistości.
Kogo dotyczą wyniki tego przeglądu?
Jedenaście badań przeprowadzono w Europie
(61%), a pozostałe w Australii i Oceanii, Ameryce
Północnej. Średni wiek wynosił od 39 do 54.7 lat.
Odsetek osób z czerniakiem wahał się między 1.9%
a 41.5% (mediana 19% dla trudnych do zdiagnozowania zmian skórnych i 32% dla każdej podejrzanej
zmiany). Większość badań obejmowało tylko osoby

z pewnymi rodzajami zmian skórnych. W wielu badaniach nie było oczywiste jakim testom/badaniom
poddani byli uczestnicy przed wykonaniem RCM.
Co wnosi ten przegląd?
RCM wydaje się być dokładnym testem do identyfikacji czerniaka i może zmniejszyć liczbę osób poddanych niepotrzebnej operacji nawet o trzy czwarte
w porównaniu z dermatoskopią. Wyniki i przeprowadzone badania wykazują znaczny poziom zróżnicowania i niepewności, co zmniejsza wiarygodność wyników. Stosowanie RCM ma większe znaczenie dla
osób ze szczególnie trudnymi do zdiagnozowania
zmianami, niż dla pacjentów z jakąkolwiek zmianą
podejrzaną o czerniaka. Potrzebne są dalsze badania
porównujące RCM i dermatoskopię w dobrze opisanych grupach osób z trudnymi do zdiagnozowania
zmianami skórnymi.
Jak aktualny jest ten przegląd?
Autorzy recenzji wyszukali i posłużyli się badaniami
opublikowanymi do sierpnia 2016 roku. ♦

* W tych badaniach biopsja lub obserwacja kliniczna były standardami referencyjnymi (sposoby ustalania ostatecznej diagnozy).

Wiwat ATBM!
5. urodziny Automatycznego Mapowania Ciała
» W pełni zautomatyzowany program Bodyscan, precyzyjnie wykrywający
zmienione i nowe znamiona na skórze pacjenta

» Mapowanie ciała o doskonałej rozdzielczości, w świetle spolaryzowanym
i niespolaryzowanym

» Zintegrowany moduł dermoskopowy wyposażony w technologię
CrystalView® i dokumentację znamion

» Dwustopniowa metoda cyfrowej obserwacji zmian: połączenie zdjęć
poglądowych ciała z precyzyjnie przypisanymi zdjęciami mikro

» Zaawansowana technologia oparta na ponad 20 tysiącach przetworzonych obrazów

» Wspomagana komputerowo ocena PASI oraz narzędzia do dokumentacji
estetycznej „przed i po”

DYSTRYBUTOR W POLSCE

www.consultronix.pl
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dr n. med. Maciej Zakrzewski
Klinika Zakrzewscy w Katowicach
www.klinikazakrzewscy.pl
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Tricho SnAPP, czyli szybkie badanie
i diagnostyka pacjenta łysiejącego
Wypadanie lub przerzedzanie się włosów należy
do częstych przypadków w dermatologii klinicznej.
Znalezienie skutecznej terapii wymaga precyzyjnie
postawionej diagnozy, bazującej na prawidłowym
określeniu przyczyny schorzenia. Rozróżnienie jednostki chorobowej może okazać się jednak sporym
wyzwaniem szczególnie, kiedy przypadki łysienia
nie należą do naszej codziennej praktyki.
Trichoskopia jest nieinwazyjną, bezbolesną, cyfrową metodą oceny włosów i skóry głowy, opierającą
się na zdjęciach wykonanych kamerą wideodermoskopową. Są to cechy zdecydowanie przekonujące
i zachęcające dla pacjentów łysiejących, dla których
wszelkie „inwazyjne” metody (związane np. z wyrywaniem włosów) są nie do przyjęcia. Procedura
FotoFinder TrichoLAB, którą wykonuję w mojej Klinice, pozwala na zróżnicowanie rodzaju łysienia,
w szczególności łysienia androgenowego (AGA, androgenetic alopecia), telogenowego (TE telogen effluvium) czy łysienia plackowatego (AA alopecia areata). Co więcej, metoda ta umożliwia ocenę stanu
zapalnego, takiego jak liszaj płaski (LPP) czy toczeń
rumieniowaty krążkowy (DLE). Trichoskopia poma-

ga także w ocenie uszkodzeń włosów typowych dla
trichotillomania (TM).
Już od dwóch lat jestem użytkownikiem FotoFinder
bodystudio ATBM®. Urządzenie świetnie wpisuje
się w profil mojej Kliniki pod względem diagnostyki
nowotworowej skóry i fotodokumentacji estetycznej ciała. W przypadku tzw. „pacjenta łysiejącego”
do pracy potrzebna jest mi tylko kamera wideodermoskopowa i program do zapisu zdjęć. Interesujący jest fakt, iż grupa pacjentów zgłaszających się do
mnie z problemem łysienia stale rośnie. W związku
z tym, wyzwaniem organizacyjnym, porządkują-

minut przełączając kamerę medicam z systemu
FotoFinder do mojego laptopa. Dzięki temu w tym
samym czasie, w gabinecie obok, asystentka może
z powodzeniem wykonywać mapowanie znamion,
czy fotodokumentację ciała innych pacjentów, a ja
mam wygodne, mieszczące się na biurku urządzenie
do badania włosów.
Na laptopie posiadam zainstalowaną aplikację
Tricho SnAPP przeznaczoną do badań włosów i skóry głowy. Podczas takiej procedury wykonuje się
określone zdjęcia poglądowe skóry głowy w okolicy
czołowej, skroniowej i potylicznej, a także kilka obra-

Za pomocą jednego kliknięcia wysyłam zdjęcia do analizy, a eksperci laboratorium TrichoLAB do tygodnia czasu odsyłają gotowy raport z dokładnymi pomiarami, statystyką i sugerowaną diagnozą.
cym pracę w Klinice stało się stworzenie osobnego
stanowiska dedykowanego do badań skóry głowy.
Miało to ułatwić i przyspieszyć pracę z pacjentem,
nie blokując jednocześnie innych funkcji urządzenia
FotoFinder bodystudio ATBM®. Taką przenośną wersję trichoskopu udało mi się skonfigurować w kilka

zów mikroskopowych dla każdego z tych obszarów.
Dzięki aplikacji dedykowanej do tego konkretnego
badania, nie muszę już pamiętać jakie ustawienia
kamery są odpowiednie. Program automatycznie je
dopasowuje i zmienia w zależności od potrzeb co
sprawia, że cały proces jest wygodniejszy i zajmuje
mniej niż 5 minut.
Za pomocą jednego kliknięcia wysyłam zdjęcia do
analizy, a eksperci laboratorium TrichoLAB do tygodnia czasu odsyłają gotowy raport z dokładnymi
pomiarami, statystyką i sugerowaną diagnozą. Taka
druga opinia podnosi mój komfort diagnostyczny
i komfort pacjenta, który poddając się leczeniu i zabiegom wie, że są to procedury dopasowane indywidualnie do jego przypadku.

Badanie włosów i skóry głowy kamerą
FotoFinder medicam. Analiza wyników w laboratorium TrichoLAB

www.cxnews.pl

Leczenie łysienia jest często procesem czasochłonnym i dlatego pacjenci szybko zaczynają wątpić
w pozytywne działanie terapii. Dzięki kontroli statystycznej z raportem TrichoLAB mogę zbudować
niezbędne zaufanie Klienta. Prezentując mu mierzalne parametry przedstawiające postęp w terapii
w prosty i zrozumiały sposób, pomagam wytrwać
w czasem trudnej, ale wartej zachodu walce o piękne włosy. ♦

dermatologia

Leszek Piątek
lpiatek@cxsa.pl
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Brainlab zmienia opiekę zdrowotną
za pomocą programowania
Największym problemem w dzisiejszych czasach nie jest zdobycie informacji, ale ich selekcja, usystematyzowanie i umiejętne zastosowanie.
Znawcy tematu twierdzą, że nawet
80% tego co jest dostępne w zasobach informacyjnych – nie jest prawidłowo użytkowane i tworzy się tak
zwane dane nieustrukturyzowane.

nocześnie bardzo intuicyjnych narzędzi informatycznych. Łatwiejsza komunikacja między członkami zespołu
obniża stres na sali operacyjnej i ma
niebagatelny wpływ na poprawę wyników leczenia szczególnie u najtrudniejszych pacjentów. Ponadto przynosi korzyści ekonomiczne wynikające
z lepszego i bardziej efektywnego wykorzystania sal operacyjnych.

Komunikacja:
Efektywna wymiana informacji
System Digital O.R. dąży do konsolidacji komunikacji, aby zapewnić lekarzom, a także całemu zespołowi pomocniczemu dostęp do tych samych
informacji. Pozwala również na udostępnianie najważniejszych danych
poza obszar sali operacyjnej, dając
możliwości współpracy z ekspertami

Dzięki integracji z systemami informatycznymi szpitala, dane z Digital
O.R. przesyłane są do ich archiwum.

Dokumentacja: Odblokowanie
potencjału posiadanych danych
Jednym z priorytetów przy tworzeniu cyfrowych sal operacyjnych jest
uproszczenie i usprawnienie przepływu danych – tak, aby zarówno chirurg,
jak i cały zespół mogli przeznaczyć
więcej czasu na inne zadania.

zewnętrznymi lub użycia tych danych
do celów edukacyjnych.

ca jej możliwości przekazując chirurgom specjalistyczne narzędzia programowe firmy Brainlab. Pozwalają
one na optymalizację planów operacyjnych i zdecydowanie polepszają
wizualizację pola operacyjnego podczas samego zabiegu.

Planowanie zabiegów chirurgicznych: Poprawa jakości danych
Integracja z wykorzystaniem możliwości Digital O.R. wykraczają daleko
poza samą konsolidację informacji
z salą operacyjną. Platforma wzboga-

Dotyczy to każdej dziedziny naszego życia, a być może w szczególności
ochrony zdrowia. Leczenie pacjenta to
skomplikowany i wieloetapowy proces. Często etapy te są odległe od siebie w czasie i przestrzeni. Zdarza się,
że cząstkowe informacje na temat ich
przebiegu znajdują się w systemach
szpitalnych – jeżeli tak jest to połowa
sukcesu za nami. Pozostaje kwestia ich
kompletacji, walidacji i wykorzystania.
Firma Brainlab od lat pracuje nad projektem systemu informatycznego do
obsługi sal operacyjnych. Ponad tysiąc integracyjnych wdrożeń na całym
świecie, w szpitalach o różnej wielkości i na różnym poziomie informatyzacji, stworzyło bazę do powstania platformy Digital O.R.
Digital O.R. koncentruje się na zarządzaniu danymi i zastosowaniu ich
na salach operacyjnych, od ortopedii,
przez neurochirurgię, chirurgię ogólną, naczyniową, urologię, ginekologię,
okulistykę itd.
Digital O.R. sięga do danych archiwalnych, pokazuje informacje aktualne
i pomaga w podejmowaniu decyzji dotyczących planowania operacji,
przy użyciu zaawansowanych, a jed-

radioterapia

Digital O.R. pozwala na indywidualne
konfigurowanie centralnego interfejsu – dużego i łatwego w obsłudze
monitora dotykowego. Zapewnia on
przejrzysty wgląd we wszystkie informacje dotyczące pacjenta.

Integracja: Konsolidacja
informacji chirurgicznych
Integracja jaką zapewnia system
Digital O.R., umożliwia zarządzanie
z poziomu jednej platformy i jednego interfejsu przepływem istotnych
informacji pochodzących m.in. z badań radiologicznych, źródeł wideo,
ze sprzętu znajdującego się na sali
operacyjnej oraz z danych archiwalnych pacjenta.

Poprzez zastosowanie Digital O.R.
udoskonalamy zarządzanie narzędziami, sterylizacją, przepływem leków i materiałów chirurgicznych.
Cdn…w kolejnym wydaniu CX News. ♦

www.consultronix.pl

Doc. dr hab. Krzysztof Görlich
A-Co. sp. z o.o.
www.a-co.pl
www.iffmgis.pl
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Zarządzanie aktywami szpitala
Nowoczesny szpital korzysta w Polsce
z licznych informatycznych systemów
wspierających księgowość, kadry, rozliczenia z płatnikami. Nie wyobrażamy
sobie dziś szpitala bez systemów wspierających działalność medyczną. Informatyzacja szpitali, szczególnie po upowszechnieniu standardu HL7 nabiera
tempa. Wydaje się jednak, że w Polsce
zaniedbaliśmy potrzeby informatyczne
w zakresie zarządzania aktywami szpitali: budynkami, infrastrukturą, aparaturą
medyczną. Tu także jest postęp po stronie podaży, lecz popyt – poszukiwanie
przez dyrekcje szpitali rozwiązań informatycznych typu CAFM/CMMS, wydaje
się nie nadążać za realnymi potrzebami.
Tymczasem można zdecydowanie ułatwić podejmowanie lepszych decyzji.
Zarządzanie aktywami szpitali to obszar
niewykorzystanych szans i niezrealizowanych korzyści.
Rosnąca komplikacja w zakresie infrastruktury technicznej, ogromna ilość
aparatury medycznej, jej rosnące wy-

magania serwisowe i związane z tym
koszty eksploatacyjne, czy wreszcie rosnące oczekiwania użytkowników, wywołują nową presję na administratorach i właścicielach szpitali. Konieczne
jest wejście na kolejny, wyższy etap informatyzacji.
W czym leży różnica między stanem
obecnym, a tym ‘wyższym etapem informatyzacji’? Systemy typu CAFM są
opartymi o CAD systemami bazodanowymi, które stworzono do zarządzania
całymi procesami.
Zastosowanie systemów CAFM do
obiektów szpitalnych najprościej
przedstawić na konkretnym przykładzie systemu iffmGIS®. W iffmGIS®
można na przykład zaplanować i prowadzić wszystkie procedury związane
z eksploatacją urządzenia lub aparatu
medycznego – powiedzmy: dokumentację instalacji, umowy gwarancyjne,
plan przeglądów, wszystkie zgłoszenia awarii dotyczące tego urządzenia,

rejestr prac serwisowych, rozliczenia
z serwisantami, dane dotyczące amortyzacji finansowej i technicznej, koszty
materiałów eksploatacyjnych.
W efekcie prowadzenia procedur eksploatacji budynków, urządzeń i aparatury w systemie iffmGIS® otrzymujemy
kompletną bazę danych historycznych,
a jednocześnie aktualnych w czasie rzeczywistym, która pozwala na tworzenie
użytecznych raportów i planowanie.
Dostajemy dla przykładu odpowiedzi
na takie pytania: Jak często psuł się aparat? Ile w zeszłym roku kosztowały prace
serwisowe z nim związane? Czy bardziej
opłaca się jego generalny remont czy
wymiana? Kiedy trzeba będzie wydać
na to pieniądze? Czy aparat producenta
Y jest tańszy w eksploatacji od aparatu
producenta X? Czy wszyscy obsługujący aparat medyczny mają właściwe i aktualne uprawnienia, itd…?
Tego typu operacje na bazach danych można wykonywać wyłącznie
w zintegrowanych systemach, takich
jak iffmGIS®. Nie da się tworzyć raportów automatycznie, gdy niektóre procesy nie są ‘skomputeryzowane’, ale
także wtedy, gdy są obsługiwane przez
oddzielne, nie współpracujące oprogramowania.

www.cxnews.pl

Arkadiusz Lendzion,
zastępca dyrektora UCK Gdańsk:
„Zintegrowany system CAFM do zarządzania nieruchomościami i aparaturą
medyczną jest czymś nowym w polskim szpitalnictwie. Dlatego bardzo cenimy sobie współpracę z firmą A-Co.
z Krakowa, która wdrożyła iffmGIS®
w Centrum Medycyny Inwazyjnej
i w Centrum Medycyny Nieinwazyjnej.
Rozwiązanie sprawdzone w Niemczech,
w tym w największym szpitalu klinicznym Charité w Berlinie (45 tysięcy pomieszczeń!), zostało w pełni dostosowane do polskich warunków i wymagań
narzuconych przez UCK. Po okresie testów system wspomaga nie tylko bieżące zadania związane z utrzymaniem
szpitala i jego wyposażenia, ale także
ułatwia nam uruchomienie działalności
w nowym obiekcie CMN, gdzie musimy
zagospodarować kilka tysięcy pomieszczeń i tysiące sztuk aparatury medycznej. Już dziś widzimy korzyści z lepszego
nadzoru nad wykorzystaniem pomieszczeń, inwentarzem i zleceniami serwisowymi aparatury medycznej oraz sprzętu IT. Dalszych ułatwień i oszczędności
oczekujemy od takich funkcji iffmGIS
jak: etykietowanie pomieszczeń, mobilna inwentaryzacja z natury i zarządzanie
realizacją zleceń serwisowych przy wykorzystaniu tabletów.” ♦
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Brzuch – pięta Achillesa wyglądu czy zdrowia?
Mały, okrągły, dziecięcy brzuszek. Kto się powstrzyma, żeby go nie wycałować? Z upływem lat „uroczość” brzucha przemija? Zaczyna utrudniać życie.
Może stanowić zagrożenie dla zdrowia.
Ciało bez otyłości, z płaskim brzuchem psycholodzy wymieniają jako jedną z podstaw akceptacji
społecznej, miarę wartości. Dla mnie to miara jakości życia i zdrowia. Według WHO zdrowie to nie
tylko brak choroby, ale dobrostan fizyczny i umysłowy. Utrzymanie prawidłowej wagi pozwala żyć
lepiej i dłużej, starzeć się później i wolniej. Zmniejsza się też lęk przed samotnością, a nawet lęk egzystencjonalny.
Zdrowa akceptacja
Kontrola „jakości” brzucha może zmienić się w obsesję, dysmorfofobię charakteryzującą się lękiem
z powodu przekonania o swojej nieatrakcyjności.
U co piątej chorej osoby zaczyna się ona od rozmiarów brzucha. Stąd tylko krok do zaburzeń odżywiania oraz do bigoreksji nadmiernego wykonywania ćwiczeń w celu zwiększenia muskulatury. Nie
należy mylić tego zaburzenia z uzależnieniem od
ćwiczeń fizycznych, do niego prowadzi chęć m.in.
rozładowania stresu.
Body positive czy health negative?
Akceptacja ciała w każdym wieku, niezależnie od
jego wyglądu ma granicę. Wyznacza ją zdrowie.
Potrzebą ciała nie jest ani wygląd zgodny z obróbką Photoshop, ani akceptacja „body positive” promująca naturalne starzenie się, ale również otyłość,
a to może być już szkodliwe. Dźwigając nadmiar kilogramów, robimy sobie krzywdę. Co druga osoba
w Polsce waży więcej niż powinna. Coraz częściej
dotyczy to dzieci.
Efekt domina
Prawidłowa postawa przy neutralnym ustawieniu
miednicy rozkłada obciążenia na wszystkie stawy.
Mięśnie brzucha i pleców układają się w kształcie
równomiernie naprężonej klepsydry. Brzuch staje
się bardziej płaski, talia wyraźniejsza. Ale jest taka
siła, z którą nikt nie wygra – grawitacja.

kultura i nauka

Kiedy brzuch zaczyna nam ciążyć, zachodzi efekt domina. Nadmierna masa prowadzi do przechylenia
środka ciężkości ku przodowi. Klatka piersiowa musi
wygiąć się do tyłu. W odcinku lędźwiowym powiększa
się lordoza, co może prowadzić do zwyrodnień i bólu.
Miednica ustawia się w przodopochyleniu. Trudno jej
utrzymać ciężar brzucha. Zmiana ustawienia panewki stawu biodrowego prowadzi do jego przeciążenia
oraz przeciążeń kolan i stóp. Otyły brzuch przeszkadza w poruszaniu się i sprzyja powstawaniu dolegliwości bólowych stawów. W dodatku jego ciężar oraz
zwiększone ciśnienie w jamie brzusznej i miednicznej obciążają mięśnie dna miednicy. Znane jest powiedzenie, że mamy tyle lat, ile lat mają te niewielkie
mięśnie. Dzięki sprawnej funkcji mięśni nie gubimy
moczu i stolca, a nasze kontakty intymne są bardziej
satysfakcjonujące. Po co nadmierną wagą narażać je
na obciążenia równe tym, które muszą utrzymywać
podczas ciąży? Ponadto do wszystkiego dochodzi
jeszcze nieprawidłowe oddychanie.
Oddychaj brzuchem
Zwiększone ciśnienie w jamie brzusznej utrudnia
unoszenie i obniżanie się narządów z wdechem i wydechem oraz powstanie różnicy ciśnień pomiędzy
jamą brzuszną, a jamą płucną i jamą miedniczą, przez
co mniej wspomaga krążenie żylne i limfatyczne.
Zwiększa się skłonność do obrzęków, żylaków i cellulitu.
Zdrowiej być gruszką niż jabłkiem
O otyłości świadczy wskaźnik masy ciała BMI (Body
Mass Index), czyli stosunek masy ciała do kwadratu
wzrostu. Otyłość pierwszego stopnia występuje przy
BMI > 30 kg/m2, drugiego przy BMI > 35 kg/m2, trzeciego przy BMI > 40 kg/m2. Innym sposobem określenia otyłości jest u kobiet zawartość tkanki tłuszczowej
większa niż 25% całkowitej masy ciała, u mężczyzn
większa niż 20%.
W analizie rodzaju otyłości istotna jest lokalizacja
tłuszczu. Nieproporcjonalnie dużo tkanki wokół brzucha w porównaniu z resztą ciała to otyłość zwana
jabłkiem. Tłuszcz może gromadzić się w tkance podskórnej i wynikać ze złej diety lub możemy mieć do
czynienia z otyłością brzuszną, trzewną, wisceralną,

która nie musi wynikać tylko ze złej diety i nieprawidłowego stylu życia. Powodują ją zmiany hormonalne związane z menopauzą, zaburzenia hormonalne
przy niedoczynności tarczycy, zespole Cushinga, zespole policystycznych jajników. Otyłości brzusznej
często towarzyszy podwyższone stężenie trójglicerydów, glukozy na czczo i obniżone stężenie tzw.
dobrego cholesterolu oraz nadciśnienie tętnicze.
Prowadzi m.in. do: cukrzycy typu 2, zawału mięśnia
sercowego, stłuszczenia wątroby czy zespołu bezdechu sennego.
Otyłość brzuszna częściej dotyka mężczyzn. U płci
pięknej tłuszcz gromadzi się w większym stopniu
w tkance podskórnej, u mężczyzn wewnątrz jam ciała, gdzie utrudnia funkcje narządów, ich ruch oraz pracę przepony oddechowej. Gdy męski obwód pasa
przekracza 94 centymetry możemy zacząć mówić
o otyłości brzusznej, 100 centymetrów jest znakiem
ostrzegawczym. Rodzaj otyłości uzależniony od obszaru trzewnej tkanki tłuszczowej (przekroju obszaru
zawierającego wisceralną tkankę tłuszczową), najlepiej ocenić za pomocą profesjonalnego analizatora
składy ciała (np. InBody 770). Kiedy jest większy niż
100 cm2, oznacza otyłość brzuszną.
Liposukcja dla zdrowia
Aby spalić tłuszcz z brzucha najlepiej ćwiczyć aerobowo, średnio intensywnie, od trzech do czterech razy
w tygodniu, przez 30–40 minut oraz dbać o racjonalną, opartą na pięciu posiłkach dietę. Osoby otyłe, wiedząc jak dużym wyzwaniem jest zmiana nawyków
i zrzucenie zbędnych kilogramów, decyzję o zmianie
na lepsze odkładają zbyt często na jutro.
Z pomocą dla zdrowia przychodzi poprawienie wyglądu. Wykonanie bezpiecznej wodnej liposukcji
brzucha pomaga pozbycia się najtrudniejszego problemu towarzyszącego nadwadze. Badania dowodzą, że po takim zabiegu zaczyna się systematycznie
dbać o siebie i osiąga się lepsze i trwalsze rezultaty
powrotu do prawidłowej wagi niż przy samej diecie
i ćwiczeniach. Zbędny tłuszcz można reimplantować
w inną okolicę, gdzie z upływem lat go często brakuje
jak piersi, grzbiety dłoni czy niektóre okolice twarzy.
Tak powstaje lipoplastyka dla zdrowia. ♦
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Alicja Michalska
Style Coach
www.stylecoachkrakow.pl
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Znaczenie wizerunku w budowaniu marki osobistej
Jeff Bezos, założyciel Amazona i najbogatszy obecnie człowiek na świecie (dane Forbes 2019), powiedział, że marka osobista „to jest to co mówią o Tobie,
gdy wychodzisz z pokoju”. To co w takim razie mówią o Tobie?
Na markę osobistą składają się trzy czynniki: to kim
jesteś, to co robisz i to jak Cię widać. Każdy z nich
jest równie istotny ponieważ z założenia nasza marka ma być spójna, tylko wtedy komunikat jaki wysyłamy do naszych partnerów, klientów, czy inwestorów będzie skuteczny.
To kim jesteś – określa Cię jako człowieka, mówi
o Twoich unikalnych cechach charakteru, zasobach,
ale również o wartościach jakimi się kierujesz i o relacjach jakie budujesz.
To co robisz – mówi o Twoich kompetencjach, wiedzy, umiejętnościach.

To jak Cię widać – to Twój wizerunek, to jak wyglądasz, jak się prezentujesz, a także to jak się wysławiasz, jak się poruszasz oraz zachowujesz. Właśnie
to jak nas widać jest często najbardziej zaniedbanym czynnikiem, bo przecież nikt nie będzie oceniał
książki po okładce i nie szata zdobi człowieka, prawda? A może, parafrazując znane powiedzenie: jak nas
widzą, tak nam płacą?
W 2012 roku wartość loga Coca Coli była wyceniana na 77 miliardów dolarów. Mowa tu o samym
logo, to nie jest wartość produktu, marki, fabryk itp.
To właśnie logo sprzedaje produkt. Oczywiście jeśli
produkt jest słaby, samo logo nie wystarczy, nikt już
drugi raz nie sięgnie po coś, co nie spełniło oczekiwań. Jednak dobra jakość lecz źle opakowana, nikogo nie skłoni do sprawdzenia zawartości. I tak samo
jest z nami – nawet najbardziej kompetentny specjalista nie będzie mógł udowodnić swojej wartości,
jeśli pojawi się na spotkaniu w niechlujnym ubraniu i w dodatku spóźniony. Takie bowiem cechy ja-

kie zaprezentuje zostaną przez innych mimowolnie
przypisane także jego zawodowym kompetencjom.
I choć nasz wizerunek nie może zastąpić naszej wiedzy, wizji i umiejętności, to może w znacznym stopniu pomóc nam je „sprzedać” światu i wesprzeć nas
w nawiązywaniu wszelkich relacji, zarówno zawodowych, jak i prywatnych.
Według badań na zrobienie pierwszego wrażenia
mamy ok. 5 sekund. Dla porównania, według tych
samych badań, aby odwrócić złe pierwsze wrażenie
potrzeba już 45 minut rozmowy. Ciekawe, że większość z nas podświadomie zdaje sobie z tego sprawę, o czym świadczyć może fakt, że na rozmowę
o pracę, wywiad, czy egzamin wybieramy strój bardziej przemyślany i dbamy o to, by nasz wygląd reprezentował nasze umiejętności. Warto, aby nie zapominać o tym także później, gdyż markę osobistą
budujemy przez cały czas trwania naszego życia zawodowego. ♦

Starzeję się

Krzysztof Piasecki
Co ja mówię. Już się zestarzałem. Poniżej dowody.
Są dorośli ludzie, powtarzam dorośli, którzy nie wiedzą co to repasacja pończoch i myślą, że saturator to
sprzęt medyczny. Obce im jest nabijanie długopisów
i wkręcanie zaworków w zapalniczki jednorazowe.
Każdego kto nie ma Facebook’a uważają za martwego w najlepszym razie lub komunistę w najgorszym.
Kiedy czytam komentarze na swój temat w internecie, nawet mnie nie dziwi co o mnie piszą. Tylko jak.

www.cxnews.pl

Ktury, obżydliwy rzyd, rzenada itp. Na początku myślałem naprawdę, że tak piszą specjalnie, żeby mnie
bardziej dotknąć nie wiedząc, że w ten sposób mnie
dotknąć nie mogą, bo ja nie rozumiem tego kiedy
to czytam. Aż się zorientowałem, że oni tak piszą,
bo tak piszą.
Wszystko to nic. Wytrzymam i polski rap, choć bez
przyjemności i to, że młodzi pierwsi rękę wyciągają
na powitanie w kierunku starszych i to, że nawet w kinie nie są w stanie oderwać oczu od smartfona.
Jedno mnie dobiło. Może tytułem wstępu złożę
oświadczenie: nie jestem abstynentem. A jako człowiek młody, może w to trudno uwierzyć, ale kiedyś
taki byłem, abstynentem nie byłem w najmniejszym
stopniu. Raz w życiu, na początku mojej drogi zawodowej wystąpiłem na scenie po wpływem i to w wyniku pomyłki, potem już nigdy nie. Oczywiście sporo

moich kolegów występowało pod wpływem. Czasem było widać, czasem nie. W każdym jednak przypadku podstawowym zadaniem artysty było ukrycie
stanu w jakim się znajduje. Czasem się udawało, czasem nie. Wysiłek włożony w to, by zamazać fakt stanu w jakim się artysta znajduje był niejednokrotnie
tak duży, że już nie starczało sił na manifestację jego
scenicznego talentu. Tak było. I do tego przywykłem.
I to przyjąłem za normę. Ale świat mnie wyprzedził.
Czytam bowiem, że powstaje program telewizyjny,
w którym wykonawcy mają pić alkohol – jak rozumiem na wizji – i potem coś opowiadać. Stacja nazywa się Comedy Central, czyli program ma być rozrywkowy. A program z angielska „Drunk History”. Pierwszy
taki program już powstał. Oglądnę go.
Na wszelki wypadek wcześniej się napiję. Bo tylko pijany zrozumie pijanego. ♦

kultura i nauka

Zbigniew Mazgaj
zmazgaj@cxsa.pl
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„Japonia zawdzięcza samurajom wszystko czymkolwiek jest. Byli nie tylko kwiatem narodu, lecz także jego korzeniami.
Wszystkie dobre dary niebios przez nich dostały nam się w udziale.”
Nitobe Inazo1 , „Bushido: dusza Japonii”.

Samuraje i gender
Wielce Szanowni Państwo!
Ostatnio trwa dyskusja wokół społecznej roli płci.
I, jak to u nas, dwie frakcje okopały się na rubieżach
i ani myślą ustąpić choćby piędzi ziemi. Mamy obóz
„fundamentalistów” twierdzących, że rola płci jest
zdeterminowana li tylko biologicznie oraz „liberałów”, wedle których decyduje o niej wyłącznie wychowanie. Słowem: klincz.
Pomyślałem, że nie od rzeczy będzie rzucić okiem
jak te sprawy układały się w społeczeństwie powszechnie uznawanym za całkowicie zdominowane przez mężczyzn: w feudalnej Japonii. Rządziła
tam niepodzielnie klasa samurajów stanowiąca pokaźny odsetek społeczeństwa (około 20%, zupełnie
jak szlachta w Rzeczypospolitej Obojga Narodów).
Zajmę się zatem wyłącznie nią, zaczynając ab ovo2 –
czyli od dzieci. Do siódmego roku życia przeżywały
one swoje dolce far niente3, potem laba się kończyła
i nieubłaganie wkraczały w „obowiązek szkolny”. Cóż
on obejmował? Przede wszystkim naukę czytania
i pisania oraz języka chińskiego, na Dalekim Wschodzie absolutnie niezbędnego dyplomatom oraz ludziom kulturalnym i wykształconym. Ponadto dzieciaki uczyły się rachunków, literatury, poezji, historii,
filozofii, rysunku, muzyki, tańca oraz sztuki konwersacji. Słowem wszystkiego, co samuraj winien przyswoić, by nie wyjść na kmiota i gbura. I nie byłoby
w tym nic szczególnego, gdyby nie pewien drobiazg: ów obowiązek dotyczył wszystkich dzieci zarówno chłopców, jak i dziewcząt! Tak! Kobiety z klasy samurajów były równie dobrze wykształcone jak
mężczyźni! I to w czasach kiedy reszta świata nurzała
się w ignorancji, nieuctwie i analfabetyzmie. Ot, taki
diuk de Richelieu miał oświadczyć, że: nie nauczono
go ortografii bo za sto liwrów rocznie zawsze może wynająć znającego ją pokojowca – jak to opisał Alexan1. Nitobe Izano (1862 – 1933) japoński ekonomista, autor, nauczyciel,
dyplomata i polityk epoki post-samurajskiej
2. Ab ovo (łac.) – dosłownie: od jajka, w przenośni: od początku
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dre Dumas w jednej ze swych powieści… Ponadto
samuraje żyli zorganizowani w klany powierzające
wykształcenie dzieci, nawet swych niezamożnych
członków, możliwie najlepszym nauczycielom. To
była po prostu inwestycja w przyszłość. Wszystko
to sprawiło, że Japończycy przez setki lat byli najlepiej wykształconym społeczeństwem na świecie!
Rzecz jasna były też różnice w wychowaniu. Chłopców wprowadzano w arkana wojennego rzemiosła (co zwykle zajmowało 10 lat, do osiągnięcia
pełnoletności), zaś dziewczęta w tajniki prowadzenia domu.
Jednakże Japonia od VIII do XVII wieku znajdowała się
w stanie permanentnej wojny domowej i po całym
kraju włóczyły się bandy rozbójników rekrutujących
się z dezerterów i niedobitków. Kiedy zaś mężczyźni
wyruszali na wojnę u boku swych daimyō4, obowiązek obrony domostw spadał na kobiety. Zatem je
również uczono posługiwania się bronią. Najczęściej
była to naginata, rodzaj lekkiej włóczni zwieńczonej ostrzem przypominającym krótki miecz samurajski. Długość drzewca pozwalała skompensować
różnicę wzrostu i siły fizycznej przeciwnika, a sztukę posługiwania się nią zwano naginata-dō. Zaś fakt,
że w języku japońskim istnieje specjalna nazwa żeńskiej odmiany tej broni (ko-naginata), świadczy o powszechności procederu.
Niektóre z kobiet, obdarzone wrodzonym talentem
do sztuk walki, brały nawet udział w wyprawach
wojennych. I to czynny! Walczyły ramię w ramię
z mężczyznami i bywało, że okrywały się nieśmiertelną sławą. Pamiętacie założyciela pierwszego
szogunatu pana Minamoto no Yoritomo o którym onegdaj pisałem? Tego samego, któremu klan
3. Dolce far niente (włos.) – słodkie nieróbstwo
4. Daimyo (jap.) – pan feudalny
5. Bujutsu (jap.) – ogół japońskich sztuk walki.

Taira wyrżnął był wszystkich krewnych poza kuzynem? Ów kuzyn, o imieniu Yoshinaka, miał mleczną siostrę niejaką Tamoe Gozen. Była ona tak biegła
w bujutsu5, że kunsztem przewyższała większość
mężczyzn i miała „na rozkładzie” wielu słynnych samurajów. Brała udział w wojnach, a dzięki odwadze
i nieustępliwości na polu walki zdobyła tak wielki
autorytet, że Yoshinaka mianował ją generałem.
I tak w XII wiecznej Japonii kobieta prowadziła samurajów do walki! Obdarowano ją najzaszczytniejszym w świecie samurajów tytułem: onna-bugeisha
(kobieta-mistrzyni sztuk walki). A takich kobiet było
więcej, choćby żyjąca u kresu epoki samurajów
Nakano Takeko. Podczas wojny o Aizu (1868) poprowadziła do walki oddział kobiet, który przeszedł
do historii pod nazwą Jōshitai6. Powiadają, że zanim
zginęła od karabinowej kuli, usiekła 172 bushi7. Zapewne głównie chłopów wcielonych siłą do cesarskiej armii, ale…
Tak, tak Moiściewy! Oczekiwano od kobiet, że będą
bronić domostw i dzieci pod nieobecność mężów.
To wydaje się zrozumiałe. Nikt wszak nie wymagał od nich uczestniczenia w wojnach, zwłaszcza
na pierwszej linii. Ani płeć, ani wychowanie nie miały tu nic do rzeczy. One po prostu robiły to, co chciały. Może więc wystarczy pozwolić ludziom robić to,
co lubią i potrafią najlepiej? Tak po prostu: bez zadęcia, pseudonaukowych dywagacji i dorabiania
na siłę ideologii. A, że jacyś genderowi guru, politycy
,czy aktywiści mogą poczuć się niepotrzebni, mało
mnie obchodzi.
Życzę Państwu i sobie życia w świecie kierującym się
zdrowym rozsądkiem. ♦
Z.M.
6. Jōshitai (jap.) – Armia kobiet
7. Bushi (jap.) – dosł. uzbrojony mężczyzna, zbrojny, żołnierz
(nie tylko samuraj!)
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Magdalena Grzesiak
mgrzesiak@cxsa.pl
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Kursy medyczne
Harmonogram*
14.09.2019

Dermoskopia dla Zaawansowanych

dr hab. n. med. Grażyna Kamińska-Winciorek

21.09.2019

Dermoskopia i Wideodermoskopia

dr hab. n. med. Grażyna Kamińska-Winciorek

21.09.2019

OCT i Angio OCT w diagnostyce okulistycznej

dr n. med. Joanna Gołębiewska

28.09.2019

Lasery w Okulistyce

dr hab. n. med. Anna Święch-Zubilewicz

16.11.2019

Lasery w Okulistyce

dr hab. n. med. Anna Święch-Zubilewicz

23.11.2019

OCT i Angio OCT w diagnostyce okulistycznej

dr n. med. Joanna Gołębiewska

■
■
■
■
■
■

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

Za udział w szkoleniu przyznawane są punkty edukacyjne.

Kursy indywidualne
Diagnostyka USG Układu Żylnego Kończyn Dolnych

Termin kursu ustalany jest indywidualnie.
Więcej informacji na www.consultronix.pl.

Laseroterapia endowaskularna (EVLT) w leczeniu niewydolności żylnej

■
■

Kongresy
Harmonogram
06-08.06.2019

Warszawa

50. Zjazd Okulistów Polskich - Polskie Towarzystwo Okulistyczne

06-08.06.2019

Gdańsk

42. Zjazd Polskiego Lekarskiego Towarzystwa Radiologicznego

26-29.09.2019

Warszawa

XXII Światowy Kongres Medycyny Estetycznej

24-26.10.2019

Wrocław

IX Międzynarodowa Konferencja Okulistyka Kontrowersje

■
■
■
■

Już jest - oficjalny fanpage Consultronix!
Warto nas śledzić, ponieważ piszemy m.in. o nowościach w naszej ofercie, informujemy o targach i kongresach, relacjonujemy ważne wydarzenia. Jednym słowem news
goni newsa…, a nasi Pracownicy pokazują swoją inną twarz!
facebook.com/consultronixsa - Polub! Obserwuj! Udostępnij!

www.cxnews.pl
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