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Żyjemy w ciekawych czasach. Z jednej strony, mamy ciąg nie-

oczekiwanych zdarzeń z jakimi boryka się współczesny świat.  

Z drugiej, trudny do ogarnięcia postęp. 

Jesteśmy świadkami rewolucji technologicznej w medycynie. 

Nikogo już nie dziwi, że algorytmy na co dzień wspierają pro-

cesy diagnostyczno-terapeutyczne. Za pomocą technologii 

VR możemy zrozumieć, jak czuje się człowiek w trakcie ataku 

migreny, a dzięki połączeniu technologii 3D i mechanizmu od-

czytującego ruch mięśni powstały protezy naśladujące natu-

ralny ruch palców. Mamy już nawet inteligentne tabletki, które 

wiedzą, kiedy mają uwolnić lekarstwo. Naukowcy niestrudzenie 

eksplorują człowieka w wersji mikro. Lekarze otrzymują coraz 

lepsze narzędzia, za pomocą których mogą zaglądnąć głębiej 

(np. dzięki Refleksyjnej Skaningowej Mikroskopii Konfokalnej, aż 

do górnych warstw skóry właściwej), analizować dokładniej (np. 

dzięki dostosowaniu prędkości skanowania w aparatach OCT  

z funkcją SHIFT), czy wykorzystywać sztuczną inteligencję  

i dedykowane algorytmy do przeglądania obrazów z badań (np. 

RTG). Lekarze coraz częściej mogą polegać na zaawansowanej 

technologii robotycznej (od niedawna aparat Genesis wspomaga 

leczenie pacjentów z arytmiami serca w Narodowym Instytucie 

Kardiologii). Z kolei w radioterapii technologia SGRT wykorzystu-

je kamery 3D i funkcje rozszerzonej rzeczywistości, znacznie 

zwiększając bezpieczeństwo podczas naświetlania. 

Postęp medycyny nie jest możliwy bez nieustannej próby zrozu-

mienia człowieka w wersji mikro i makro. Dlatego też, podczas 

jesiennej sesji kosmicznej zderzyliśmy ze sobą dwa spojrzenia na 

człowieka. O kosmosie opowiedział nam gen. M. Hermaszewski, 

a do mikrokosmosu odwołał się lek. T. Kuc. Temat kontynuujemy 

także na łamach tego numeru. 

Mija kolejny rok (2022). Dla większości z nas był zaskoczeniem. 

Z dużym entuzjazmem wzięliśmy udział w akcji „Czysta Odra”, by 

dosłownie chwilę później dowiedzieć się, że ma tam miejsce ka-

tastrofa ekologiczna. Tym samym inicjatywa Fundacji Why Not 

stała się bardzo medialna, a same wyniki badań stanu wody 

szybko zaczęły być narzędziem politycznym. Więcej o tym na 

kolejnych stronach.

Jednak mimo bliskości wojny, ogólnoświatowego kryzysu i nie-

ustającego widma pandemii wciąż dajemy radę. Jak? Po szcze-

góły zapraszam do ciekawych artykułów z działu Kultura i Nauka. 

Życzę nam wszystkim, byśmy żyli zgodnie z etosem prof. Józefa 

Kałużnego i pozostawili po sobie tak wiele ludzkiej życzliwości.

Udanej lektury! ♦

Drodzy czytelnicy!



Technologia SPECTRALIS SHIFT
Prędkość dostosowana do potrzeb  

Heidelberg Engineering od lat wyznacza trendy w diagnostyce 

okulistycznej. Niedościgniona technologia śledzenia ruchu gałki 

ocznej, konfokalna optyka czy unikalne oprogramowanie każdego 

dnia wspierają lekarzy w podejmowaniu najtrudniejszych decyzji 

klinicznych. To jednak nie wszystko. Przed nami nowa generacja 

tomografów SPECTRALIS z technologią SHIFT. Jest to pierwszy 

komercyjnie dostępny aparat OCT, który pozwala na zmianę pręd-

kości skanowania, można wybrać spośród trzech: 20 kHz, 85 kHz  

i 125 kHz. Nowa architektura źródła OCT powstała, aby znaleźć 

równowagę pomiędzy jakością obrazu i szybkością badania  

w każdym indywidualnym przypadku. Możliwość zmiany prędko-

ści skanowania pozwala na uzyskanie optymalnych jakościowo 

skanów, a także poprawia komfort i efektywność pracy. 

SPECTRALIS z SHIFT dzięki kompatybilności wstecznej zapewnia 

zgodność istniejących danych oraz szybką integrację z nowymi 

badaniami. Przejście na nową technologię jest proste i bezproble-

mowe, a funkcja długoterminowej obserwacji follow-up gwarantu-

je ciągłość danych pacjenta.

20 kHz - czasami wolniej znaczy lepiej

Szybkość to nie wszystko. OCT w tym trybie charakteryzuje wy-

soki poziom czułości. Funkcja umożliwia wykonanie skanów OCT 

nawet w najtrudniejszych przypadkach. Prędkość skanowania  

20 kHz w aparacie SPECTRALIS z technologią SHIFT zapewnia lep-

szą jakość obrazu dzięki większej czułości i lepszemu stosunkowi 

sygnału do szumu. Rozwiązanie pozwala na wychwycenie szcze-

gółów nawet w przypadku zmętniałych ośrodków optycznych oka. 

SHIFT 20 kHz umożliwia rejestrowanie istotnych klinicznie skanów 

struktur tylnego odcinka oka o wysokiej rozdzielczości. W sytuacji, 

gdy inne urządzenia lub standardowe metody obrazowania nie są 

w stanie zapewnić wystarczającej jakości z powodu zaćmy, obrzę-

ku rogówki lub złej jakości filmu łzowego.

W razie potrzeby połączenie z nowymi trybami Enhanced Vitreous 

Imaging (EVI) lub Enhanced Depth Imaging (EDI) może wydobyć 

jeszcze więcej szczegółów od ciała szklistego do naczyniówki. Po 

lewej stronie jest porównanie obrazów wykonanych w trybie wyso-

kiej czułości (20 kHz) ze standardowymi obrazami OCT (85 kHz).

85 kHz - czasem równowaga jest najlepsza

Dzięki idealnemu stosunkowi prędkości do jakości w obrazowaniu 

OCT, prędkość skanowania 85 kHz zapewnia równowagę między wy-

dajnym przebiegiem pracy a jakością skanów, co pozwala uzyskać 

optymalne wyniki. Pomiary są wiarygodne a obrazy zachwycające. 

Jest to sprawdzony standard w praktyce klinicznej, gdyż prędkość

Dariusz Łagan 
Consultronix SA | dlagan@cxsa.pl
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Fot. 1. Cukrzyca z defektem rogówki (85 kHz)

Fot. 2. Cukrzyca z defektem rogówki (20 kHz)

Fot. 3. Zmętnienie przedniej komory (85 kHz)

Fot. 4. Zmętnienie przedniej komory (20 kHz)

Fot. 5. Zmętnienie przedniej komory - obraz plamki (85 kHz)

Fot. 6. Zmętnienie przedniej komory - obraz plamki (20 kHz)



skanowania 85 kHz daje pewną diagnostykę oraz stwarza kom-

fortowe warunki, zarówno dla operatora, jak i pacjenta. Platforma 

SPECTRALIS, w połączeniu z nowymi komponentami elektro-

nicznymi, znacznie zwiększa wydajność obrazowania OCT tylne-

go bieguna, badania w trybie jaskrowym oraz Angio OCT. SHIFT  

85 kHz zapewnia obrazy pełne szczegółów o wysokim kontra-

ście i wyrazistości. Synergia technologii znacząco podnosi ja-

kość pracy. Obrazy o znakomitej rozdzielczości, we wszystkich 

zastosowaniach OCT, pomagają w stawianiu pewnych diagnoz.  

SHIFT 85 kHz gwarantuje wysoką jakość strukturalnych obrazów 

OCT w całym segmencie tylnym.

125 kHz - czasami szybciej znaczy lepiej

Przyspieszenie akwizycji obrazu w angiografii OCT nawet o 30% 

następuje dzięki prędkości skanowania 125 kHz. Wystarczy jed-

no naciśnięcie przycisku, aby poprawić wydajność codziennych 

czynności klinicznych. W trybie Angio OCT częstotliwość 125 kHz 

pozwala zwiększyć przepustowość bez istotnej klinicznie utraty 

jakości obrazu w porównaniu z obecną prędkością skanowania  

85 kHz. Szybka akwizycja obrazów umożliwia wizualizację prze-

pływu nawet w drobnych naczyniach, przy jednoczesnej mini-

malizacji artefaktów. Nowy tryb pozwala uzyskać ostre i szcze-

gółowe obrazy sieci kapilarnej. Dodatkowo, można skrócić czas 

badania w jaskrze przyspieszając akwizycję za pomocą Glaucoma 

Module Premium Edition.

SPECTRALIS jako system obrazowania multimodalnego (m.in.  

Angio OCT, FA, ICG), z możliwością rozbudowy, stanowi realne 

wsparcie praktyki lekarskiej w perspektywie wielu kolejnych lat. ♦

Fot. 7. 85 kHz

Fot. 9. Wysiękowe AMD (po lewej 85 kHz, po prawej 125 kHz)

Fot. 8. Tarcza nerwu wzrokowego z zakrzepem żyły siatkówki (po lewej 85 kHz, po prawej 125 kHz)



Odkryj jeszcze więcej
Nowe funkcje w ANTERIONIE®  

„Uncover more!” – to hasło wprowadzające nową wersję oprogra-

mowania dla platformy ANTERION przeznaczonej do obrazowa-

nia przedniego odcinka oka. Czy rzeczywiście oprogramowanie 

pozwoli użytkownikom jeszcze bardziej rozszerzyć możliwo-

ści diagnostyczne tej zaawansowanej platformy? Sprawdźmy!  

ANTERION to aparat wykorzystujący źródło OCT Swept-Source, 

którego możliwości opierają się o zastosowanie kilku modułów:

• Imaging App: umożliwia uzyskanie wysokiej jakości obrazów 

OCT przedniego odcinka;

• Cornea App: pozwala na tworzenie bardzo dokładnych map to-

pograficznych, a także map wavefront;

• Cataract App: moduł biometrii (opartej na skanach OCT), po-

zwala także na zaawansowane kalkulacje soczewek IOL;

• Metrics App: odpowiada za możliwość wykonywania pomiarów  

i analiz przedniego odcinka.

Szerokie możliwości urządzenia dzięki nowemu oprogramowa-

niu zostały dodatkowo wzbogacone o kilka przydatnych funkcji. 

Pierwszą z nich jest Epithelial Thickness Module. Pozwala na uzy-

skanie map grubości nabłonka rogówki oraz zrębu, a także na 

kontrolę ich parametrów. Moduł stanowi przydatne narzędzie do 

analizy ważnych parametrów nabłonka rogówki, istotnych m.in. 

przy chirurgii refrakcyjnej, monitorowaniu ektazji czy ocenie 

Zespołu Suchego Oka. Epithelial Thickness Module jest kompa-

tybilny ze wszystkimi aparatami ANTERION, które zostały wypo-

sażone w Cornea App. Aparat do monitorowania epithelium nie 

wymaga wykonywania dodatkowych pomiarów, ponieważ są one 

pozyskiwane w trakcie standardowych skanów rogówkowych. 

Wszystkie mapy i parametry związane z oceną ryzyka ektazji ro-

gówki można obecnie znaleźć w nowym oknie oprogramowania 

„ECTASIA”, dostępnym dla wszystkich użytkowników ANTERIONA 

z modułem Cornea App. Ciekawą nowością jest zastosowanie  

w aparacie współczynnika do monitorowania ryzyka wystąpienia 

ektazji rogówki tzw. SCORE (Screening Corneal Objective Risk 

of Ectasia). Wartość SCORE to indeks, który klasyfikuje stopień 

prawdopodobieństwa wystąpienia ektazji rogówki na podstawie 

sześciu różnych wskaźników rogówkowych. Został opracowany 

przez francuskich okulistów Damiena Gatinela i Alaina Saada. 

Wedle założeń SCORE może przyjąć wartości od -4 do 20, gdzie 

wynik poniżej 0 oznacza małe prawdopodobieństwo wystąpienia 

ektazji. Przy wartościach powyżej 0 występuje ryzyko ektazji i jest 

tym większe, im większa jest wartość wskaźnika. ANTERION po-

siada bardzo czytelne graficznie wykresy radarowe obrazujące, 

jaki wpływ na wynik SCORE miały poszczególne parametry brane 

pod uwagę. Ocenę progresji zmian ułatwiają dostępne w oprogra-

mowaniu wykresy trendów.

Zmian doczekał się również moduł Metrics App. Wraz z wersją 1.4 

zdecydowanie prostsze staje się prawidłowe oznaczanie kątów 

przesączania. Dzieje się tak za sprawą automatycznej detekcji 

ostrogi twardówki, która dotychczas musiała być wskazywana 

przez użytkownika. Algorytm rozpoznawania, wedle testów pro-

ducenta, ma skuteczność porównywalną z doświadczonym użyt-

kownikiem. Oczywiście nic nie stoi na przeszkodzie, by w dalszym 

ciągu oznaczenia dokonywać samodzielnie lub zmieniać wskaza-

nia algorytmu. Natomiast, dzięki tej nowej funkcjonalności więk-

szość parametrów przedniej komory jest wyliczana automatycznie 

bez konieczności ingerencji użytkownika. Co za tym idzie, analiza 

badania staje się szybsza i jednocześnie wzrasta komfort pracy.

 

Wprowadzone zmiany w znaczący sposób rozwinęły możliwości 

aparatu ANTERION. Można wręcz stwierdzić, że nowe oprogramo-

wanie jest dokładnie tym, czego oczekiwali użytkownicy urządzeń  

Heidelberg Engineering. Warto podkreślić, iż na zmianach skorzy-

stają nie tylko nowi użytkownicy, ale również osoby już posiadają-

ce aparaty, gdyż opisane powyżej funkcje można zastosować na 

badaniach z istniejącej bazy danych. ♦

Kamil Środa 
Consultronix SA | ksroda@cxsa.pl
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Nowa odsłona MR Q
Premiera lasera YAG/SLT 

Paulina Żurawska
Consultronix SA | pzurawska@cxsa.pl

„Kto nie idzie do przodu, ten się cofa” – ponadczasowe słowa wy-

powiedziane przez J. W. Goethego nieustannie inspirują inżynierów 

medycznych firmy Meridian Medical. Producent już w 1982 roku 

zaprezentował pierwszy na świecie dostępny komercyjnie laser 

Nd:YAG – Microruptor II. W tym roku premierę miał najnowszy mo-

del lasera MR Q SLT – udoskonalona wersja Microruptora bazująca 

na jego powtarzalności i skuteczności.

System oferuje pełen zakres funkcjonalności. Umożliwia leczenie 

jaskry (SLT, irydotomia), zaćmy wtórnej (kapsulotomia), a także 

wykonanie membranotomii. Ponadto istnieje opcja połączenia  

z dodatkowym źródłem wiązki laserowej o długości fali 577 nm lub 

532 nm. Takie zastosowanie daje możliwość przeprowadzenia la-

seroterapii siatkówki. Co więcej, wbudowana funkcja mikropulsów 

pozwala na bezpieczne laserowanie okolic plamki.

Laser MR Q YAG+SLT wyróżnia budowa lampy szczelinowej. Dzię-

ki opcjonalnemu zastosowaniu specjalnego lusterka „V” możliwe 

jest uzyskanie koaksjalnej wiązki promienia lasera i oświetlenia 

lampy. Czerwony refleks, wynikający z oświetlenia tylnej torby, 

optymalizuje wykonywanie zabiegów kapsulotomii on-axis. Prze-

kłada się to bezpośrednio na satysfakcję pacjentów z wszczepio-

nymi soczewkami premium.

Dotykowy panel LCD umożliwia szybki wybór parametrów dosto-

sowanych do planu terapii (w tym trybu lasera czy ustawienia 

offsetu). W nowym modelu oprócz standardowego licznika wyko-

nanych pulsów i zastosowanej energii w trakcie terapii znajduje 

się także licznik wyzwolonych impulsów podczas Selektywnej 

Laserowej Trabekuloplastyki. Co więcej, wbudowana baza danych 

umożliwia zapis informacji na temat pacjenta i możliwość ich od-

tworzenia w czasie wizyty kontrolnej.

Meridian Medical zadbał także o bezpieczeństwo podczas użyt-

kowania lasera. Panel sterowania wymaga podwójnej akceptacji 

przy wyborze trybu lasera, a na ekranie pojawia się wizualne po-

twierdzenie kolorystyczne. Urządzenie oferuje możliwość zmiany 

offsetu +/- 300 µm. Po wejściu lasera w stan gotowości elektro-

nicznie sterowany offset resetuje się automatycznie do P100 µm. 

Minimalizuje to ryzyko oddania strzału przy złym ogniskowaniu.

Założeniem nowego modelu lasera było stworzenie komplek-

sowego narzędzia do laseroterapii, które nie zajmowałoby dużo 

miejsca w gabinecie. W myśl tego, mamy możliwość wyboru sto-

lika elektrycznego na jednej kolumnie (w przypadku lasera YAG) 

lub na dwóch kolumnach. Większy stolik umożliwia komfortowe 

podłączenie dodatkowej konsoli ze źródłem wiązki laserowej  

o długości 577 nm lub 532 nm.

Meridian Medical starannie dobiera komponenty oraz najnowsze 

technologie do produkcji swoich laserów. Obudowa jest wysokiej 

jakości, dzięki czemu laser jest wyjątkowo trwały. Unikalną cechą 

tego aparatu jest opcja zdalnego połączenia z serwisem, która 

umożliwia natychmiastową reakcję i przeprowadzenie kalibracji.

MR Q YAG+SLT w nowej odsłonie to wszechstronny laser okuli-

styczny wykorzystujący najnowsze technologie. Dzięki możliwości 

połączenia z laserem mikropulsowym, aparat daje dużą elastycz-

ność operatorowi w doborze odpowiedniej procedury. ♦
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Współczesna optometria
Zadania i kierunki rozwoju  

Słowo od redakcji: W związku ze zmieniającymi się potrzebami 

rynku okulistycznego i optycznego oraz postępem technologicz-

nym w ostatnich latach rośnie znaczenie zawodu optometrysty. 

Dynamiczny rozwój tej profesji skłonił nas do przeprowadzenia roz-

mowy ze specjalistką w dziedzinie, dr Sylwią Kropacz-Sobkowiak, 

która opowiedziała nam o specyfice pracy optometrysty, bieżącej 

sytuacji optometrii w Polsce oraz o wyzwaniach, jakie stoją przed 

jej profesją na przyszłość.

Redakcja: Kim jest optometrysta?

Sylwia Kropacz-Sobkowiak: Optometrysta to specjalista ochrony 

wzroku, który zajmuje się szeroko pojętą korekcją wad wzroku oraz 

rehabilitacją układu wzrokowego. Jest to dosyć ogólne określenie, 

ale myślę, że prawdziwe w większości krajów, w których istnieje 

ten zawód. W państwach z dobrze rozwiniętym systemem opieki 

zdrowotnej, optometryści są specjalistami pierwszego kontaktu  

w ochronie zdrowia oczu pacjenta, dlatego do ich kompetencji 

może należeć również diagnostyka chorób oczu, a także podsta-

wowe leczenie np. zapalenia spojówek. Przy założeniu, że opto-

metrysta jest odpowiednio wyszkolony, takie rozwiązanie może 

być efektywne systemowo i korzystne dla pacjentów.

R: Jak jest z optometrią w Polsce?

SKS: W Polsce jest to zawód, który cały czas jest w fazie rozwoju. 

Na samych uczelniach kształcących optometrystów istnieje wie-

le koncepcji i modeli tej profesji. Ostatecznie jednak rynek i jego 

potrzeby określają to, czym na co dzień zajmuje się optometry-

sta. Obecnie największa liczba optometrystów zatrudniana jest  

w salonach optycznych, gdzie ich zadaniem jest badanie refrak-

cji oraz dobór korekcji głównie okularowej u osób dorosłych. Tutaj 

szczególnie przydatne są umiejętności optometrysty, wykorzy-

stanie procedur badania refrakcji subiektywnej, badania akomo-

dacji i widzenia obuocznego przy dopasowaniu tych najbardziej 

zaawansowanych konstrukcji okularowych. Myślę jednak, że jest 

to ta część kompetencji optometrysty, którą w najbliższym czasie 

będą mogły z powodzeniem przejąć urządzenia do badania re-

frakcji. Człowiek-specjalista będzie potrzebny do badania refrak-

cji jedynie u bardziej wymagających pacjentów z większymi lub 

bardziej skomplikowanymi wadami wzroku. 

R: Czy optometryści będą gotowi na zmiany, nowe technologie, 

sztuczną inteligencję, która bada refrakcję?

SKS: Optometryści są bardzo dobrze zorganizowaną grupą specja-

listów, posiadają organizacje zawodowe oraz branżowe, które ak-

tywnie działają i - co więcej - współpracują z podobnymi grupami  

z innych krajów. Przykładem tutaj może być działalność Polskiego 

Towarzystwa Optometrii i Optyki w Europejskiej Radzie Optometrii 

i Optyki, w której pracach mam przyjemność brać udział od po-

nad 10 lat. Regularnie spotykamy się z optometrystami z innych 

krajów europejskich. Wspólnie monitorujemy legislację, która 

może mieć wpływ na nasz zawód w Unii Europejskiej, działamy też  

w interesujących nas grupach roboczych Komisji Europejskiej. 

Myślę, że to są niezwykle ważne aktywności, wiemy jakich no-

wych regulacji możemy oczekiwać i jak się do nich przygotować. 

Podobnie działamy lokalnie, Polskie Towarzystwo Optometrii  

i Optyki współpracuje z Ministerstwem Zdrowia oraz innymi urzę-

dami w wielu konsultacjach i projektach. Pod względem organi-

zacyjnym, uważam, że będziemy gotowi. Trochę trudniej będzie 

jednak z kształceniem optometrystów, które już teraz powinno się 

zmieniać i zawierać takie zagadnienia, jak: wykorzystanie teleme-

dycyny, sztucznej inteligencji, nowych technologii oraz urządzeń  

w optometrii, dedykowanie specjalnych zajęć do najbardziej ak-

tualnych kwestii np. kontrola progresji krótkowzroczności czy 

ochrona zdrowia oczu starzejącego się społeczeństwa.

Dr Sylwia Kropacz-Sobkowiak 
Eye-Point, gabinet specjalistycznych soczewek kontaktowych

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Laboratorium Fizyki Widzenia i Optometrii

Członek Zarządu Europejskiej Rady Optometrii i Optyki

Optometria, opto-
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kontaktowe, badanie 

refrakcji, przyszłość 
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R: Jakie są jeszcze zadania, które wykonują optometryści w Pol-

sce?

SKS: Praca w zawodzie optometrysty może być bardzo różnorod-

na, począwszy od pracy we wspomnianym już salonie optycznym 

i badaniu wad refrakcji pod okulary, poprzez pracę w klinikach 

okulistycznych, aż do pracy na uczelni oraz w instytutach badaw-

czych. Uważam jednak, że w przyszłości możemy również mieć 

coraz więcej niezależnych klinik optometrycznych. Sama mam 

przyjemność prowadzić swoją praktykę właśnie w takim miejscu, 

w którym zespół optometrystów oraz ich asystentów zajmuje 

się badaniem wad refrakcji, doborem pryzmatów i pomocy dla 

osób słabowidzących, a także dopasowaniem specjalistycznych 

soczewek kontaktowych. Zajmujemy się korekcją oraz rehabili-

tacją widzenia u pacjentów w każdym wieku, od niemowląt do 

osób 80+. Dzięki najnowszym urządzeniom do badania refrak-

cji oraz doświadczeniu możemy badać i dopasowywać korekcję 

pacjentom z wszelkimi niepełnosprawnościami, również takim,  

z którymi nie ma kontaktu. Uzupełnieniem działań optometry-

stów jest zespół terapeutów, którzy przeprowadzają aktywną te-

rapię widzenia z pacjentami oraz innych specjalistów (okulista, 

neurolog, logopeda, psycholog, fizjoterapeuta, optyk okularowy). 

Jest to doskonały przykład szerokiego zakresu działań, jakimi 

może się zajmować optometrysta oraz dobrze pokazuje to, jak 

ważna jest współpraca optometrystów z innymi specjalistami 

przy opiece nad pacjentem.

R: Czym w optometrii zajmuje się Pani?

SKS: W mojej praktyce zajmuję się przede wszystkim dopaso-

waniem soczewek kontaktowych, przy czym nie są to jedynie 

soczewki kontaktowe produkowane seryjnie, ale również so-

czewki indywidualnie projektowane dla pacjenta. Zaopatruje-

my w soczewki kontaktowe pacjentów po urazach rogówki, po 

przeszczepach rogówki, ze stożkiem rogówki oraz w wielu innych 

nieprawidłowościach powierzchni oka. Często aplikacja indywi-

dualnych soczewek kontaktowych jest dla tych pacjentów jedyną 

możliwością uzyskania optymalnego/dobrego widzenia, dzięki 

któremu mogą pracować, prowadzić samochód czy poruszać się 

swobodnie w przestrzeni. Bardzo dużą grupą moich pacjentów 

są dzieci - dopasowuję soczewki kontaktowe zarówno niemow-

lakom, jak i małym dzieciom przy wskazaniach medycznych np. 

po operacji zaćmy wrodzonej czy przy wysokich wadach wzroku  

i różnowzroczności. Kolejną dużą grupą moich pacjentów są dzieci 

w wieku szkolnym z narastającą krótkowzrocznością, dla których 

mamy kilka produktów pozwalających im zarówno skorygować 

wadę wzroku, a także zahamować jej progresję. Są to dopaso-

wywane przez nas soczewki wieloogniskowe do kontroli progresji 

krótkowzroczności oraz soczewki ortokeratologiczne, czyli sztywne 

soczewki kontaktowe, które skorygują wadę wzroku podczas snu.

R: Jak Pani widzi najbliższą przyszłość optometrii?

SKS: Przyszłość zależy od samej profesji oraz tego, jak będzie się 

rozwijała i w jaki sposób uczelnie kształcące optometrystów, or-

ganizacje zawodowe, a także sami optometryści będą reagowali 

na zmiany rynku. Badanie podstawowych wad refrakcji zapewne 

będziemy musieli oddać urządzeniom oraz sztucznej inteligencji, 

które prawdopodobnie zrobią to szybko i dokładnie. Optometryści 

będą jednak musieli nadal badać refrakcję u pacjentów z bar-

dziej złożonymi wadami wzroku lub u tych, u których nie będą 

obejmowały algorytmy urządzeń do badania refrakcji. Jest to ol-

brzymia szansa dla optometrystów, którzy będą mogli zajmować 

się badaniem bardziej wymagającym, złożonym i w ten sposób  

w pełni wykorzystać swoje kompetencje. Ponadto znajdzie się 

wówczas przestrzeń do zaangażowania optometrystów w pro-

filaktykę i diagnostykę chorób oczu wspieraną przez sztuczną 

inteligencję. Osobiście jestem wielką entuzjastką urządzeń oraz 

nowych technologii, które pomagają nam badać pacjentów i do-

pasowywać pomoce optyczne do ich potrzeb. Precyzja, a także 

możliwości badań oraz analizy pomiarów w obecnie dostępnych 

urządzeniach, takich jak topografy rogówki czy tomografy oka, 

jeszcze kilkanaście lat temu wydawały się istnieć tylko w książ-

kach science-fiction, a dzisiaj są naszą rzeczywistością dostępną  

w wielu gabinetach optometrycznych.

Zapraszam na cykl moich webinarów, więcej na stronie 39. ♦



W praktyce każdego lekarza, a tym bardziej lekarza okulisty, 

niezawodny sprzęt jest kluczowy dla postawienia dokładnej dia-

gnozy. Badania dodatkowe, uzupełniające i wspomagające te 

podstawowe, takie jak na przykład badanie przy lampie szcze-

linowej są wszechobecne w codziennej praktyce i stały się już 

jej niezbędną częścią. Jednym z takich badań dodatkowych  

w okulistyce jest ultrasonografia oczu. Od ponad pół roku mam 

przyjemność pracować na aparacie USG SK-3000A firmy SK MED. 

Na pierwszy rzut oka sprzęt wydaje się niepozorny ze względu na 

swój podręczny i kompaktowy rozmiar, jednak skrywa w sobie 

wszystkie elementy niezbędne w USG tj. świetną jakość obrazu 

oraz wiele bardzo przydatnych dodatkowych funkcji.

Aparatu używam na co dzień w gabinecie okulistycznym. Umoż-

liwia mi on natychmiastową diagnozę, różnicowanie schorzeń 

oraz szybkie potwierdzenie, bądź wykluczenie rozpoznania. Pod-

czas badania dna oka oftalmoskopowo, nie zawsze jesteśmy  

w stanie jednoznacznie ocenić złośliwość zmiany np. barwni-

kowej. Dzięki badaniu USG możemy szybko zweryfikować ko-

nieczność podjęcia dalszych kroków terapeutycznych i diagno-

styki onkologicznej, gdzie w tych przypadkach czas odgrywa 

ważną rolę. Sprzęt SK MED umożliwia jednoczasową ocenę oraz 

pomiar wielkości zmiany z oceną jej powierzchni, głębokości  

i grubości. Dla ułatwienia można oznaczyć na każdym zdjęciu 

lokalizację zmiany wraz z jej opisem. Ponadto, badanie w lam-

pie szczelinowej ma swoje ograniczenia szczególnie, jeśli prze-

zierność ośrodków optycznych jest zaburzona. Dzięki badaniu 

USG możemy już podczas jednej wizyty w pełni ocenić przylega-

nie warstw ściany gałki ocznej, wykryć potencjalne zaburzenia  

w ciele szklistym oraz siatkówce, takie jak trakcje szklistkowo-

-siatkówkowe zagrażające widzeniu lub już dokonane odwar-

stwienie siatkówki. Dzięki sprawnej diagnozie pacjent z danym 

schorzeniem może być od razu skierowany na konieczne leczenie 

operacyjne. Dokładny pomiar i lokalizacja schorzenia siatkówki, 

ocenione w badaniu USG, również wnoszą kluczowe informacje 

podczas kwalifikacji do ewentualnych zabiegów np. witrektomii 

oraz oceny ich zakresu. Kolejną grupą pacjentów, w której USG 

dostarcza najistotniejsze informacje, to osoby z utrudnioną kon-

centracją, np. noworodki czy małe dzieci. Bardzo często badanie 

przy lampie szczelinowej wywołuje strach oraz duży stres wśród 

najmłodszych pacjentów. Aby móc określić zakres schorzenia 

oraz kierunek diagnostyki pomocne okazuje się wykonanie wła-

śnie USG. Badanie jest szybkie, nieinwazyjne, a po odpowiednim 

wytłumaczeniu dziecku jak będzie ono wyglądało - efekty oraz 

jakość uzyskanego obrazu są bardzo zadowalające. Na szybkość 

obsługi urządzenia, która jest niewątpliwie jednym z decydują-

cych elementów skutecznego badania dziecka, wpływ ma także 

przejrzystość oprogramowania oraz intuicyjne menu funkcji USG.

W czasie mojej pracy głównie skupiam się na funkcji sondy B 

ultrasonografu. Jednakże warto wspomnieć o możliwości posze-

rzenia funkcjonowania urządzenia również o sondę A w przypad-

ku np. pomiaru mocy wszczepów soczewek wewnątrzgałkowych, 

a także o sondę pachymetryczną. Intuicyjna obsługa aparatu 

oraz przyjazne oprogramowanie ułatwiają i wspomagają uzyska-

nie wiarygodnych pomiarów, co oczywiście wpływa na skutecz-

ność zabiegu i zadowolenie pacjenta. Badanie USG uważam za 

niezbędne w codziennej praktyce okulistycznej oraz w stawianiu 

jednoznacznej diagnozy. Aktualnie nie wyobrażam sobie diagno-

styki bez stosowania ultrasonografii! Według mojego doświad-

czenia stanowi ona jeden z kluczowych elementów diagnostyki 

wspomagającej podstawowe badanie okulistyczne, które nie 

tylko ją usprawnia, lecz także podnosi zadowolenie pacjentów. ♦

Lek. Katarzyna Zimmer 
Centrum Medyczne ZimMed, Wrocław
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Dodatkowa para oczu
Moje doświadczenie z USG SK MED  



Firma LKC Technologies Ltd. zawsze stawiała sobie za cel roz-

wój produktu i, jeśli to technicznie możliwe, spełnianie oczekiwań 

klientów. 

W maju 2022 roku wprowadziliśmy na rynek nowe elektrody. Była 

to odpowiedź na rosnące zapotrzebowanie na badania elektro-

retinografczne u bardzo małych dzieci. Jako, że nasi użytkownicy 

są już zaznajomieni z elektrodami Sensor Strip w ich regularnym 

rozmiarze, postanowiliśmy nie dokonywać rewolucji. Postawili-

śmy na ewolucję, aby można było łatwiej interpretować wyniki. 

Na bazie naszych regularnych elektrod zaprojektowaliśmy ich 

mniejszy rozmiar, przenosząc elektrodę referencyjną pod źre-

nicę, która nie podlega badaniu. Dzięki temu udogodnieniu nasi 

użytkownicy mogą podłączyć obie elektrody jednocześnie za po-

mocą nowego przewodu. Czas badania również uległ skróceniu. 

Zakończyliśmy również projekt udoskonalania protokołu dla po-

tencjałów ewokacyjnych. Założyliśmy sobie trzy cele: dodanie 

wartości numerycznych dla punktów N (1, 2 i 3) i P (1, 2, 3), pre-

zentację wartości referencyjnych i udoskonalenie protokołu pod 

kątem jego zastosowania u pacjentów pediatrycznych. Wielu do-

tychczasowych użytkowników RETevala prosiło nas o wydłużenie 

czasu pomiaru ze względu na to, że noworodki mogą reagować 

później niż w przeciągu przeznaczonych na to 250 milisekund 

określonych w standardzie ISCEV. Czas pomiaru wydłużyliśmy 

do 500 milisekund. Zebranie referencyjnej bazy danych proto-

kołu jest wynikiem pracy dyplomowej Emilii Albert i Konstantina  

Kotliara z Uniwersytetu Technicznego w Aachen. 

Następnie Quentin Davis z LKC wraz z badaczami z Niemiec prze-

analizowali dane stu zdrowych osób. Na ich podstawie opraco-

wali algorytm wrażliwy na wykrywanie jednostek chorobowych.

Latencja dla referencyjnej bazy danych mierzona jest podobnie jak 

w innych urządzeniach, czyli jest to najwyższa wartość pozytywna 

w okolicach 120 milisekund. Opracowując zebrane dane zauwa-

żyliśmy, że najbardziej wrażliwą wartością dla amplitudy będzie 

różnica pomiędzy najwyższą wartością pozytywną a najniższą 

wartością negatywną. 

Dane te zostały zaprezentowane na spotkaniu ISCEV, które od-

było się w sierpniu 2022 roku w Liverpoolu, i spotkały się z przy-

chylnymi komentarzami. Oczywiście dalej doskonalimy algorytm  

i nieustannie rozszerzamy grupę wiekową pacjentów. 

Za wkład w „projekt VEP” dziękujemy prof. Dorocie Pojdzie-Wilczek 

z Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego im. prof. K. Gibińskie-

go Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach i dr Ruth  

Hamilton z Kliniki Uniwersyteckiej w Glasgow. Jesteśmy przeko-

nani, że wiele jeszcze przed nami. ♦ 

Elektrofizjologia, LKC,  

RETeval®, elektrody 

Sensor Strip™, protokół dla 

potencjałów ewokacyjnych

Nowości w RETevalu®
Odpowiedź na rosnące zapotrzebowanie

Monika Ranta
LKC Technologies Ltd.





Kiedy warto odejść od standardów?
Witrektomia 23, 25 czy 27G?  

Postęp technologiczny w zakresie witrektomii umożliwił wykony-

wanie zabiegów chirurgicznych za pomocą systemów w rozmia-

rach od 23 do 27G. Złotym standardem jest 23G, jednak w niektó-

rych przypadkach warto dać szansę mniejszej alternatywie. System 

o rozmiarze 27G wymaga cięcia o średnicy zaledwie 0,42 mm, co 

pozwala na perfekcyjne zasklepienie się ran, zmniejsza stan za-

palny oraz ból pooperacyjny w porównaniu do witrektomii 25G 

(Kaushik, et al., 2022; Schaal, et al., 2014). W przypadku witreo-

retinopatii proliferacyjnej (PVR) i retinopatii cukrzycowej prolifera-

cyjnej (PDR) mniejsza średnica narzędzi pozwala na bardziej pre-

cyzyjną manipulację. Wskazania chirurgiczne w witrektomii przez 

część płaską ciała rzęskowego (PPV) 27G obejmują: otwór plam-

ki, ERM, zespół trakcji szklistkowo-plamkowych, obrzęk plamki, 

krwawienia w tylnym odcinku, trakcyjne odwarstwienie siatkówki, 

zmętnienie ciała szklistego, a także cukrzycowe odwarstwienie 

trakcyjne, przedarciowe odwarstwienie siatkówki (RRD), zapalenie 

wnętrza gałki ocznej i krwotok podplamkowy. 

Niestety witrektomia 27G ma też swoje wady. Zmniejszenie we-

wnętrznej średnicy witrektomu o 20% względem witrektomu 25G, 

teoretycznie powoduje zmniejszenie natężenia przepływu o około 

60%. Nowoczesne witrektomy Continuous Flow Cutter poprawiają 

wydajność dzięki specjalnie zaprojektowanemu ostrzu. Cechuje 

się ono m.in. ciągle otwartym portem podczas cięcia i pozwala 

na zachowanie stałego, niezaburzonego przepływu. Efektem jest 

utrzymanie wydajności aspiracji. 

Ponadto aparat Oertli OS 4 pozwala na jednoczesne liniowe stero-

wanie szybkością cięć oraz aspiracji. Funkcja dual-linear umożli-

wia ustawienie niższej szybkości aspiracji oraz wyższej szybkości 

cięcia w celu zmniejszenia trakcji siatkówkowych podczas tzw. 

shavingu. W trakcie witrektomii centralnej można błyskawicznie 

zwiększyć aspirację, równocześnie zmniejszając częstotliwość 

cięć. Płynna zmiana parametrów poprawia skuteczność chirur-

giczną. Badania wykazują, że w przypadku mniej skomplikowa-

nych zabiegów czas witrektomii 27G może być zbliżony do 25G. 

Jednak bardzo wiele zależy od efektywnego użycia noża i umie-

jętności chirurgicznych operatora (Mitsui, et al., 2016).

Bardzo ważnym czynnikiem podczas witrektomii jest oświetlenie 

pozwalające na odpowiednią wizualizację struktur gałki ocznej. 

Nowoczesne oświetlacze żyrandolowe zwalniają jedną z rąk chi-

rurga, umożliwiając wykonanie bimanualnych zabiegów chirur-

gicznych. Oświetlacze żyrandolowe Oertli są wpinane w szczelne 

trokary za pomocą systemu snap lock, co przyspiesza i ułatwia 

przeprowadzenie zabiegu. Szczególnymi wskazaniami do użycia 

tego typu oświetlenia są skomplikowane trakcyjne odwarstwienia 

siatkówki u pacjentów z cukrzycą, usuwanie ciała obcego, a także 

przypadki pediatryczne. Przy odwarstwieniach siatkówki żyrandol 

umożliwia jedną ręką wgłębienie twardówki przy jednoczesnym 

wykonaniu shavingu lub używaniu lasera drugą. Zaś podczas 

operacji retinopatii cukrzycowej dzięki takiemu oświetleniu moż-

na w jednej ręce trzymać kaniulę soft-tip, a w drugiej tamować 

krwawienie za pomocą sondy endodiatermicznej. Z kolei w przy-

padku witrektomii pediatrycznej żyrandol ułatwia odłączenie ciała 

szklistego, co pozwala na operowanie w tym samym momencie 

witrektomem i pęsetą lub nożyczkami (Pollreisz, 2021). 

Najnowsze osiągnięcia technologiczne zmieniają metody wy-

konywania witrektomii. Systemy trokarów o małych średnicach 

poprawiają komfort pacjenta po operacji, funkcja dual-linear po-

zwala na sterowanie w tym samym momencie dwoma parametra-

mi, a oświetlacze żyrandolowe umożliwiają wykonanie czynności 

dwuręcznych. W niektórych przypadkach warto odejść od spraw-

dzonych standardów, aby sprawniej i bezpieczniej przeprowadzać 

operacje chirurgiczne. ♦

Maciej Łuczak 
Consultronix SA | mluczak@cxsa.pl
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Lotnik musi mieć sokoli wzrok
Gen. bryg. pil. - kosmonauta Mirosław Hermaszewski

,,Lotnik musi mieć sokoli wzrok" - tak pisały czasopisma lotnicze, w których jako pacholę się zaczytywałem. Marzyłem bowiem, żeby zostać 

lotnikiem. Były tam rekomendacje, jak dbać o wzrok. Zgodnie z zaleceniami odbywałem spacery, by patrzeć na odległe zielone łąki i lasy. 

Jadłem też dużo marchewki. Pierwsze badanie przez lotniczą komisję lekarską było pozytywne. Nawet zdziwiłem się, że potrafiłem rozróż-

niać subtelne barwy i precyzyjnie określić odległości. 

Latając na szybowcach mogłem obserwować zielone uprawy o różnych odcieniach. Samolot dał mi możliwość obserwacji z więk-

szej wysokości. Jednym spojrzeniem ogarniałem Bory Tucholskie i podziwiałem ich piękną jesienną impresję. Odrzutowy samolot 

naddźwiękowy pozwolił oglądać Ziemię z poza chmur, tam gdzie tylko błękit i słońce. Kosmos ofiarował mi nieznany świat barw  

i trudną do opisania całą gamę kolorów. Widok Ziemi, wschody i zachody słońca zapisały się w mej pamięci na zawsze. 

Kiedy przeszedłem na emeryturę, po paru latach zauważyłem, że widziane barwy jakby zbladły a obiekty straciły ostrość. Zaniepoko-

jony tymi spostrzeżeniami zapytałem znajomego lekarza okulistę, co jest przyczyną tych zmian. Nie odpowiedział. Zaprosił mnie do 

swojego gabinetu. Po paru dniach przeszedłem zabieg. Świat znów stał się wyraźny, piękny, kolorowy i tak jest do dziś. Czasem noszę 

okulary, ale te przeciwsłoneczne.

Dziękuję serdecznie wszystkim lekarzom za okulistyczną opiekę i radość widzenia jak za młodych lat. 

Jesteście godni najwyższego szacunku. ♦

Słowo od redakcji: Gdy podczas jesiennego Warszawskiego Forum Okulistycznego postanowiliśmy zorganizować sesję kosmiczną, 

naszym zamiarem było pokazanie kosmosu w wersji makro i mikro. Jak podkreślić ich wzajemne przenikanie się? Wiedzieliśmy, że na 

sesji nie może zabraknąć gen. Mirosława Hermaszewskiego. Pierwszy i jedyny polski kosmonauta dał fascynujący wykład o swoich do-

świadczeniach podczas pamiętnego lotu. Pozwolił nam lepiej zrozumieć kosmos w wersji makro – z jego trudnym do pojęcia bezkresem. 

Kosmos w wersji mikro to człowiek. Musieliśmy więc zaglądnąć do wnętrza naszego ciała, a ponieważ byliśmy wśród okulistów poprosi-

liśmy o to lek. Tomasza Kuca. Podczas sesji przybliżył "kosmiczną metodę" w chirurgii oka - autorską technikę bezszwowej fiksacji trans-

skleralnej soczewki trzyczęściowej. Jest ona na tyle fascynująca, że zarezerwowaliśmy dla niej miejsce również w kolejnym wydaniu  

CX Newsa. ♦



Soczewka Aspira 3P-aVA w nowej odsłonie
Metoda fiksacji transskleralnej  

Jednym z czynników wpływających na poprawne przeprowadze-

nie fiksacji transskleralnej soczewki wewnątrzgałkowej techniką 

Yamane jest dobór odpowiedniego implantu. Spośród dostępnych 

na rynku soczewek na uwagę zasługuje Aspira 3P-aVA niemieckiej 

firmy HumanOptics.

Dzięki hybrydowej konstrukcji łączącej pozytywne właściwości 

materiału akrylowego w zakresie optyki i niebieskich haptenów 

wykonanych z PES, soczewka zyskała nowe możliwości wszcze-

pu. Hapteny zbudowane z materiału o wysokiej termoplastyczno-

ści pozwalają kształtować zakończenie diatermią niskotempe-

raturową, tak aby nadać im optymalną formę, która skutecznie 

zablokuje je w twardówce.

Kolejnym czynnikiem wpływającym na poprawną fiksację so-

czewki jest zastosowanie odpowiedniej diatermii bipolarnej. 

Umożliwia ona rozgrzanie końcówki haptenu w taki sposób, by go 

nie uszkodzić i jednocześnie ukształtować na jego zakończeniach 

odpowiednią blokadę, która zakotwiczy soczewkę w twardówce. 

Użytkownicy urządzeń Oertli mogą bezpiecznie pracować na dia-

termii bipolarnej. Aparaty tej szwajcarskiej firmy wyposażone są 

w diatermię, która wykorzystując łuk elektryczny, wytwarzany 

pomiędzy szczękami pęsety, skutecznie topi hapteny. Innym roz-

wiązaniem jest użycie jednorazowej diatermii bipolarnej. Nisko-

temperaturowa diatermia w bezpieczny i efektywny sposób po-

zwala ukształtować końcówkę haptyczną, dzięki czemu soczewka 

dobrze trzyma się w miejscu implantacji. Dopełnieniem osprzętu 

niezbędnego do techniki Yamane jest wielorazowa infuzja Lewicky 

firmy Katena w rozmiarze 20G.

Sprawdzony komplet do techniki Yamane jest już dostępny w ofer-

cie naszej firmy. ♦

Agnieszka Gawin 
Consultronix SA | agawin@cxsa.pl
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W codziennej praktyce uzyskanie satysfakcjonującej refrakcji bywa problematyczne, ze 

względu na pojawiające się utrudnienia w procesie wszczepu implantu. Najważniejsze  

z nich to: bezsoczewkowość powiązana z brakiem wsparcia torebki tylnej, podwichnięcie 

implantu, a szczególnie przemieszczenie sztucznej soczewki wewnątrzgałkowej do komo-

ry ciała szklistego. 

Schariotha i Yamane zaproponowali rozwiązanie w sytuacji, gdy problemy dotyczą trzyczę-

ściowej soczewki wewnątrzgałkowej. Z wielu względów nie są to rozwiązania idealne. Opra-

cowałem więc technikę, która jest tak prosta jak technika Yamane i tak dobra jak technika 

Schariotha. W kolejnym wydaniu CX News przedstawię ją szerzej, jako własny sposób po-

stępowania w takich przypadkach.

Dodam, że szczęśliwi posiadacze sprzętu do fakoemulsyfikacji Oertli mogą w tego typu 

sytuacjach skorzystać z diatermii bipolarnej, będącej częścią wyposażenia aparatów. Jest 

to skuteczna i bezpieczna wersja przygotowania haptenów do fiksacji. ♦

Lek. Tomasz Kuc
Klinika Okulistyczna WIML, Warszawa
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Diagnostyka wieloobiawowej choroby uwarunkowanej genetycznie
Doświadczenie z pracy na systemie vexia  

Słowo od redakcji: Początkiem 2022 roku rozpoczęliśmy akcję 

partnerską dla użytkowników urządzeń FotoFinder. Celem akcji 

było zwiększenie świadomości pacjentów w zakresie regularnej 

kontroli znamion oraz zapobiegania nowotworom skóry, włosów  

i paznokci. Założeniem współpracy było dostarczenie gabinetom/

klinikom partnerskim, pracującym na urządzeniach FotoFinder, 

materiałów skierowanych dla pacjentów. Ruszyła także, wciąż 

rozbudowywana przez nas strona fotofinder.pl. Specjaliści der-

moskopii podzielili się z nami opisami ciekawych przypadków  

z codziennej praktyki, zarchiwizowanych dzięki wideodermosko-

pom FotoFinder. W tym wydaniu prezentujemy pierwszy z nich. 

Jestem użytkownikiem FotoFinder od 15 lat. Obecnie pracuję na 

modelu vexia z kamerą medicam 800. Każdy pacjent z chorobami 

skóry i przed zabiegami medycyny estetycznej ma wykonywaną 

pełną dokumentację w systemie FotoFinder, która pozwala ocenić 

przebieg terapii.

Przedstawiam przypadek pacjentki lat 24 z zespołem nabłonia-

ków znamionowych – zespół Gorlina-Goltza. Kobieta prezentuje 

na skórze 13 ognisk nowotworów typu nabłoniaków we wszystkich 

odmianach klinicznych: guzkowej, wrzodziejącej, barwnikowej, 

powierzchownie szerzącej. Badania histopatologiczne potwierdzi-

ły rozpoznanie nabłoniaków.

W badaniach obrazowych stwierdzono typowe dla tego zespołu 

torbiele w szczęce i żuchwie, nasilone rozsiane zwapnienia przy-

mózgowe (głównie w okolicy szczytowej przy płatach czołowych  

oraz ciemieniowych), a także zwapnienia sierpa i odnóg namiotu 

móżdżku. Pacjentka była operowana z powodu skrzywienia krę-

gosłupa. Na dłoniach oraz stopach występowały typowe punk-

cikowate zagłębienia. Pacjentka została zakwalifikowana przez 

konsylium radiologów i onkologów do leczenia Wismodegibem.

W tym przypadku badanie wideodermoskopowe FotoFinder po-

zwoliło rozpocząć wielodyscyplinarną diagnostykę wieloobiawowej 

choroby uwarunkowanej genetycznie. Dzięki temu wdrożono lecze-

nie, które pozwoli pacjentce ze spokojem patrzeć w przyszłość.

Reasumując, na podstawie przedstawionego przypadku badanie 

wideodermoskopowe jest szybkie, precyzyjne, bezbolesne i nie-

inwazyjne. Można je przeprowadzić u pacjentów w każdym wieku. 

Kilka minut może zadecydować o przyszłości każdego z nas. Po-

stawmy na profilaktykę. ♦

Lek. Beata Zubrzycka 
Mediestetica, Przemyśl

FotoFinder, vexia, 

zespół Gorlina-Goltza, 

wideodermoskopia, 

akcja partnerska

Fot. 1. Rak podstawnokomórkowy wrzodziejący - vexia

Fot. 3. Rak podstawnokomórkowy postać barwnikowa - vexia

FOTOFINDER.PL



Fot. 1. Rak podstawnokomórkowy wrzodziejący - vexia Fot. 2. Rak podstawnokomórkowy wrzodziejący - vexia

Fot. 4. Rak podstawnokomórkowy postać barwnikowa - vexia



Okno w głąb skóry
Nieinwazyjna histopatologia XXI wieku w zasięgu ręki   

Historia histologii sięga XVII wieku. Barwniki, parafina, kriostaty, 

pierwsze mikroskopy – wszystko to doprowadziło do tego, gdzie 

obecnie jesteśmy. Momentu, gdy na podstawie niewielkiego wy-

cinka tkanki specjaliści decydują o rozpoznaniu rzutującym na 

przyszłość każdego zaniepokojonego swoim stanem pacjenta. 

W czasach, gdy możemy zdalnie operować pacjentów robotami 

tak precyzyjnymi, że potrafią obierać winogrono ze skórki, gdy 

NASA udostępnia najdokładniejsze w historii zdjęcia kosmosu, 

gdy szczepionka na COVID wprowadzona zostaje w ciągu kilku 

miesięcy, gdy możemy zamówić dowolną rzecz na platformie za-

kupowej z „drugiego końca świata” i niemalże następnego dnia 

mieć ją w rękach… kusi mnie, aby zadać pytanie. Dlaczego na 

etapie kluczowym dla procesu leczenia, jakim jest postawienie 

diagnozy, przez te dziesiątki lat codzienność techniczna labo-

ratoriów histologicznych zmieniła się w tak niewielkim stopniu? 

Czemu przerażony pacjent wciąż musi czekać nawet kilka tygo-

dni na wynik, który w wielu przypadkach trzeba powtórzyć?

Refleksyjna Skaningowa Mikroskopia Konfokalna (RCM - ang.  

reflectance confocal microscopy) to technologia rewolucjonizu-

jąca i znacznie przyspieszająca proces diagnostyki nowotworów. 

Firma VivaScope od lat tworzy i udoskonala systemy: in vivo – słu-

żące do nieinwazyjnej oceny zmian skórnych oraz ex vivo – po-

zwalające bez niszczenia pobranej próbki zdecydować o rozpo-

znaniu, dokonać szybkiej weryfikacji i ewentualnej konieczności 

docięcia tkanki. A to wszystko w ciągu dosłownie kilku minut, 

podczas gdy pacjent wciąż leży na stole operacyjnym. Dodajmy 

do tego brak konieczności kilkukrotnego usypiania chorego oraz 

redukcję kosztów i kolejek – to nie utopia. To jest możliwe! 

Dobrą rekomendacją innowacyjnej technologii VivaScope jest to, 

że na szybką diagnostykę zmian nowotworowych ex vivo oraz in 

vivo postawiło do tej pory 7 ośrodków w Polsce. Dla rosnącej grupy 

specjalistów diagnostyka skóry nie zatrzymuje się już na (wideo)

dermoskopii. Biorąc sprawy i głowice konfokalne w swoje ręce, za-

glądają głębiej, aż do górnych warstw skóry właściwej i stawiają 

rozpoznanie bez wykonywania zbędnych wycięć oszpecających 

ciało pacjenta i burzących poczucie zaufania do diagnostów. 

Popularność mikroskopii konfokalnej w Polsce stale rośnie. 

Przedstawiam jeszcze garść niezłomnych dowodów, aby prze-

konać niezdecydowanych do tej technologii. W maju 2022 roku 

wydano publikację niezwykle ważną dla RCM. To drugie, tak istot-

ne potwierdzenie tego, zaraz po niezależnej opinii Stowarzyszenia 

Cochrane, że mikroskopia konfokalna to absolutna przyszłość 

diagnostyki skóry. 

W trzech włoskich ośrodkach referencyjnych zajmujących się 

mikroskopią konfokalną, od stycznia 2017 roku do grudnia  

2019 roku, przeprowadzono randomizowane badanie kliniczne,  

w którym wzięło udział aż 3 165 pacjentów (w tym 50,8% męż-

czyzn, średnia wieku 49,3 (SD 14,9) lat). 

Średni czas badania kontrolnego (follow-up) wynosił 9,6 (SD 6,9) 

miesięcy (z przedziału 1,9-37 miesięcy). 

Justyna Wiśniowska 
Consultronix SA | jwisniowska@cxsa.pl

VivaScope, RCM,  

Refleksyjna Skaningowa 

Mikroskopia Konfokalna, 

system in vivo

Oryginał publikacji 

dostępny na stronie 

cxnews.pl
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   VivaScope 3000
Na próbę składało się 3 165 znamion, wytypowanych za pomo-

cą badania dermoskopowego, sklasyfikowanych jako podejrzane  

i skierowanych do wycięcia (10 osób odmówiło). Pacjenci byli lo-

sowo poddani standardowej procedurze oceny znamion (klinicz-

na i dermoskopowa) z lub bez pomocy RCM. Zebrane informacje 

prowadziły do podjęcia decyzji dotyczących wycięcia zmiany lub 

jej dalszej obserwacji. Do dokumentacji załączono zdjęcia wideo-

dermoskopowe wszystkich poddanych wycięciu zmian: zarówno 

z pierwszej (baseline), jak i kontrolnej wizyty (follow-up) wraz  

z wynikami oceny histopatologicznej. Dokumentacja zawierała 

także zdjęcia znamion w przypadku braku wizualnie zarejestro-

wanych zmian w jego obrębie w badaniu wideodermoskopowym 

(z lub bez dodatkowego badania RCM). 

Liczba znamion konieczna do wycięcia (całkowita liczba wy-

ciętych znamion/liczba czerniaków) oraz grubość, według skali 

Breslowa, usuniętych czerniaków została wyliczona na podsta-

wie rzeczywistych, prospektywnych decyzji klinicznych (real life, 

prospective, clinical decision-making). 

W porównaniu do standardowej opieki terapeutycznej, diagnosty-

ka wspomagana badaniem RCM wiązała się z wyższą, skutecz-

niejszą predykcją, niższym współczynnikiem B:M (ang. benin-

g:malignant, liczba znamion łagodnych podzielona przez liczbę 

wykrytych nowotworów złośliwych) – 3,7:1 kontra 1,8:1,0 oraz 

zredukowaną ilością wycięć o 43,4% (5,3 kontra 3,0). Wszystkie 

znamiona z opóźnionym rozpoznaniem czerniaka (n=15) były 

cieńsze niż 0,5 mm. 

To randomizowane badanie kliniczne pokazuje, że wspomaganie 

oceny znamion za pomocą refleksyjnej mikroskopii konfokalnej, 

stosowane przy diagnozowaniu znamion podejrzanych, pozwala 

zredukować liczbę niepotrzebnych wycięć. Ponadto zapewnia 

ośrodkom pracującym na RCM możliwość usuwania czerniaków 

w początkowych stadiach w standardowym procesie oceny w co-

dziennej praktyce diagnostycznej. 

Zachęcam do zapoznania się z oryginałem publikacji dostępnym 

na stronie cxnews.pl. ♦



Neofobia = strach przed nowym
Laser (neoV) 1940 nm  

Od lat pracuję z flebologami i chirurgami naczyniowymi. Rynek 

oferuje całą gamę możliwości leczenia niewydolnych żył kończyn 

dolnych. Nieustannie toczą się debaty dotyczące przewagi me-

tod termicznych nad nietermicznymi, parametrów zabiegowych  

i technik, które skutkowałyby rozwiązaniem problemu „na stałe”. 

W 2019 roku na polskim i światowym rynku zaprezentowana zo-

stała najnowsza technologia laserowa – urządzenie o długości fali  

1940 nm. Mimo, iż od tej premiery minęły już 3 lata, część śro-

dowiska nadal podchodzi do niej sceptycznie. Czy będę w stanie 

uwolnić tę część czytelników od tytułowej neofobii? Sprawdźmy. 

W listopadzie 2021 roku w czasopiśmie „Lasers in Surgery and 

Medicine” opublikowano interesujące wyniki badania. Porównano  

w nim bezpieczeństwo i skuteczność wewnątrzżylnej ablacji la-

serowej (EVLA) z wykorzystaniem laserów o długości fali 1940 nm 

w połączeniu ze światłowodami radialnymi z wynikami zabiegów 

EVLA opublikowanymi wcześniej w literaturze medycznej, ale wy-

konanymi przy użyciu fali 1470 nm. Opisując przypadki traktowa-

ne falą 1940 nm posłużono się wynikami 3-letniego, prospektyw-

nego i nierandomizowanego badania przeprowadzonego w Klinice 

DIAK (Klinikum Schwäbisch Hall). 

Autorzy ww. artykułu podkreślają, że obecne wytyczne Ameri-

can Venous Forum (AVF), National Institute for Health and Care 

Excellence (NICE) oraz Europejskiego Towarzystwa Chirurgii 

Naczyniowej (ESVS) zalecają wewnątrzżylną ablację termiczną, 

jako leczenie pierwszego wyboru niewydolnych żył kończyn dol-

nych. Na podstawie przeprowadzonych zabiegów EVLA z uży-

ciem laserów emitujących różne długości fal wysnuto wniosek, 

że do tego typu procedur powinny być stosowane długości fal 

wykazujące powinowactwo do wody (głównie 1470 nm) a nie 

do hemoglobiny (jak fala 980 nm) oraz światłowody z radialną 

wiązką (emitujące energię w postaci światła na boki, bezpo-

średnio na ścianę żyły).

 

Analiza spektrum i współczynnika absorpcji różnych długości fal 

w wodzie wskazuje bardzo wysokie lokalne maksimum absorpcji 

dla fali 1940 nm. Co istotne, współczynnik absorpcji dla tej fali 

jest znacznie większy niż dla fal 980 nm i 1470 nm. Oznacza to, 

że EVLA z wykorzystaniem fali 1940 nm działa skuteczniej, efek-

tywniej ogrzewając tą samą objętość tkanki. Wynika z tego jasno, 

iż zabieg wykonany laserem 1940 nm, przy użyciu światłowodu 

radialnego, będzie wymagał mniejszej wartości LEED (liniowej gę-

stości energii wewnątrzżylnej) na cm2 powierzchni w porównaniu 

do lasera 1470 nm, by uzyskać ten sam pożądany efekt termicz-

nego uszkodzenia żyły. 

Mniejsza głębokość wnikania fali 1940 nm w tkankę może dodat-

kowo minimalizować uszkodzenia termiczne struktur leżących 

w sąsiedztwie żyły, a tym samym zmniejszać ryzyko naruszenia 

włókien nerwowych, poparzenia lub wystąpienia bólu w trakcie 

czy po zabiegu. Na podstawie praw fizyki nietrudno dojść do wnio-

sku, że laser 1940 nm w połączeniu z włóknem radialnym wno-

si ogromny potencjał do laserowego leczenia niewydolnych żył  

i należy poddać go ocenie klinicznej pod kątem skuteczności oraz 

bezpieczeństwa.

W badaniu przeprowadzonym przez Klinikę DIAK, Klinikum 

Schwäbisch Hall, uczestniczyło 139 pacjentów, łącznie leczo-

no 177 niewydolnych żył z czego 135 GSV i 42 SSV. Maksymalna 

moc lasera wyniosła 10 W, prędkość wysuwania światłowodu 

regulowano indywidualnie (prędkość maksymalna = 1 mm/s).  

U wszystkich pacjentów wykonano także zabieg miniflebektomii. 

Pacjenci byli poddani badaniom kontrolnym po: 1, 6, 12, 24, 36  

i >36 miesiącach od zabiegu. 

Beata Smolińska 
Consultronix SA | bsmolinska@cxsa.pl
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Wyniki tego badania skonfrontowano z danymi badań wykonanych 

oraz opisanych wcześniej w literaturze medycznej, w których brało 

udział minimum 100 pacjentów i gdzie okres obserwacji wyniósł 

przynajmniej 2 lata. Cała grupa porównawcza obejmowała 616 za-

biegów EVLA przy użyciu lasera 1470 nm i włókien radialnych.

Odsetek obserwacji leczonych żył po zabiegu wyniósł odpowiednio 

dla 1, 6, 12, 24 i ≥ 36 miesięcy: 100, 91, 73, 48 i 23%. Średnia linio-

wa gęstość energii wewnątrzżylnej (LEED) przy laserze 1940 nm 

wyniosła 53 J/cm (versus 77-82 J/cm przy laserze 1470 nm). 

Współczynnik okluzji wyniósł po 6 miesiącach od zabiegu 100%, 

a po 24 miesiącach 96,5%. Stosując laser 1940 nm odnotowa-

no mniejsze występowanie wybroczyn (2,2% vs. 3,2% – 18,7%)  

i niższy ból pooperacyjny (1,3% vs. 2,18%). Zdarzenia niepożądane, 

takie jak powstanie stwardnień, oparzenia skóry, EHIT (skrzeplina  

w układzie głębokim indukowana przez energię cieplną lasera) 

oraz parestezje wywołane przez laser w obu grupach występowały 

z podobną częstotliwością (od 0% do 2,9%). 

W grupie leczonej falą o długości 1940 nm nie odnotowano re-

kanalizacji GSV, a w przypadku SSV wystąpiła ona u 3 pacjentów. 

Tam, gdzie obserwacja wyniosła powyżej 36 M, refluks w żyłach 

dodatkowych odnotowano w grupie 1940 nm w 5% przypadków,  

a w grupie 1470 – w 10,5% przypadków. Pozostawiony kikut pnia 

przy użyciu lasera 1940 nm miał średnio 1 cm długości dla GSV  

i 0,3 cm dla SSV. Należy podkreślić, że u pacjentów pozostających 

w obserwacji powyżej 36 miesięcy po zabiegu laserem 1940 nm 

nie było wskazań do wykonania powtórnych zabiegów, przy czym  

w grupie 1470 nm przeprowadzono takie zabiegi aż u 21% pacjentów. 

Na podstawie wyników opisanych powyżej, autorzy raportu wy-

snuli wniosek, iż w leczeniu niewydolnych żył kończyn dolnych 

procedura EVLA, wykonana laserem 1940 nm oraz światłowo-

dem radialnym, jest równie bezpieczna i skuteczna jak procedura  

z wykorzystaniem lasera 1470 nm. Natomiast komfort pacjenta jest 

wyższy w grupie 1940 nm oraz wiąże się z odczuwaniem mniejsze-

go bólu pooperacyjnego, a co za tym idzie małym zapotrzebowa-

niem na leki przeciwbólowe i skróceniem okresu rekonwalescencji. 

Autorzy badania wskazali, że aby móc rzetelnie ocenić obie pro-

cedury EVLA konieczna jest dokładna analiza obrazów USG oraz 

dokumentacji dotyczącej parametrów żylnych m.in. długości  

i średnic leczonych żył, a także NOD, DVTD oraz stanu żył dodatko-

wych. Aktualny przegląd literatury rzuca światło na brak standa-

ryzacji w dokumentacji dotyczącej przed- i pooperacyjnego USG 

Doppler oraz procedury EVLA.

Co nowego w Consultronix? Obecnie wiemy już, że najnowsze 

światłowody wielopierścieniowe Infinite Ring pozwalają na wpro-

wadzenie końcówki włókna niemal w samo ujście odpiszcze-

lowo-udowe, ze względu na emisję światła na boki i brak emisji 

na wprost. Takie postępowanie jest bezpieczne oraz pozwala na 

pozostawienie dużo krótszego kikuta, niż to miało miejsce przy 

użyciu zwykłych włókien radialnych. 

Potrzebne jest randomizowane badanie porównujące skutecz-

ność i bezpieczeństwo laserów 1470 nm i 1940 nm przy użyciu 

światłowodów wielopierścieniowych Infinite Ring. Na podstawie 

licznych obserwacji oraz opisanego powyżej badania można po-

stawić tezę, że w takim zestawieniu obie metody powinny okazać 

się równie skuteczne. Natomiast metoda EVLA z wykorzystaniem 

lasera 1940 nm z dużym prawdopodobieństwem będzie charakte-

ryzować się wyższym poziomem bezpieczeństwa oraz mniejszym 

stopniem nawrotowości. 

Dotychczasowi użytkownicy lasera neoV 1940 nm (w Polsce do-

stępny od 2019 roku) wypowiadają się entuzjastycznie na temat 

jego funkcjonalności i pozytywnych efektów zabiegowych. Dlate-

go zachęcam do udziału w indywidualnych, praktycznych szkole-

niach w naszych ośrodkach referencyjnych, mogących pochwalić 

się dużym doświadczeniem w zabiegach EVLA. Wszystkich nie-

zdecydowanych, ale zainteresowanych tą technologią zapraszam 

do umówienia się na prezentację i samodzielne przekonanie się  

o skuteczności laserów neoV. ♦



Wewnątrzżylna ablacja termiczna przy użyciu lasera (EVLA),  
a żylne powikłania zakrzepowo–zatorowe (VTE)

Lek. Konrad Tałasiewicz
Centrum Flebologii w Warszawie

Występowanie żylaków kończyn dolnych najczęściej wiąże się  

z niewydolnością żył odpiszczelowej (GSV) i odstrzałkowej (SSV). 

Dawniej żylaki leczono usuwając główny pień żylny oraz dopływy  

i/lub perforatory. Dzięki potwierdzeniu bezpieczeństwa i skutecz-

ności metody wewnątrznaczyniowej ablacji laserowej (EVLA) od 

ponad dwóch dekad jest ona stosowana powszechnie. Leczenie 

to jest obecnie preferowaną procedurą. Dysponujemy danymi  

i doświadczeniem nie tylko na temat jej skuteczności, ale i ewen-

tualnych działań niepożądanych. Większość z niepożądanych zda-

rzeń, przy zastosowaniu odpowiedniej techniki zabiegu, udaje się 

ograniczyć do minimum i mają one charakter przemijający. Czę-

stość występowania wielu z nich spadła po wprowadzeniu laserów 

o długości fali > 1460 nm[1], a obecnie 1940 nm oraz światłowodów,  

w tym radialnych, a szczególnie wielopierścieniowego - Infinite 

Ring, co potwierdzają także doświadczenia Centrum Flebologii.

Powikłania zakrzepowo-zatorowe (VTE), a przede wszystkim za-

krzepowe zapalenie żył głębokich (DVT) oraz zatorowość płucna 

(PE), mimo, iż zdarzają się rzadko to stanowią zagrożenie dla życia, 

jak i zdrowia pacjenta i z tego powodu wymagają większej uwagi. 

Osobnym powikłaniem ablacji termicznej przy użyciu lasera jest, 

opisane po raz pierwszy w roku 2005 przez Kabnicka, zjawisko 

zakrzepicy wywołanej działaniem ciepła (ang. EHIT - endovenous 

heat induced thrombosis). Dysponujemy już dużym doświadcze-

niem w identyfikacji i leczeniu tego powikłania. Najczęściej stoso-

waną skalą klasyfikacji EHIT jest skala American Venous Forum 

(tab. 1.)[2]. Opublikowana w 2018 roku metaanaliza systematycz-

na obejmująca 52 prace (16 398 pacjentów) pokazuje, iż DVT, PE  

i EHIT są rzadkimi powikłaniami zastosowania metod ablacji 

termicznej, w tym EVLA (laserami 1470 nm i 1500 nm). Zmiany 

zakrzepowe w obrębie żył głębokich stwierdzono u zaledwie 1,7% 

pacjentów, w tym zakrzepicę wywołaną ciepłem (EHIT II, III, IV)  

u 1,4% pacjentów, zakrzepicę żył głębokich (DVT) u 0,4% pacjen-

tów, zatorowość płucną (PE) u 0,1% pacjentów[3]. 

Leczenie łagodnej choroby jaką są żylaki nie powinno powodo-

wać ciężkich dla zdrowia i życia następstw. Dlatego też szczegól-

ną uwagę należy poświęcić pacjentom, u których rozważamy dia-

gnostykę w kierunku zaburzeń krzepnięcia. Są to osoby, u których 

wcześniej stwierdzono epizody zapalenia żył powierzchownych, 

wielokrotne samoistne poronienia, zakrzepicę żył głębokich, czy 

powikłania zakrzepowe u bliskich członków rodziny. Lekarz wyko-

nujący zabieg każdorazowo powinien określić ryzyko zakrzepo-

wo-zatorowe u danego pacjenta korzystając z dostępnych skal, 

wytycznych i zaleceń. Każdy zabieg na żyłach to w mniejszym 

lub większym zakresie uszkodzenie ściany naczynia, EVLA tak-

że, dlatego należy liczyć się z ryzykiem zakrzepicy. Obecnie nie 

dysponujemy ogólnie przyjętym standardem profilaktyki prze-

ciwzakrzepowej. Ostateczny wybór jej rodzaju czy zakresu należy 

do lekarza wykonującego zabieg, po uwzględnieniu wskazań, jak  

i zdarzeń niepożądanych takiego leczenia. 

W Centrum Flebologii u większości pacjentów stosujemy profi-

laktykę farmakologiczną heparyną drobnocząsteczkową przez 

7 dni po zabiegu, czyli do wizyty kontrolnej. Na osobną uwa-

gę zasługują także nieinwazyjne metody profilaktyki, do jakich 

należą wyroby uciskowe, czy też edukacja chorego i wczesne 

jego uruchamianie. W naszym ośrodku bezpośrednio po za-

biegu wkładana jest pończocha uciskowa w 2. klasie ucisku. 

Pacjent nosi ją 7 dni. Uruchamiamy pacjenta od razu, prosząc  

o około półgodzinny spacer bezpośrednio po zabiegu. 

Ważnym czynnikiem oceny ryzyka zakrzepicy wydaje się wprowa-

dzenie laserów o większej długości fali – 1940 nm. Badania poka-

zują, iż im większa długość fali, tym absorpcja energii w ścianie 

naczynia jest większa, co ogranicza w znacznym stopniu stan 

zapalny, wybroczyny, ale również powikłanie jakim jest EHIT[4]. 

Pojawienie się światłowodów radialnych zmniejszyło z kolei tem-

peraturę emitowaną na końcówce światłowodu z nawet kilkuset 

stopni do około 100⁰C, a w najnowszym wielopierścieniowym 

światłowodzie Infinite Ring – nieprzekraczającą 100⁰C. Wiązka la-

sera rozproszona na większej powierzchni pozwala bezpieczniej 

niszczyć naczynie także wysoko przy ujściu do układu głębokiego, 

co jest istotne w przypadku zapobiegania nawrotom. Znaczenie 

zjawiska EHIT, pomimo rekomendacji ekspertów i dostępnych da-

nych z piśmiennictwa, nadal pozostaje zagadnieniem niepewnym 

– zarówno w obszarze zapobiegania, jak i leczenia/obserwacji. 

Na chwilę obecną w przypadku EHIT I zaleca się obserwację, zaś  

w przypadku powikłań EHIT II–IV zazwyczaj konieczne jest już le-

czenie przeciwkrzepliwe. ♦

EHIT - zakrzepica wy-

wołana ciepłem, EVLA, 

lasery neoV, niewydol-

ność żył odpiszczelowej 

oraz odstrzałkowej, 

powikłania zakrzepowo-

-zatorowe, zakrzepowe 

zapalenie żył głębokich, 

zatorowość płucna 

Tab. 1. American Venous Forum – klasyfikacja zakrzepicy wywołanej działaniem ciepła[2]

Klasa Definicja

I Zakrzep bez propagacji do układu głębokiego

a Obwodowo względem żyły nabrzusznej dolnej

b Na wysokości żyły nabrzusznej dolnej aż do wysokości ujścia odpiszczelowego

II Zakrzep z propagacją do żyły głębokiej < 50% światła naczynia

III Zakrzep z propagacją do żyły głębokiej > 50% światła naczynia

IV Całkowita niedrożność żyły głębokiej przylegającej do leczonej żyły 
powierzchownej

Dostępna na stronie 
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Robotyczny system nawigacji magnetycznej do leczenia
zaburzeń rytmu serca

Prof. Łukasz Szumowski
Narodowy Instytut Kardiologii w Warszawie

W styczniu 2022 roku w Narodowym Instytucie Kardiologii otwo-

rzyliśmy długo wyczekiwane Centrum Zaburzeń Rytmu Serca. Na 

czterech nowoczesnych salach zabiegowych codziennie przepro-

wadzamy zabiegi ablacji, implantujemy urządzenia wszczepialne, 

a także wykonujemy, należące do najtrudniejszych, zabiegi eks-

trakcji układów stymulujących, ICD i CRT. 

Decyzją władz Instytutu w 2019 roku zakupiliśmy system do nawi-

gacji robotycznej Genesis wyprodukowany przez firmę Stereotaxis. 

To pierwsza w Polsce, i trzecia w Europie, instalacja najnowszej 

generacji robota do ablacji podłoża zaburzeń rytmu serca. Tech-

nologia umożliwia leczenie pacjentów z różnymi arytmiami, także 

tych z najbardziej skomplikowanymi, wrodzonymi wadami serca. 

Praca przy użyciu robota Stereotaxis, w połączeniu z technologią 

CARTO firmy J&J, daje możliwość precyzyjnego mapowania aryt-

mii. Pole elektromagnetyczne zapewnia stabilny kontakt z tkan-

ką wsierdzia, co wiąże się z wysoką skutecznością zabiegu oraz 

większym bezpieczeństwem dla pacjenta.

Do września 2022 roku w Narodowym Instytucie Kardiologii wy-

konaliśmy ponad 60 procedur z użyciem robota Genesis, w tym 

ablacje podłoża nadkomorowych zaburzeń rytmu serca, migota-

nia przedsionków czy komorowych zaburzeń rytmu.

W czerwcu w ramach corocznych Warsztatów Ablacyjnych, or-

ganizowanych przez NIK, przeprowadziliśmy dwa zabiegi ablacji 

podłoża arytmii u pacjentów z wrodzonymi wadami serca, u któ-

rych skomplikowana anatomia serca uniemożliwiła wykonanie 

ablacji techniką tradycyjną. W trakcie połączyliśmy się z eks-

pertką w dziedzinie nawigacji robotycznej Dr Margot Vloką z Saint  

Alphonsus Heart Institute (Wiscosin, USA), która na bieżąco ko-

mentowała przebieg ablacji, a także dzięki zdalnemu dostępowi 

miała możliwość sterowania elektrodą.

Rozpoczęcie zabiegów ablacji przy użyciu robota Genesis otwiera 

możliwości nowoczesnego leczenia podłoża arytmii, dotychczas 

niedostępnego dla polskich pacjentów. ♦

Genesis, Stereotaxis, 

elektrofizjologia,  

ablacja podłoża  

zaburzeń rytmu serca





Słowo od redakcji: Mamy przyjemność poinformować o rozpo-

częciu współpracy z firmą C-RAD, producentem systemu SGRT 

stosowanego przy procedurach Radioterapii Sterowanej Obrazem 

Powierzchni Ciała Pacjenta. Zastosowanie SGRT zwiększa dokład-

ność pozycjonowania pacjenta i zapewnia ciągłą kontrolę jego po-

łożenia, co w efekcie znacząco wpływa na poprawę bezpieczeń-

stwa całego procesu naświetlania. 

System wykorzystuje wysokiej jakości kamery 3D oraz funkcje 

Rozszerzonej Rzeczywistości (Augmented Reality), a intuicyjne  

i proste w obsłudze oprogramowanie znacznie przyspiesza pro-

ces przygotowania pacjenta. Coraz więcej ośrodków używających 

technikę SGRT rezygnuje z wykonywania tatuowania pacjentów.

Catalyst+

Aparat oferuje kompletne rozwiązanie do precyzyjnego pozycjo-

nowania pacjenta, kontrolowania jego ruchów wewnątrz frakcji  

i bramkowania oddechowego zapewniając najlepszy możliwy wy-

nik leczenia. Platforma Catalyst+ łączy wszystkie mocne strony 

oraz doświadczenie poprzedniej generacji Catalyst z najnowszą 

technologią obrazowania powierzchni.

We współczesnej erze radioterapii onkologicznej, w której na-

świetlanie z użyciem bramkowania oddechowego stało się stan-

dardem leczenia lewostronnego raka piersi, Catalyst+ proponuje 

kompletne rozwiązanie w zakresie ułożenia pacjenta i odtwarzal-

ności wstrzymania oddechu wewnątrz frakcji.

Sentinel 4DCT 

To nowa jakość w 4DCT. Symulacja CT coraz częściej staje się 

standardową procedurą w radioterapii. Jednak zarówno ruchy 

oddechowe pacjenta, jak i guza mogą wpływać na planowanie 

leczenia, dostarczanie dawki i jej weryfikację. 

W normalnym badaniu tomografii komputerowej ruch może po-

wodować niedokładną definicję celu, ponieważ zdarza się, że po-

ruszające się cele mają zniekształcone kształty w niewłaściwym 

miejscu. Może to również skutkować dodatkowym naświetleniem 

zdrowej tkanki. Dzieje się tak, ze względu na planowanie do na-

świetlania większych pól w celu pokrycia poruszającego się guza. 

Aby poprawić wizualizację poruszających się guzów stosuje się 

4DCT. Dzięki temu określa się ruch i pomoc w zaprojektowaniu 

dokładnego planu zastosowania precyzyjnej terapii standardowej 

lub bramkowanej. 

C-RAD Sentinel 4DCT to łatwy w użyciu laserowy system optycz-

nego skanowania powierzchni z funkcją rekonstrukcji 4DCT  

i obrazowania bramkowanego w pomieszczeniu tomografii kom-

puterowej. Zapewnia również obrazy referencyjne do pozycjono-

wania pacjenta i wykrywania ruchu w obrębie frakcji w gabinecie 

radioterapii. ♦

Od wielu lat korzystamy z systemów Sentinel 4DCT podczas planowania leczenia 

przy użyciu TK i Catalyst HD w trakcie naświetlania. Systemy te bardzo pomagają 

w bezpiecznym przeprowadzeniu leczenia z wykorzystaniem DIBH i monitorowa-

niu ruchów oddechowych. Od 2016 roku pozycjonujemy pacjentów nie korzystając  

z pomocy żadnych zewnętrznych oznaczeń ani markerów, czego stuprocentową za-

sługą jest wysoki stopień integracji Catalyst HD z naszym aparatem. W tym miejscu 

trzeba podkreślić, że obejmuje ona indeksowane pozycjonowanie pacjenta, specy-

fikację prawidłowej pozycji oraz kontrolę IGRT dla każdego pacjenta w każdej frakcji. 

Doceniają oni brak markowania na skórze, a sam proces korzystania z urządzenia 

jest prosty i wydajny, ale wymaga systematycznego szkolenia całego zespołu oraz 

odpowiednio dostosowanej kontroli jakości. ♦

System umożliwia nie tylko dokładniejsze napromienianie podczas DIBH, ale także 

szybkie i niezawodne pozycjonowanie pacjenta oraz ciągły monitoring jego pozycji 

podczas leczenia. Podsumowując: oszczędność czasu dzięki precyzyjnemu i bez-

piecznemu leczeniu. Właściwości te są szczególnie przydatne w zewnątrzczaszko-

wej radioterapii stereotaktycznej (SBRT), gdyż znacznie upraszczają cały proces. 

Dzięki temu radioterapia powierzchniowa (SGRT) jest doskonałym uzupełnieniem 

radioterapii kierowanej obrazem (IGRT). Oprogramowanie firmy C-RAD jest bardzo 

proste oraz intuicyjne w obsłudze, a interfejs gwarantuje automatyczne zatrzyma-

nie wiązki w przypadku znacznego ruchu pacjenta lub oddychania poza tolerancją. 

Nie wyobrażamy sobie już naszej codziennej pracy bez systemu Catalyst HD. ♦

Skanowanie powierzchni ciała pacjenta ułatwia jego precyzyjne pozycjonowanie 

oraz stabilne ułożenie podczas codziennego napromieniowywania w powtarzalny 

sposób. Umożliwia to jeszcze dokładniejsze leczenie, a pracownicy są zadowoleni 

ze wsparcia oferowanego przez Catalyst HD. ♦

Od dłuższego czasu korzystamy z systemowego rozwiązania firmy C-RAD. Pozy-

cjonowanie pacjenta uległo znacznej poprawie, a procedura bezkontaktowa daje 

nam o wiele większe możliwości planowania terapii - zwłaszcza w przypadku DIBH  

i radioterapii stereotaktycznej. ♦
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Określenie oszczędności czasu i zasobów w obszarze kontroli 
planów naświetlania w przykładowej klinice 

Wprowadzenie

Dane cytowane w tym raporcie zostały przekazane przez fizy-

ków medycznych z jednej z sieci klinik używających sprzęt IQM.  

W wielu miejscach na świecie, w celach kontroli planu leczenia,  

a także zapewnienia jego jakości wykorzystywany jest system 

PTW Octavius. Oczywiście używane są również fantomy 3D innych 

producentów, ale drobne różnice pomiędzy nimi nie mają wpływu 

na wyniki tej analizy.

Cechą wspólną urządzeń/systemów opartych na fantomach jest 

to, że każdy indywidualny plan leczenia musi najpierw zostać prze-

kształcony w plan fantomowy, który następnie służy jako podstawa 

do późniejszej kontroli dawki. W związku z wymogami dotyczący-

mi kontroli, wszystkie fantomy wymagają odpowiedniego ułożenia 

na stole akceleratora. Związany z tym czas (na ogół polegający na 

kalibracji fantomu i detektora), oznacza, że w prawie wszystkich 

oddziałach radioterapii kontrola planu leczenia ma miejsce dopiero 

po zakończeniu dnia pracy. W zależności od obciążenia w niektó-

rych przypadkach odbywa się ona również w weekendy. Stworzenie 

planu fantomowego w TPS, konfiguracja fantomu, pomiar dawki  

i późniejsza jej weryfikacja oraz dokumentacja wyników pomiarów 

wymagają specjalistycznej wiedzy fizyka medycznego i mogą być 

delegowane w nielicznych przypadkach.

Podsumowanie wyników

System IQM pozwala uzyskać oszczędności w całym procesie 

kontroli. W niniejszym podsumowaniu przedstawiono oszczędno-

ści na etapie planowania leczenia, w czasie pracy akceleratora 

liniowego oraz w czasie pracy fizyków medycznych. Szacun-

ki potencjalnych oszczędności czasu są szczegółowo opisane  

w kolejnych sekcjach. Dzięki zastosowaniu IQM tworzenie planu 

fantomowego dla pacjenta w systemie planowania nie jest już 

konieczne. Oszczędza to, we wszystkich lokalizacjach cytowa-

nej sieci klinik, łącznie 368 godzin pracy lub pozwala na ułożenie 

około 82 dodatkowych planów leczenia. Jeszcze większy poten-

cjał do oszczędności można zauważyć na przykładzie czasu pracy 

akceleratora liniowego. System IQM może być używany zarówno 

do weryfikacji planu leczenia konkretnego pacjenta przed pierw-

szym naświetlaniem, jak i do weryfikacji w czasie rzeczywistym. 

W pierwszym przypadku IQM bezpośrednio zastępuje PTW Octa-

vius. Zastosowanie systemu IQM do weryfikacji planu leczenia 

przed pierwszym naświetlaniem skróciło czas pracy akcelerato-

rów liniowych, we wszystkich lokalizacjach sieci klinik, o 429 go-

dzin lub 2845 frakcji, co umożliwiło obsłużenie 137 dodatkowych 

pacjentów w porównaniu z systemem PTW Octavius. Oprócz tych 

znaczących wzrostów wydajności w zakresie planowania leczenia 

i w czasie pracy akceleratorów, obciążenie fizyków medycznych 

we wszystkich lokalizacjach zostało więc zredukowane o 797 go-

dzin (czas planowania leczenia plus czas spędzony przy linacach) 

lub o około 20 tygodni pracy.

Jeszcze bardziej znaczący wzrost wydajności można osiągnąć 

stosując system IQM do weryfikacji planów w czasie rzeczywi-

stym, podczas leczenia pacjenta. Ta unikalna funkcja pozwala 

zrezygnować z weryfikacji planu przed rozpoczęciem leczenia 

pacjenta. Takie wykorzystanie IQM oszczędza 1001 godzin pracy 

aparatów we wszystkich lokalizacjach. Jest to równe 6387 frak-

cjom leczenia, a więc umożliwia obsługę około 320 dodatkowych 

pacjentów rocznie. Oprócz tych znaczących wzrostów wydajności 

w zakresie planowania leczenia i w czasie pracy akceleratorów 

liniowych, obciążenie pracą fizyków medycznych we wszystkich 

lokalizacjach zostało zmniejszone o 1369 godzin, czyli o około  

34 tygodnie robocze.

IQM może z łatwością zastąpić system Octavius PTW i jego od-

powiedniki, gdyż nadaje się do weryfikacji wszystkich nowocze-

snych metod napromieniania w tym leczenia stereotaktycznego. 

Co więcej, w niektórych przypadkach użytkownicy zgłaszają, że 

można całkowicie zrezygnować z zakupu dodatkowego sprzętu 

pomiarowego.

Obecna sytuacja w omawianej sieci klinik

Poniższe dane zostały przekazane przez fizyków medycznych:

Ilość pacjentów na dzień 80

Ilość pacjentów na rok 1040

Ilość frakcji przypadających na pacjenta (średnio) 20

Czas poświęcony na obróbkę planu przy użyciu  

fantomów (w minutach-średnio)

5

Czas poświęcony na planowanie leczenia pacjenta  

(w minutach-średnio)

270

Czas poświęcony na ułożenie fantomów  

(w minutach-średnio)

17

Ilość planowanych naświetlań fantomów 10

Czas naświetlania fantomów 7

Czas naświetlania pacjenta 10

Oszczędność czasu i wzrost wydajności przedstawione w niniejszym 

raporcie są oparte na powyższych danych oraz na danych empirycz-

nych zebranych od użytkowników klinicznych, korzystających ze  

141 systemów IQM znajdujących się w placówkach na całym świecie.

System IQM, iRT, 

radioterapia, akcele-

rator liniowy, ciągła 

kontrola i weryfikacja 

w czasie rzeczywistym

Jürgen Oellig
iRT Systems GmbH



Oszczędność czasu w zakresie systemu planowania leczenia

Dzięki wykorzystaniu IQM do weryfikacji planu leczenia znika 

konieczność przekształcania go w plan fantomowy. W oparciu  

o podaną liczbę pacjentów sama eliminacja planu fantomowego 

skraca rocznie czas planowania leczenia o 5200 minut lub 87 go-

dzin (5 minut na jeden plan fantomowy). Zakładając raportowany 

czas planowania leczenia (270 minut) przypadający na każdego 

pacjenta, taka oszczędność czasu pozwoliłaby stworzyć 19 do-

datkowych planów leczenia.

Oszczędność czasu pracy akceleratora

Zastosowanie IQM eliminuje przygotowania do ustawienia, wy-

równania i kalibracji fantomu 3D. W przeciwieństwie do fanto-

mów system IQM integruje się na miejscu i jest gotowy do uży-

cia w mniej niż 10 sekund. Może być wykorzystany do weryfikacji  

w dowolnym momencie w ciągu dnia. Ponadto ocena wyników 

weryfikacji planu po pomiarze nie jest już konieczna. IQM wskaże 

wszelkie dawki, które nie spełniają zdefiniowanych kryteriów. Jest 

on pierwszym systemem weryfikacji w czasie rzeczywistym ofe-

rowanym w radioterapii, a wszystkie wyniki weryfikacji są dostęp-

ne już w trakcie leczenia. System IQM może być używany zarówno 

do weryfikacji planu przed leczeniem pacjenta, jak i do monitoro-

wania w czasie rzeczywistym podczas leczenia.

Jeżeli systemem IQM bezpośrednio zastąpi się system PTW  

Octavius w celu weryfikacji planu leczenia, uzyska się następują-

ce oszczędności:

Liczba pacjentów rocznie (1040) / liczba planów skontrolowanych 

po ustawieniu fantomu (10) pomnożona przez czas ułożenia fan-

tomu (17 minut) plus czas oceny weryfikacji, czyli liczba pacjentów 

rocznie (1040) pomnożona przez czas na ocenę planu (2 minuty):

(czas konfiguracji QA) + (ocena weryfikacji)

(1040 / 10 x 17) + (1040 x 2) = 3848

W związku z tym zastosowanie IQM do kontroli planu pacjenta 

przed pierwszym naświetlaniem skraca czas użytkowania ak-

celeratora liniowego o 3848 minut lub 64 godziny. Na podsta-

wie czasu leczenia pacjenta, wynoszącego 10 minut na jedną 

frakcję, można wyliczyć, że taka oszczędność czasu pozwo-

liłaby dostarczyć 385 dodatkowych frakcji. Odpowiada to do-

datkowej liczbie 19 pacjentów (przy założeniu średniej liczby  

20 frakcji na pacjenta).

Jeśli system IQM jest używany podczas leczenia, weryfikacja pla-

nu przed nim nie musi być wykonywana. Skutkuje to następujący-

mi oszczędnościami czasu:

(czas konfiguracji sesji) + (ocena) + (czas naświetlania)

(1040 / 10 x 17) + (1040 x 2) + (1040 x 7) = 11128

Wynika z tego, że wykorzystanie IQM do kontroli planu naświetla-

nia podczas leczenia pacjenta skraca czas spędzony przy akcele-

ratorze liniowym o 11128 minut lub 185 godzin.

Zakładając taki sam czas napromieniowywania jak powyżej, 

oszczędność czasu pozwoliłaby dostarczyć 1113 dodatkowych 

frakcji, co jest równoznaczne 56 obsłużonym pacjentom (zakła-

dając uśrednioną liczbę 20 frakcji na pacjenta).

Oszczędność czasu pracy fizyka medycznego

Dzięki wykorzystaniu systemu IQM do kontroli planu leczenia ko-

nieczne wcześniej przekształcanie go w plan fantomowy nie jest 

już konieczne. Dzięki temu zostaje zaoszczędzone 87 godzin, któ-

re były wcześniej wymagane, by rozplanować testy QA.

Jeżeli system IQM zastąpi PTW Octavius, a co za tym idzie usunie 

konieczność ręcznego ustawiania fantomu to roczne obciążenie 

fizyka medycznego zmniejszy się łącznie o:

(godziny ponownego planowania) + (ustawienie fantomu  

+ ocena pomiarów) 87 + 64 = 151 godzin

151 godzin lub około 4 tygodnie pracujące

Pozwoli to jednocześnie na automatyzację przeglądu wyników po-

miaru. Wykorzystanie IQM do weryfikacji planu naświetlania pod-

czas leczenia pacjenta, pozwoli na oszczędność 185 godzin pracy 

fizyka medycznego.

Podsumowując, korzystanie z systemu IQM podczas leczenia pa-

cjenta zmniejsza roczny nakład pracy fizyka medycznego o:

(godziny ponownego planowania) + [(ustawienie fantomu  

+ ocena pomiarów) + (czas napromieniania)]

87 godzin + 185 godzin = 272 godziny

272 godziny lub około 7 tygodni roboczych

Dzięki tej oszczędności czasu fizyk medyczny stałby się dostępny 

dla bardziej istotnych zadań.

Inne zalety systemu IQM 

Oprócz tych znaczących wzrostów wydajności w całym procesie 

weryfikacji istnieją także inne zalety kliniczne:

1. Natychmiastowe rozpoczęcie napromieniania pacjenta bez 

opóźnień (również dla pacjentów w nagłych sytuacjach).

2. Dodatkowe monitorowanie dostarczania dawki poprzez wery-

fikację w czasie rzeczywistym podczas napromieniowywania 

pacjenta.

3. W pełni zautomatyzowany proces weryfikacji umożliwia 

ustandaryzowane procesy zapewnienia jakości.

4. Oprócz weryfikacji planu specyficznego dla pacjenta IQM może 

być również używany do badania jakości samego aparatu. 

Skutkuje to dodatkowym potencjałem oszczędności i popra-

wia jakość całego procesu, dzięki dokładniejszej porównywal-

ności wyników pomiarów dostarczanych przez IQM.

5. Łatwa implementacja i udowodniona zgodność z europejską 

dyrektywą EURATOM (2013/59/Euratom) poprzez automatycz-

ne monitorowanie dawki i pełną dokumentację każdej frakcji 

promieniowania. ♦





Mały aparat do zadań specjalnych
Nowość w ofercie  

Wojciech Kasparek
Consultronix SA | wkasparek@cxsa.pl

Codzienna praktyka szpitalna w dużej mierze opiera się na szeregu 

urządzeń diagnostycznych wykorzystujących promieniowanie X. 

Aparaty RTG stacjonarne, przyłóżkowe, mammografy, tomografy 

komputerowe to urządzenia będące przeważnie na wyposażeniu 

Zakładów Diagnostyki Obrazowej z dedykowanym personelem 

wykonującym badania. Jednak najprawdopodobniej najliczniej-

szą grupą sprzętów bazujących na promieniowaniu X są śródo-

peracyjne aparaty z ramieniem C. W przeciwieństwie do urządzeń  

z ZDO – są one obsługiwane przez lekarzy podczas zabiegów. Cię-

żar, gabaryty, obecność innych systemów na sali operacyjnej to 

tylko kilka przykładów utrudnień z jakimi spotykają się chirurdzy. 

Producenci nieustannie dokładają starań, aby tę sytuację popra-

wić, czego owocem stał się aparat XiScan 5000 z mini ramieniem C  

firmy FM Control – przedstawiciela kompaktowych, mobilnych 

systemów do obrazowania fluoroskopowego podczas zabiegów. 

Nowy XiScan posiada udoskonaloną konstrukcję wyróżniają-

cą się szeregiem cech. Najistotniejszą zmianą jest wyposaże-

nie urządzenia w płaski detektor cyfrowy w rozmiarze 15x15 cm. 

Nowa technologia w połączeniu z rozmiarem piksela, poniżej  

120 µm, pozwala na uzyskanie obrazów w doskonałej jakości. 

Liczba 5000 w nazwie odzwierciedla wolną przestrzeń dostępną 

dla użytkownika. W porównaniu z poprzednim modelem została 

ona zwiększona o 6 cm. Dzięki temu uzyskano szerszy zakres za-

stosowań w obrębie ręki, nadgarstka, przedramienia, łokcia, sto-

py, stawu skokowego, a nawet kolana. 

W przypadku takich zastosowań aparatu i obecności promienio-

wania bezpośrednio w polu operacyjnym, warto zwrócić uwagę 

na bardzo niską dawkę pochłanianą przez pacjenta oraz personel 

medyczny. W większości przypadków instalacji urządzeń XiScan  

w krajach europejskich nie ma konieczności wykonywania dodat-

kowych osłon ścian sali operacyjnej. Odstęp od źródła promienio-

wania rzędu 2-3 metrów gwarantuje wystarczającą ochronę. 

Nowe łożyskowanie układu jezdnego oraz wygodna blokada ru-

chów ramienia powodują, że pomimo konieczności obsługi apa-

ratu przez lekarza/pielęgniarkę czynności te są łatwe i szybkie do 

wykonania. 

To oczywiście tylko niektóre z funkcjonalności urządzenia. Chęt-

nie opowiem o nich więcej podczas prezentacji. ♦

FM Control, XiScan 5000, 

mini ramię C, system 

do obrazowania 

fluoroskopowego 

Detektor 15x15 cm



Marian Rojek 
Przewodniczący Rady Fundacji Why Not

Odra - temat tabu?

FUNDACJA WHY NOT to grupa osób, która od listopada 2020 roku 

chce w sposób zorganizowany nieść POMOC, nieograniczo-

ną szablonami, układami, granicami, przyzwyczajeniami. Rok 

2020 był zaskakujący, zmieniający świat i społeczeństwa. Wirus  

SARS-CoV-2 szalał z niespotykaną siłą, dewastując życie na 

całym świecie. Rok 2022 to rozpoczęcie militarnej napaści na 

Ukrainę wywołującej ogólnoświatowy kryzys energetyczny. Nie 

zapominamy o ciągłym niszczeniu środowiska naturalnego przez 

rozwijający się przemysł. Chcemy POMAGAĆ! Wiemy, że tej pomo-

cy będzie potrzebował niejeden z nas, a także środowisko natu-

ralne. Dlatego w tym artykule chciałbym się skupić na naszych 

projektach środowiskowych. To, że ochrona środowiska natural-

nego w Polsce jest tematem ze wszech miar trudnym, wie każdy  

z nas. Odczuwamy to na „własnej skórze”. Moim zdaniem, powo-

dów takiego stanu jest mnóstwo: brak pomysłu na czystą Pol-

skę, brak realnych programów ochrony środowiska naturalnego, 

rabunkowa gospodarka wydobywcza, słabo kontrolowany rozwój 

przemysłu, brutalna wycinka drzew (nawet w parkach narodo-

wych), populizm, brak środków finansowych na ochronę środowi-

ska (ale, czy na pewno?). Można by tak wymieniać bez końca…

Dlatego Fundacja Why Not w pierwszych swoich projektach 

skupiła się na wodzie w polskich rzekach. Wielu uważa, że tam 

właśnie rozpoczyna się życie! Rzekach, które zaniedbaliśmy, po-

zbawionych często właściwej ochrony, „obrośniętych” wieloma 

urzędami, instytucjami, agencjami oraz skostniałymi strukturami 

i patologiami w ich zarządzaniu. W 2021 roku Fundacja Why Not 

rozpoczęła realizację unikalnego programu ochrony środowiska 

naturalnego od zbadania wód Wisły, największej dzikiej (nieure-

gulowanej) rzeki w Europie. Wraz z Uniwersytetem Śląskim w lip-

cu 2021 roku zrealizowaliśmy projekt „Czysta Wisła – Why Not”. 

Uczelnia, stając się współorganizatorem przedsięwzięcia, objęła 

je patronatem naukowym angażując do jego realizacji swoich wy-

bitnych naukowców: hydrobiologów, hydrologów, chemików oraz 

biologów. Projektem wzbudziliśmy spore zainteresowanie najważ-

niejszych mediów w Polsce, a co za tym idzie dużej części społe-

czeństwa. Artykuł nt. projektu „Czysta Wisła – Why Not” z wnio-

skami naukowców z Uniwersytetu Śląskiego został opublikowany 

m.in. na łamach National Geographic (*National Geographic Pol-

ska, wydanie 07.2022 r.). Zwróciłem w nim szczególną uwagę na 

bardzo interesujące wnioski dotyczące problemu zasolenia Wisły  

w 2021 roku, szczególnie w kontekście tegorocznej katastrofy 

ekologicznej Odry: „STAN WISŁY. Dotychczasowe analizy wiślanej 

wody przeprowadzano w dużej rozpiętości czasowej, niekiedy ba-

dania poszczególnych odcinków dzieliły miesiące, a nawet lata, 

pobrane próby nie uwzględniały więc różnic dotyczących niejed-

nolitych przepływów, a także zróżnicowanych zrzutów do Wisły. 

Po raz pierwszy – podkreślał dr hab. Andrzej Woźnica, prof. UŚ,  

dyrektor Śląskiego Centrum Wody UŚ – kompleksowa historia  

Wisły została sporządzona w tak krótkim czasie na całej długości 

rzeki. Wprawdzie na ostateczne wyniki przyjdzie jeszcze poczekać, 

ale niektóre są już udokumentowane. Dotyczą one m.in. stopnia 

zasolenia wody. To właśnie wysoka zawartość chlorków powoduje, 

że Wisła na całej rozciągłości jest rzeką pozaklasową”.*

Z poniższego wykresu jasno wynika, jak niewielka różnica jest  

w zasoleniu (przewodności) wody w Wiśle w jej górnym biegu  

w stosunku do zasolenia ujścia Wisły do Bałtyku. Czy nasuwają się 

jakieś analogie do obecnych przekazów medialnych dotyczących 

katastrofy ekologicznej na Odrze?

„ZAGROŻENIA. Opracowanie kompleksowego planu przywróce-

nia życia w rzece i usunięcia źródeł zanieczyszczeń służyć bę-

dzie nie tylko poprawie stanu środowiska, ale przede wszystkim 

jakości życia okolicznych mieszkańców. O wpływie zanieczysz-

czeń na występowanie chorób mówił kardiolog, prof. Krzysztof 

Milewski (Centrum Kardiologii i Kardiochirurgii w Bielsku-Białej, 

Polsko-Amerykańskie Kliniki Serca – American Heart of Poland). 

Zaprezentowane przez niego liczby nie pozostawiają wątpliwości 

– dbałość o czystość środowiska jest najważniejszym wyzwaniem 

dla współczesnej cywilizacji. Przed naukowcami ogrom pracy, do-

kończenie analiz i integracja wyników badań hydrologów, fizyko-

chemików i hydrobiologów”.*

W roku 2022 nadszedł czas na badanie porównawcze rzeki Odry. 

Analogicznie do naszego poprzedniego projektu naukowo-badaw-

czego na Wiśle postawiliśmy sobie cele ukierunkowane na rzetel-

ną ocenę jakości wód Odry na jej, około 700 km, odcinku. 

Na czym ten projekt polegał i jak został zrealizowany?

Ekipa badawcza w okresie od 15 do 23 lipca 2022 roku przepłynęła 

prawie całą Odrę od Ostrawy po Szczecin. Nasze dwa fundacyjne



kajaki, ze zmieniającymi się co 4 godziny dwuosobowymi składa-

mi wraz z łodzią laboratoryjno-badawczą Uniwersytetu Śląskie-

go, płynęły codziennie od wschodu do zachodu słońca, realizując 

ogromny program naukowy. Taki spływ pod względem naukowo-

-poznawczym był wydarzeniem unikalnym. Celem wyprawy ba-

dawczej była kompleksowa analiza stanu wód w Odrze. Naukowcy 

Uniwersytetu Śląskiego i Uniwersytetu Szczecińskiego wykonali 

pomiary parametrów fizykochemicznych przy użyciu wielopara-

metrowych sond zanurzeniowych mierząc m.in.: stężenie tlenu 

rozpuszczonego, stężenie chlorków, pH, potencjał REDOX, prze-

wodność, mętność i chlorofil fikocyjaniny. Niezależnie od pomia-

rów sondami średnio co kilometr pobieraliśmy próbki wody, które 

poddawane są analizom obejmującym następujące wskaźniki: 

ogólne substancje rozpuszczone, stężenie siarczanów, chlorków 

i ortofosforanów, azotu amonowego, azotu azotanowego, chromu 

(VI), arsenu, antymonu, wapnia, magnezu, sodu, żelaza, manganu, 

cynku, kadmu, ołowiu, chromu, miedzi, niklu, kobaltu, baru, boru, 

berylu, glinu, wanadu, molibdenu, srebra, talu, tytanu, cyny oraz 

azotu metodą Kjeldahla, fosforu ogólnego, indeks oleju mineral-

nego i zasadowości ogólnej. Co więcej, w wybranych miejscach 

pobrano próby wody - materiał do zbadania okrzemków (glonów), 

a także przeprowadzono pomiary przepływu, pionowego rozkładu 

prędkości wody oraz przekrojów poprzecznych koryta Odry. Nikt 

z nas nie spodziewał się, że nasz projekt związany z Odrą będzie 

ostatnim kompleksowym badaniem wód tej rzeki, która z dnia na 

dzień zaczęła budzić zainteresowanie i skrajne emocje naukow-

ców, polityków oraz mediów. Zdobyliśmy bezcenne dane, stąd 

nasz projekt stał się „łakomym kąskiem” dla wielu. Wyniki, któ-

re będą odzwierciedlały stan wody w Odrze bezpośrednio przed 

efektem katastrofy ekologicznej, zostaną udostępnione opinii 

publicznej i będą opublikowane przez Uniwersytet Śląski. Kiedy? 

Tego niestety jeszcze nie wiemy… Czekamy na decyzję władz  

Uniwersytetu.

Podsumowując projekt „Czysta Odra – Why Not” na koniec sierpnia 

2022 roku oraz komentując aktualny stan katastrofy ekologicznej:

• nasz projekt został sfinansowany w ponad 98% przez firmy  

i osoby prywatne, udowadniając, że polskie społeczeństwo po-

trafi bezinteresownie zastąpić skostniałe struktury państwowe;

• żadna z instytucji państwowych (z jednym wyjątkiem) nie była 

zainteresowana wsparciem naszego projektu;

• propozycja Wód Polskich nadania patronatu bez jakiegokolwiek 

rzeczywistego wsparcia tylko potwierdza ostatnią negatywną 

ocenę medialną tej spółki;

• pobraliśmy wraz z Uniwersytetem Śląskim ok. 650 próbek wody 

z Odry – co ciekawe, ostatnie (sierpień 2022) oficjalne przekazy 

rządowe mówią o przekazaniu do analiz aż 350 próbek;

• jako organizatorzy projektu, którzy sfinansowali udział w spły-

wie naukowców Uniwersytetu Śląskiego i Uniwersytetu Szcze-

cińskiego, mamy wrażenie, że przestaliśmy być współwłaści-

cielami próbek wody z Odry przekazanych do analiz;

• katastrofa ekologiczna Odry powinna być, na tym etapie, przed-

miotem szybkich badań i analiz naukowców, a nie polityków;

• przekaz o bezpośrednim wpływie na masowe śnięcie ryb przez 

tzw. złote algi może jest prawidłowy, ale bardziej interesujące 

jest to, co spowodowało tak błyskawiczny rozwój tych tok-

sycznych organizmów i myślę, że to nie tylko niski stan wody  

w Odrze. Może, kolokwialnie mówiąc, przyczyną była „zawar-

tość wody w wodach rzeki”;

• ostatnie informacje o ilości wydanych zezwoleń na „kontro-

lowany” zrzut ścieków komunalno-przemysłowych oraz o ilo-

ści nielegalnych miejsc tychże zrzutów są porażające, a brak 

szczegółowej kontroli nawet tych legalnych miejsc jest zasta-

nawiający – zdefiniowano ok. 500 miejsc takich zrzutów na 

całej długości Odry!

PS: 29 września 2022 roku ukazał się polski „Raport rządowe-

go zespołu ws. zatrucia Odry”, z którego wynika, że od lipca do  

12 września 2022 roku zaobserwowano w rzece ok. 249 ton śnię-

tych ryb. Odnotowano także od czerwca do sierpnia bardzo niskie 

stany wód oraz wysoką temperaturę i wysokie nasłonecznienie, 

co miało wpływ na nagrzewanie się rzeki. Śnięcie spowodowały 

gwałtowne zmiany środowiskowe. Potwierdzono w tym raporcie 

hipotezę „złotej algi”. Ryzyko toksycznego zakwitu zwiększa się 

przy dużym przewodnictwie, czyli zasoleniu wody zaobserwowa-

nym na Odrze. Potwierdzono również, że toksyczności sprzyja też 

pH większe niż 7. Natomiast 30 września niemiecki Resort Śro-

dowiska opublikował swój raport, którego konkluzje są zbieżne  

z wynikami polskiego opracowania na temat bezpośredniej przy-

czyny śnięcia ryb. Potwierdzają, że ryby zabiły toksyny złotych alg. 

Niemieccy eksperci stronie polskiej zostawiają odpowiedź na py-

tanie, jak to możliwe, że zasolenie w Odrze wzrosło tak mocno. ♦

Fot: Agata Ernestowicz Fot: Andrzej Bąk



Prof. dr hab. n. med. Bartłomiej Kałużny 
Klinika Okulistyki i Optometrii, CM UMK w Bydgoszczy

Człowiek renesansu, dżentelmen polskiej okulistyki
Wspomnienie prof. Józefa Kałużnego  

Krzysztof Smolarski: Profesor Tadeusz Krwawicz ma swoją ulicę 

w Lublinie, a ostatnio skwerem uhonorowano, jako chyba drugiego 

w historii, polskiego okulistę prof. Józefa Kałużnego. To znaczy, że 

Ojciec był w Bydgoszczy ważną osobą i to nie tylko przez wzgląd 

na okulistykę.

Bartłomiej Kałużny: To prawda. Myślę, że duże znaczenie miało 

też to, że był mocno zaangażowany w rozwój Collegium Medicum 

im. Ludwika Rydygiera (wtedy Akademii Medycznej) w Bydgosz-

czy. W uczelni pełnił funkcje prodziekana, później dziekana, aż  

w końcu przez dwie kadencje był rektorem. Z pewnością z punktu 

widzenia miasta była to bardzo ważna część działalności. Druga 

rzecz, to fakt, że Ojciec był niewątpliwie osobą towarzyską i lu-

bianą. Nadal wielu Jego dawnych kolegów i przyjaciół pełni różne 

funkcje w mieście i działa na bydgoskich uczelniach. 

KS: Pomysł nadania Jego imienia skwerowi został odebrany bar-

dzo życzliwie.

BK: Tak, idea spotkała się ze społeczną przychylnością, mimo 

tego, że odbyło się to krótko po Jego śmierci, co nie jest powszech-

nie przyjęte. 

KS: Profesor był człowiekiem renesansu. Osobiście miałem okazję 

oglądać w Waszym domu piękną kolekcję białej broni. Jakie jesz-

cze były Jego inne pasje poza okulistką?

BK: Rzeczywiście Ojciec przez wiele lat zbierał białą broń. Pa-

miętam, że już w czasach, gdy byłem dzieckiem jeździł na zjazdy 

pasjonatów i wymieniał się tam zbiorami. Poświęcał temu sporo 

czasu. Zdarzało się, że osobiście odnawiał zdobyte eksponaty. 

Myślę, że z czasem ta pasja przerodziła się w zainteresowanie 

malarstwem, rzeźbą czy nawet sztuką użytkową. Zaowocowa-

ło to wieloma przyjaźniami m.in. z prof. Dariuszem Markowskim 

z Instytutu Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa Wydziału Sztuk 

Pięknych UMK w Toruniu. Pamiętam, że ich rozmowy w dużej mie-

rze dotyczyły właśnie sztuki. 

KS: Wydaje mi się, że zamiłowanie do sztuki mieli Twoi oby-

dwoje rodzice. Niedawno zlicytowaliśmy piękny album o kwia-

tach autorstwa Twojej Mamy. Było to podczas aukcji charyta-

tywnej na rzecz Ukrainy, która odbyła się z okazji 80. urodzin  

prof. Zagórskiego.

BK: To prawda. Moja Mama nawet przez jakiś czas wykładała 

kwiaciarstwo i jest autorką kilku publikacji książkowych na ten 

temat. Mój Ojciec aktywnie wspierał ją w tym zakresie i nawet  

w pewien sposób uczestniczył w tych wydawnictwach. Sztuka 

była motywem przewodnim wielu wspólnych podróży, podczas 

których gromadzili materiały do przyszłych publikacji.

KS: Przypominam sobie dawny artykuł Profesora do CX Newsa, 

który dotyczył sztuki, ale w innym ujęciu. Chodziło o postawienie 

diagnozy na podstawie obrazów. Pisał wtedy o sztuce Wyczółkow-

skiego. To fascynujące, że Twój Ojciec patrząc na obrazy, ich kolo-

rystykę i sposób widzenia świata zdiagnozował u artysty problem 

okulistyczny! 

BK: Podejrzewał, że doszło u niego do uszkodzenia plamki żółtej. 

Ojciec wysnuł teorię, że artysta w okresie ukraińskim (1883-1893 

roku) dużo malował patrząc pod słońce i w ten sposób rozwinął 

objawy makulopatii słonecznej.

KS: Kiedyś Profesor zwierzył mi się, że pracuje nad publikacją do-

tyczącą problemów okulistycznych u malarzy, ale zdaje się, że nie 

zdążył jej ukończyć. 

BK: Tak, Ojciec od lat zbierał materiały do takiej publikacji. Diagno-

zował ich na podstawie danych poszlakowych — zmian kolory-

styki w obrazach, czy zniekształcenia w ich dziełach, które mogły 

sugerować np. astygmatyzm. 



Krzysztof Piasecki

KS: To Panowie, czas na Was.

BK: Wstyd byłoby tego tematu nie podjąć. Tym bardziej, że wspól-

nie z bratem także interesujemy się malarstwem. 

KS: Prof. Kałużny był człowiekiem niezwykłym, gdy zmarł pojawiły 

się głosy, że odszedł największy dżentelmen polskiej okulistyki. 

BK: Miło mi to słyszeć. Chociaż nie jestem zaskoczony taką opi-

nią. Ojciec był taki także na co dzień. Z szacunkiem odnosił się do 

wszystkich. 

KS: Co było według Ciebie największym osiągnięciem Ojca? 

BK: Wydaje mi się, że największą sztuką jest pozostawić po sobie 

taką życzliwość ludzi, jak udało się to właśnie Jemu.

KS: Z sukcesem kontynuujecie z bratem dzieło Profesora roz-

budowując, cieszącą się bardzo dobrą opinią, prywatną Klinikę  

i poszerzając jej działalność o aspekty naukowe. Wasza jesienna 

konferencja okazała się dużym sukcesem.

BK: Na szczęście jest nas dwójka więc mamy trochę łatwiej. Ojciec 

brał udział w początkach przebudowy Kliniki, ale decyzja o przy-

znaniu nam dotacji zapadła już po Jego śmierci. Musieliśmy więc 

sami przejąć stery. Zbiegło się to z momentem wybuchu pandemii. 

Sugerowano nam wstrzymanie inwestycji, ale postanowiliśmy jed-

nak podjąć wyzwanie. Myślę, że to była słuszna decyzja. Udało nam 

się dokończyć rozbudowę i remont starej części, a także doposażyć 

Klinikę. Wszystko działa coraz lepiej. 

KS: Czyli prof. Józef Kałużny znalazł godnych siebie następców?

BK: Nie mnie to oceniać, ale na pewno się staramy. Jedno to dzia-

łalność lecznicza. Natomiast działalność dydaktyczna, edukacyj-

na to druga sprawa. Wspólnie z bratem pracujemy na Collegium 

Medicum i dalej kształcimy tam młodych lekarzy. Trzecia rzecz 

to własna działalność naukowa, którą obydwoje prowadzimy…  

i staramy się, aby nie była gorsza niż ta za czasów Ojca. Myślę, że 

biorąc pod uwagę obiektywne wskaźniki, punktacje ministerialne, 

czy tzw. impact factor to nam się to udaje. Do tego w naszą Klini-

kę zaangażowane są także nasze małżonki, a powoli wspiera nas 

już trzecie pokolenie.

KS: Gorąco Wam kibicuję. ♦ 

Mam krew w głowie. Cykl felietonów

Mam krew w głowie. Tak o tym mówię. Na co moja terapeutka: „Co 

pan opowiada – wszyscy mają krew w głowie. Proszę mówić, mam 

krwiaka. To robi wrażenie.” Tak. Po wylewie – mój był krwotoczny – 

mam krew w głowie. To znaczy mam krwiaka. Byłem już dwa razy 

na tomografii i on tam dalej jest. Na razie się nie zmniejsza. Nie 

mogę latać samolotem, jeździć na nartach, ani chodzić po gó-

rach. Czyli z przyjemności została mi jazda samochodem (całe 

szczęście!). Jak napisałem powyżej mam terapeutkę, jeszcze 

mam logopedkę i chodzę czasami do psychiatry. Czyli zamiast 

latania samolotem mam terapeutkę, zamiast jazdy na nartach 

mam logopedkę, a zamiast chodzenia po górach mam wizyty  

u psychiatry. 

Znajomi dzielą się na dwie grupy. Ci, którzy wiedzą i ci, którzy 

nie wiedzą. Ci, którzy wiedzą - nie dzwonią. Boją się. Czy mówię, 

czy chodzę i jak wyglądam. Dopiero jak się skontaktują z kimś 

z grupy niewiedzących i ten ich przekona, że mówię normalnie  

i tak też chodzę, i wyglądam - dzwonią. Najodważniejsi są ci, któ-

rzy wiedzą, a mimo tego mnie odwiedzają. Najczęściej dopiero  

w przedpokoju (wychodząc) mówią czego się spodziewali i, że się 

przyjemnie rozczarowali. 

Chcieliśmy pojechać do Chorwacji. Na wakacje. I wtedy się oka-

zało, że nie mogę latać. Czyli trzeba jechać. Autem. Ania się 

uaktywniła szukając znajomych, którzy też jadą do Chorwacji  

w podobnym terminie. Chodziło o to, żebym nie prowadził samo-

chodu. Sam. Znalazła. To połowa jej sukcesu. Bo co będzie, jak 

mnie dopadnie drugi wylew w Chorwacji? Muszę mieć wykupione 

ubezpieczenie z helikopterem. Ale, czy oni tam mają helikoptery? 

Bo jeśli nie mają, to co mi z takiego ubezpieczenia? 

Wszystko się dobrze odbyło. Pojutrze idę na kolejny rezonans. 

Mam nadzieję, że krwi będzie mniej. Bo mam krew w głowie. Par-

don krwiaka. ♦



Zbigniew Mazgaj
Consultronix SA | zmazgaj@cxsa.pl

Ks. Kazimierz Sowa

Nasz brat kryzys… Cykl felietonów

W czasach PRL-u, czyli wieki temu, był taki szkolny żart, od któ-

rego mój nauczyciel historii lubił zaczynać odpytywanie: w Egip-

cie było dwóch braci, jeden Ramzes, drugi Kryzys. Ramzes umarł, 

Kryzys żyje – kończył, a ironiczny (choć i dobrotliwy) uśmiech 

zapowiadał, że to jednak nie koniec. Klasa w ryk, ale śmiech ury-

wał się, kiedy jakiś nieszczęśnik usłyszał swoje nazwisko i musiał 

się gimnastykować. A jak łatwo się domyślić ten prawdziwy, pe-

erelowski kryzys nie robił sobie nic ani z naszych śmiechów, ani  

z męki przepytywanych. W tamtych czasach kryzys wydawał się 

zjawiskiem (niczym Lenin) „wiecznie żywym”. 

Wspominam tę uczniowską anegdotę, bo coraz częściej czuję się 

jak na tej lekcji historii. Tylko zamiast „Ramzesa” słyszymy wojna, 

niepewność, zagrożenie. Jednak to kiedyś minie, bo każda, nawet 

najstraszliwsza wojna (jak uczy historia!) kiedyś się kończy, a z nią 

mija niepewność i zagrożenie, zwłaszcza to fizyczne. Zostanie 

jednak kryzys, który rozlewa się właśnie po Polsce, Europie i świe-

cie coraz szerszą i groźniejszą falą. Doświadczamy tego testowani 

brakiem opału na zimę, wysokimi cenami energii, które potem po-

wodują wzrost cen niemal wszystkiego, co potrzebne do codzien-

nego życia, wreszcie inflacją drenującą nasze kieszenie. I tego 

nie zakończy ani zmiana rządu, ani nawet śmierć pewnego dyk-

tatora (a niech go czym prędzej diabli wezmą!). Czy zatem trzeba 

się temu poddać i skapitulować? Ależ nie! Kryzys ze swej natury, 

choć zawsze jest bolesnym doświadczeniem odzierającym nas  

z iluzji ciągłego rozwoju i wzrostu, może czasem również oczyścić 

człowieka z przekonania, że jest w stanie wszystko kontrolować  

i wszystkiemu zaradzić. Wielki XX-wieczny filozof Edmund Husserl 

pisząc o „Kryzysie europejskiego człowieczeństwa” nie dał pro-

stej odpowiedzi co robić, ale przestrzegał przed odrzucaniem  

w debacie nad kryzysem całej sfery kultury oraz nauki i ograni-

czeniem się tylko do czynnika empirycznego (w tym ekonomicz-

nego). Przypominam sobie tego ulubionego filozofa Tischnera, 

kiedy słyszę w mediach czy w tzw. przestrzeni publicznej różne, 

proste rozwiązania oparte najczęściej na populistycznej wizji in-

terwencji państwa, czy liderowania tzw. mocnych jednostek. Wła-

śnie widzimy, do czego na świecie prowadzi schlebianie megalo-

mańskim planom powrotu do przeszłości, czy karmienie polityki 

nierealistycznymi wizjami politycznego wybraństwa. 

Kryzys, pozwolę sobie na rodzaj złotej myśli, mądrym społeczeń-

stwom daje możliwość zrozumieć popełnione przez siebie błędy, 

a tych zaś, którzy wierzą w swoją wyjątkowość doświadcza bo-

leśnie, niczym surowy nauczyciel nieuznający słowa „zgłaszam 

nieprzygotowanie”. Jaką lekcję z tego obecnego kryzysu wycią-

gniemy jako państwo i społeczeństwo? Sprawa wydaje się wciąż 

otwarta, ale znając nasze polskie „jakoś to będzie” z panem kryzy-

sem będziemy musieli żyć znacznie dłużej, niż nam się to wydaje 

i czego byśmy sobie życzyli. 

Życie na kredyt i karmienie się iluzją zawsze kiedyś wystawia  

rachunek. ♦

Wielce Szanowni Państwo!

W moich studenckich czasach, za nieboszczki PRL, krążył taki 

dowcip: „W barze mlecznym bufetowa woła: Kto prosił ruskie?”.  

Z sali pada: „Nikt, same przyszły”. Rzeczywiście: przyszły i zostały. 

Ale, czy na pewno Ruskie? I dlaczego Rosja jest państwem tak 

agresywnym i według naszej miary rzeczy - barbarzyńskim? Od-

powiedzi szukałem w historii i szybko okazało się, że wersja ofi-

cjalna mocno rozmija się z prawdą. Przedstawiam Państwu wyniki 

mojego prywatnego, subiektywnego śledztwa.

Wypada zacząć od IX wieku. Dzisiejszą Ukrainę i południową 

Białoruś zamieszkiwali Słowianie, którzy ustanowili też enklawę  

w okolicach Nowogrodu. Tereny Litwy i Łotwy (oraz dawnych Prus) 

zasiedlali Bałtowie. Dalej na wschód, od Finlandii po matecznik 

dzisiejszej Rosji, rozciągała się domena plemion ugrofińskich. 

Moskwa (rzeka) to w ich języku „brudna (błotnista) woda”. Nazw 

własnych o tej proweniencji przetrwało tam do dzisiaj tysiące.  

W takich okolicznościach w roku 862 Wiking, niejaki Ruryk, „na 

prośbę” miejscowych plemion przybył ze swym klanem Rusów i ob-

jął władzę w Nowogrodzie. Jego następca (a właściwie regent nie-

letniego syna Igora) Oleg Mądry podbił Kijów i przeniósł tam stolicę. 

Dostępna na stronie 

cxnews.pl



W roku 989, kiedy wnuk Igora Włodzimierz Wielki przyjął chrzest, 

Ruś Kijowska rozciągała się od Nowogrodu po Krym. Nigdy jed-

nak nie była ona jednolitym państwem, raczej luźną konstelacją 

księstw, które na przemian zawiązywały sojusze lub toczyły ze 

sobą wojny. Jednakże w tej części świata karty wciąż rozdawał 

Konstantynopol i zdecydowanie opłaciło się być chrześcijańskim 

kneziem, więc pozostali Rurykowicze poszli w ślady Włodzimie-

rza. Zwyczajowo wraz z władcą chrzest przyjmowała jego świta,  

a potem ci, którym zależało na dobrych stosunkach z dworem: 

bojarzy, kupcy, rzemieślnicy… Efektem ubocznym tego procesu 

była slawizacja elit, bowiem cerkiewno-słowiański był nie tylko 

językiem liturgicznym, lecz i wykładowym w prowadzonych przez 

duchownych szkołach wszelkich szczebli. Jednakże wieś, a na-

wet całe biedniejsze dzielnice miast nadal mówiły językami miej-

scowymi. A co w tym czasie działo się w Moskwie? Nic. Osada  

o tej nazwie została założona w XII w. przez Jurija Dołgorukiego, 

który z rozkazu ojca „chrystianizował” zamieszkane przez ugrofi-

nów ziemie. Jego syn Andriej Bogolubski zerwał więzy z Kijowem 

i ogłosił, że centrum administracyjne i duchowe Rusi „przenie-

siono” do stolicy – Włodzimierza (na wschód od Moskwy, ta była 

jeszcze dziurą). Tyle, że jeżeli byli tam jacyś Rusini to jedynie ko-

loniści Dołgorukiego. Niemniej, to kłamstwo stało się kamieniem 

węgielnym Księstwa Moskiewskiego (Moskovii). 

I nastał wiek XIII, wiek sądu bożego - najazdu Mongołów. Ruś wy-

stawiła koalicyjną armię, lecz kneziowie nie potrafili się dogadać 

w kwestii dowodzenia. Efekt: klęska nad Kałką (1223). Po bitwie 

zwycięzcy ułożyli pojmanych kneziów i bojarów na ziemi, na nich 

ułożono drewniane bale tworząc pomost do bankietu. Żaden 

nie przeżył tej imprezy. Potem Mongołowie zdobyli i spalili Kijów 

(1240), odstrzelili trębacza na wieży Mariackiej i dotarli pod Le-

gnicę (1241). Kiedy zaś cofnęli się za linię Dniepru, centrum zde-

wastowanej Rusi przeniosło się do księstwa Halicko-Wołyńskiego 

(gdzie też jest miasto Włodzimierz, będące przez jakiś czas jego 

stolicą). W latach 1253-1308 istniało nawet Królestwo Rusi. 

Mongołowie zaś utworzyli Złotą Ordę i zaczęli wprowadzać własne 

porządki. Najważniejszym ich elementem stała się, zamieszkana 

głównie przez ugrofinów, Moskovia - zwana „zachodnią rubieżą 

Ordy”. Chan podniósł ją do rangi Wielkiego Księstwa i każdorazo-

wo zatwierdzał wybór władcy. Kiedy wysyłał do Moskwy swojego 

przedstawiciela, ów władca witał go na Wzgórzu Pokłonów, od-

dawał swojego konia i dzierżąc uzdę pieszo prowadził na Kreml. 

Tam legat zasiadał na tronie, zaś kniaź klękał. I tak sobie roz-

mawiali. Nikt nie miał wątpliwości, kto jest panem, a kto rabem. 

Tych władców Moskovii propagandyści potem nazwali, a jakże, 

„białymi carami”. Poza tym „Pax Mongolica” nie był zbyt uciążli-

wy. Jeżeli daniny spływały na czas, na wezwanie chana stawiały 

się wojska, a w ułusie  panował spokój, nie mieszali się w spra-

wy wewnętrzne. Poza tym Mongołowie otworzyli granice i można 

było bez przeszkód podróżować od Europy do Chin. Jedwabny 

szlak prosperował jak nigdy, handel kwitł, fortuny rosły. Toteż 

wkrótce ponad 20% elit Moskovii wywodziło się z Ordy. Przejęły 

one również jej etos: dążenie do panowania nad światem, absolu-

tyzm władzy, pogardę dla ludzkiej godności i życia oraz przemoc, 

korupcję i zdradę jako filary polityki. Równocześnie swobodnie 

działała Cerkiew więc slawizacja szła pełną parą. Tak ukształto-

wał się naród chrześcijański i słowiańskojęzyczny, lecz etnicznie 

i mentalnie niemający nic wspólnego z Rusią.

W XVI wieku nastał Iwan IV, który koronował się na Cara Wszechru-

si - mimo, że Ruś leżała wówczas w granicach Rzeczypospolitej. 

Moskwę zaczęto nazywać Trzecim Rzymem, a Moskovia uważała 

się za spadkobiercę Imperium Romanum i zgłaszała pretensje 

do panowania nad światem. Autorskim pomysłem Iwana była 

opricznina, system, w którym część państwa została podporząd-

kowana wyłącznie carowi. O tym, która część decydował sam 

car. Utworzył też swój specnaz – opriczników, którzy bezwzględ-

nie rugowali właścicieli z zajętych ziem mordując wszystkich, 

którzy okazali choćby cień niezadowolenia. Zamordowali też me-

tropolitę Filipa i wyrżnęli słowiańską enklawę - Nowogród Wielki 

(dosłownie, rzeź przeżyło góra 10% z 35-tysięcznej populacji). 

Stalin był pod tak wielkim wrażeniem, że kazał Eisensteinowi 

nakręcić film „Iwan Groźny” legitymizujący jego czystki. Iwan 

IV odniósł też kilka zwycięstw i przestał płacić daninę Złotej Or-

dzie - chociaż, tak naprawdę wcześniej zęby powybijał jej niejaki  

Timur Chromy zwany Tamerlanem. Wkrótce jednak Moskovia 

znów opłacała się Ordzie, tym razem Krymskiej. Trwało to aż do 

czasów Piotra I Wielkiego. To on dekretem z roku 1721 zmienił 

nazwę Moskovia na Rossija, by uprawomocnić pretensje do Rusi. 

Przyspieszyło to też fałszowanie historii. Wymyślono Wielkoru-

sów (czyli Rosjan) „starszych braci” (sic!) Małorusów (Rusinów). 

Proceder rozkwitł w czasach Katarzyny II, która nawet sprowa-

dziła niemieckich historyków niszczących i fałszujących doku-

menty w razie potrzeby. Dzieła zaś dokończyli imperialni propa-

gandziści w XIX wieku. Ci mogli pisać co chcieli, byle trzymali się 

generalnej linii. Skutecznie, skoro nawet nam Rosjanie i Rusini 

skleili się w jeden byt. Zaś władza Sowiecka wszystkiemu przy-

klasnęła, wszak panowanie nad światem (eksport rewolucji na 

bagnetach) miała wpisane w DNA. 

Tak, tak, Moiściewy! Kiedy zobaczyłem w TV prezydenta  

Putina, wywodzącego historię Rosji od Włodzimierza Wielkiego nie 

zdziwiłem się. Z drugiej strony, jako wyższy oficer KGB musiał on 

studiować klasyków. A przecież Karol Marks napisał: „Moskowici 

uzurpowali sobie nazwę Rosja. To nie Słowianie. To Mongołowie  

i Finowie”. Czy to nie wywołało u niego dysonansu poznawczego? 

Pozdrawiam Państwa nieustająco,

Z. M. ♦



Gen. Mieczysław Bieniek

A jednak wojna!

Rosja zaatakowała Ukrainę, pomimo dyplomatycznych starań 

świata zachodniego zmierzającego do zażegnania agresji.

Dzień 24 lutego 2022 roku mocno nadwyrężył poczucie bezpie-

czeństwa w naszym regionie oraz miał wpływ na sytuację geopo-

lityczną w Europie i na świecie. 

Sytuacja wojenna na Ukrainie zmienia się z każdym dniem wojny 

prowadzonej w sposób brutalny i wbrew zasadom prawa między-

narodowego, czego dowody widzimy codziennie. Rosjanie zabijają 

ludność cywilną – i to nie jedynie w trakcie bestialskich nalotów na 

obiekty cywilne. Szpitale, szkoły, teatr w Mariupolu, dom towarowy 

w Krzemieńczuku, mordy w Izumiu, w Buczy, terror rakietowy i lot-

niczy, który spowodował śmierć niewinnych ludzi oraz rujnowanie 

infrastruktury ukraińskiej – to zaledwie nieliczne udokumentowa-

ne przykłady prowadzenia wojny w okrutny sposób. Dodać do tego 

należy masowe wywożenie Ukraińców, w tym dzieci, w głąb Rosji 

– to metody żywcem przeniesione z czasów stalinowskich.

Pomimo tych wszystkich brutalnych metod stosowanych przez 

Federację Rosyjską oraz zaangażowanie przez nią olbrzymich 

środków militarnych i ekonomicznych, Rosja nie wygrywa tej woj-

ny pod względem strategicznym, uzyskując jedynie ograniczone 

cele operacyjne.

Ogłaszając tę „operację specjalną” Putin mówił o denazyfikacji 

i demilitaryzacji Ukrainy i w ten sposób uzasadniał rozpoczęcie 

agresji. Wszyscy zastanawiali się, o co mu chodzi. Dziś wyda-

je się jasne, że pierwotnym planem strategicznym było zajęcie 

całej Ukrainy, obalenie rządu i wyznaczenie swojego namiestni-

ka. Wydaje się, że nie było mowy o okupacji całego kraju, oprócz 

obwodów ługańskiego, donieckiego, a także zajęcia lądowego 

korytarza na Krym wraz z Mariupolem, Chersoniem, Zaporożem  

i Odessą odcinając w ten sposób Ukrainę od Morza Azowskiego  

oraz Morza Czarnego. 

Zarządzanie Ukrainą Putin chciał pozostawić swoim namiestni-

kom w rodzaju Janukowycza czy Medwedczuka. To się nie udało, 

a czynników było wiele: źle zaplanowana operacja, nieudolność 

dowodzenia, kompletny chaos logistyczny, doskonałe uderzenia 

przeciwpancerne strony ukraińskiej i inne.

Przykładem nieudolności prowadzenia wojny był rosyjski desant 

śmigłowcowy pod Hostomelem, który stanowił zaprzeczenie 

wszystkich możliwych zasad przeprowadzania operacji powietrz-

no-desantowych. Istnieją niezmienne czynniki prowadzenia tego 

typu działań, które decydują o ich powodzeniu.

Wymienię najważniejsze: 

• zaskoczenie,

• przygotowanie informacyjne, 

• rozpoznanie oraz zapewnienie przynajmniej lokalnej przewagi 

powietrznej.

Przejdźmy teraz do Hostomela. Czy Ukraińcy byli zaskoczeni ata-

kiem? W tym samym momencie, w którym w kierunku Hostomela 

leciał śmigłowcami pierwszy rzut rosyjski, awangarda, której ce-

lem było opanowanie lądowiska, ustanowienie przyczółka desan-

towego, jego ubezpieczenie, ocena stanu pasa oraz usunięcie na 

nim ewentualnych przeszkód, w mediach społecznościowych po-

jawiły się nagrania z przelotu wraz z jego lokalizacją. Zatem Ukra-

ińcy wiedzieli co się szykuje. I przygotowali się.

Rosjanie nie mieli odpowiednio rozpoznanego terenu. Operacja 

odbyła się o brzasku, a potem była kontynuowana za dnia. Ele-

ment zaskoczenia został zagubiony w momencie startu rosyj-

skich śmigłowców. Druga rzecz – Rosjanie po desancie nie po-

winni siedzieć na lotnisku, na pasach startowych, tylko wyjść do 

przodu i zwalczać ukraińskie oddziały, które mogły im zagrażać. 

Strona ukraińska wiedziała dokładnie, że oni tam lądują. Niemal 

natychmiast położyła ogień artyleryjski na lotnisku niszcząc całe 

to ugrupowanie oraz pas startowy, uniemożliwiając lądowanie 

samolotom transportowym Ił-76, które miały dostarczyć ciężki 

sprzęt i uzupełnienia. Gdyby się to udało, Rosjanie mogliby mieć 

siły uderzeniowe wyposażone w wozy opancerzone kilkanaście 

kilometrów od Kijowa. I to na samym początku wojny. Mogło-

by być różnie. Ukraińcy brali jednak taki scenariusz pod uwagę  

i szybko całkowicie wyeliminowali jeden z tzw. game changerów 

tej wojny. 

Pokazuje to kompletną nieudolność w planowaniu i prowadzeniu 

takich operacji przez Rosjan.

Zatem Putin przystąpił do planu B, czyli uderzenia ze wscho-

du i północnego-wschodu po to, aby przeciąć Ukrainę wzdłuż 

linii Dniepru. To również się nie udało. Skoncentrował więc swo-

je wysiłki na celu, którym jest poszerzenie terytoriów Republik  

Ługańskiej i Donieckiej do granic administracyjnych, opanowanie 

Mariupola, całego wybrzeża Morza Azowskiego i ogłoszenie w zdo-

bytym Chersoniu kolejnej republiki. To byłby sukces, który mógłby 

„sprzedać”. 

Natomiast w tej chwili sytuacja jest następująca: 

• w Donbasie toczą się ciężkie walki, Mariupol został zdobyty, ale 

okupiono to ciężkimi stratami z jednej i z drugiej strony, jednak 

Ukraińcy w Mariupolu związali znaczne siły rosyjskie, których ci 

nie mogli przerzucić na inne odcinki;



• spod Charkowa Rosjanie zostali wyparci punktowymi uderze-

niami; 

• mają w rękach Chersoń, który jest ważny, bo to dla Rosjan 

przyczółek po zachodniej stronie Dniepru, skąd mogliby oni 

uderzyć i na Zaporoże i na Odessę; 

• trwa obrona manewrowa i kolejna zmiana pozycji obronnych aż 

do Siewierodoniecka, który broniąc się uporczywie przez trzy ty-

godnie zadawał olbrzymie straty wojskom Federacji Rosyjskiej.

 

Obrońcy ukraińscy również ponosili ciężkie straty, jednocześnie 

zyskując na czasie, tak potrzebnym do sformowania nowych jed-

nostek oraz wyposażenia ich w sprzęt, który sukcesywnie dociera 

z Zachodu.

Ukraina zdecydowała się na prowadzenie ciężkich walk o tery-

torium po to, żeby wykrwawić atakujące wojska rosyjskie. Zro-

biła to, mając jednocześnie świadomość, że one także ponoszą 

poważne straty. Jednak w wyniku takiego planu Ukraińcy będą  

w stanie osłabić atakujących Rosjan, ochronić część terytorium, 

ale też swoje siły odwodowe, które jak widać są w stanie przejść 

do kontruderzenia po uzyskaniu odpowiedniej ilości sprzętu 

(a szczególnie nowoczesnych haubic), systemów rakietowych  

HIMARS o zasięgu do 70 km. Obecnie widzimy na Ukrainie wojnę 

artyleryjską. Wojska Federacji Rosyjskiej prowadzą niszczycielski 

ogień wszystkim co mają. Codziennie wystrzeliwują około 50 tys. 

pocisków różnego kalibru, do tego dochodzą jeszcze naloty lot-

nicze, rakietowe oraz irańskimi dronami. Natomiast strona ukra-

ińska może odpowiadać obecnie w ograniczonym zasięgu i przy 

wyczerpujących się limitach amunicji postsowieckiej. 

Dzięki dostawom nowego sprzętu Ukraińcy będą mogli zadawać 

straty wojskom przeciwnika, likwidować stanowiska dowodze-

nia, stanowiska wyrzutni rakiet, artylerii, składy amunicji, paliwa 

i centra logistyczne oraz stanowiska ogniowe artylerii. Tworząc 

warunki do odparcia ataku i kontruderzenia czołgami oraz trans-

porterami opancerzonymi w celu odzyskania utraconych rejonów 

swojego państwa. Wydaje się, że Mariupola raczej nie są w stanie 

odzyskać, a lądowy korytarz wzdłuż Morza Azowskiego może zo-

stać przez Rosjan utrzymany. Na zdobycie Odessy drogą lądową 

Putin nie ma sił. Ukraińcy utrzymają Charków oraz Zaporoże. Na-

tomiast pytanie, co z Chersoniem. W tej chwili trudno powiedzieć, 

czy wysiłek ukraińskich sił wyzwoli to miasto.

Raczej nie wydaje się możliwe, aby uwikłali się oni w walkę o samo 

miasto, natomiast mogą próbować je obejść i być może zaata-

kować ważną dla Rosjan Nową Kachowkę. Tam bowiem znajduje 

się tama na Dnieprze, notabene zaminowana przez Rosjan, oraz 

kanał dostarczający wodę na Krym. Mogą również próbować ude-

rzenia ze wschodniej strony Dniepru, aby w taki sposób blokować 

siły Rosjan. Natomiast dla Rosji ważnym celem jest, by obwody 

ługański i doniecki zostały „złapane” do granic administracyjnych. 

To pozwoli Putinowi na ogłoszenie sukcesu. Do tego utrzymanie 

blokady morskiej portów ukraińskich, w tym Odessy. Putinowi da-

łoby to silną pozycję negocjacyjną. Dziś cały świat chce rozma-

wiać z Rosjanami o odblokowaniu Morza Czarnego, żeby ukraiń-

skie zboże, które leży w silosach ruszyło stamtąd do krajów Afryki 

i Bliskiego Wschodu, co częściowo się już udało.

Prezydent Zełenski o tym wie. Wie również, że ponosi ciężkie stra-

ty, że ma pewne zdolności, że Zachód go wspiera, lecz konflikt 

trwa już ponad osiem miesięcy a naród ukraiński krwawi.

Gospodarka jest rujnowana. Wcześniej czy później Rosjanie i Ukra-

ińcy usiądą do negocjacji, zapewne za pośrednictwem ministrów 

spraw zagranicznych oraz państw trzecich z Putinem lub z jego 

następcą. Terytorium ukraińskie na pewno będzie elementem ta-

kich negocjacji, choć strona ukraińska nie zgadza się na oddanie 

go za cenę pokoju.

Rosyjski potencjał ofensywny w obwodzie ługańskim i na północy 

obwodu donieckiego zaczyna się wyczerpywać. Rosjanie prowa-

dzą tę wojnę resztkami tego, czym dysponują, jeżeli chodzi o no-

woczesne uzbrojenie i rezerwy.

Jednak Ukraińcy również alarmują, że kończy im się amunicja  

i potrzebują natychmiastowej pomocy Zachodu. Ukraina przegry-

wa z Rosją na liniach frontu w wojnie artyleryjskiej i nie będzie 

w stanie powstrzymać dalszej agresji Rosji bez zachodniej broni 

szczególnie, gdy zima udrożni podmokłe tereny.

Rosjanie mieli mieć 13 tys. zmodernizowanych, nowoczesnych 

czołgów – to okazało się fikcją. Ukraińcy zniszczyli ich ponad ty-

siąc, mnóstwo artylerii, transporterów opancerzonych, śmigłow-

ców i samolotów, a przede wszystkim zadali Rosjanom ciężkie, 

trudne do odtworzenia (ponad 40 tys.) straty osobowe w postaci 

zabitych oraz ponad 50 tys. rannych. Skutek jest taki, że Rosjanie 

wysyłają na front na południu czołgi z 1962 roku, których produk-

cji zaprzestano w 1975 roku, ale najdotkliwszym problemem bę-

dzie uzupełnienie strat osobowych.

Strategia rosyjska poniosła fiasko. Rosjanie przeszli do celów bar-

dziej ograniczonych i stosują taktykę znaną z wojny w Syrii, czyli 

zrównania z ziemią miast, które stawiają opór, zniszczenie prze-

ciwnika siłą ognia artylerii, nalotów lotniczych i rakiet, zniszczenie 

infrastruktury, a także sterroryzowanie społeczeństwa.

To jest wojna prowadzona w taki sposób, by do końca wyczerpać 

potencjał Ukrainy. A że potencjały są nierówne, zarówno gospo-

darcze, jak i militarne Rosjanie mają nadzieję, że ich przeciwnicy 

doznają takich strat, iż nie będą w stanie się nadal bronić. 

Dalsza część artykułu dostępna na stronie cxnews.pl. ♦



Czy jest coś seksownego w liczbie 103? Nie bardzo jest okrągła 

i większości z niczym się nie kojarzy. Dla Bagateli jest to jednak 

ważna liczba, bo w październiku minęły 103 lata od otwarcia  

Teatru. Scena, bez której nie wyobrażamy sobie dzisiaj życia kultu-

ralnego Krakowa, nie została powołana z romantycznych pobudek 

krzewienia sztuki. „Bagatela” sp. z o.o. została zawiązana przez 

panów Józefa Króla i Władysława Lubelskiego, którzy w kamie-

nicy na rogu Krupniczej i Karmelickiej prowadzili mało zyskowną 

restaurację i Mariana Dąbrowskiego, który namówił restauratorów 

do „przebranżowienia się” na właścicieli Teatru.

Dąbrowski, wydawca Ilustrowanego Kuriera Codziennego, miał 

fantazję, energię i dar przekonywania. Przekonał więc wspólników, 

że powołanie nowej sceny w mieście liczącym 179 tysięcy miesz-

kańców to dobry pomysł, bowiem Teatr, który stworzą nie będzie 

babrał się w miazmatach romantycznych, bolesnych tekstów tyl-

ko będzie swym repertuarem przypominał francuskie sceny gra-

jące lekko i błyskotliwie.

Do przeobrażenia dwóch małych kamienic w budynek teatralny 

zatrudniono architekta Janusza Zarzeckiego, który wyczarował 

widownię na 698 miejsc! Projekt olśniewających, secesyjnych 

wnętrz Teatru został powierzony malarzowi Henrykowi Uzięble. Na 

pierwszych gościach, którzy tłumnie stawili się 25 października 

1919 roku na premierze „Kobiety bez skazy” Gabrieli Zapolskiej, 

wnętrza zrobiły ogromne wrażenie. Jedwabne abażury, witraże, 

wyzłocone elementy ścian, tu i ówdzie zastosowana polichromia 

zapierały dech w piersiach, ale nie onieśmielały, tak jak to bywało 

w przypadku gmachu przy placu św. Ducha. „Bagatela” w krót-

kim czasie zyskała wierną publiczność – oczywiście zadecydował  

o tym nie wygląd Teatru, tylko uczciwie grany bezpretensjonalny 

repertuar. Jak na tamte czasy „Bagatela” mogła się pochwalić 

bardzo licznym, stałym zespołem aktorskim. Dwadzieścia siedem 

osób, często komplementowanych, grało w pojawiających się co 

dwa tygodnie nowych spektaklach. Różnorodne przedstawienia 

bawiły publiczność, a „Ojcowie Założyciele” byli chwaleni za tak 

doskonałe wypełnienie niszy teatralnej.

Rok po otwarciu Teatru, obecny jego patron Tadeusz Boy-Żeleński pi-

sał: „Dziś już niepodobna wręcz wyobrazić sobie krakowskiego życia 

bez »Bagateli«”. I ja się także pod tym podpisuję. Obiema rękami. ♦

Andrzej Wyrobiec 
Dyrektor Teatru im. Tadeusza Boya-Żeleńskiego

Maria Ciborowska 
UFO Art Gallery I www.ufoart.gallery   

Seksowne 103

Krakowski Spleen

W Krakowie, w samym sercu Kazimierza, mieści się UFO Art Gallery. 

Od początku swojego istnienia, oprócz wystaw sztuki współ-

czesnej, odbywają się tutaj spotkania artystów, którzy podążają 

ścieżką otwartego procesu twórczego. Jest to postawa poszuki-

wawcza, przy pełnej akceptacji nieznanego, esencja twórczości. 

Do nowej edycji projektu, do dotychczas uczestniczących arty-

stów, m. in. Grzegorza Siembidy, Tomka Barana, Radima Korosa czy  

Marcina Dymka, zostali zaproszeni debiutujący malarze. Wśród 

nich znaleźli się również laureaci CX ART – Tworzymy Galerię 

Młodej Sztuki. Pierwsze spotkanie artystów z kuratorami i kryty-

kami sztuki planujemy już w listopadzie, natomiast na wystawę  

KRAKOWSKI SPLEEN, która będzie efektem ich wspólnej dyskusji, 

zapraszamy z początkiem 2023 roku. 

Partnerami projektu są Miasto Kraków, ASP w Krakowie, CX ART. 

Więcej szczegółów na www.ufoart.gallery. ♦



Kursy medyczne w Balicach, ul. Przemysłowa 17 (grupowe)*

10.12.2022

OKULISTYKA 

OCT i Angio OCT w Diagnostyce Okulistycznej Dr hab. n. med. Joanna Gołębiewska, Profesor

Indywidualne kursy medyczne

ustal termin

FLEBOLOGIA 

Diagnostyka USG układu żylnego kończyn dolnych

ustal termin

FLEBOLOGIA 

Laseroterapia endowaskularna (EVLT) w leczeniu niewydolności żylnej

Webinary online

18.01.2023

OKULISTYKA 

Kompleksowe badanie przedniego odcinka oka  

w gabinecie optometrycznym Dr Sylwia Kropacz-Sobkowiak

23.03.2023

OKULISTYKA 

Refrakcja w Zespole Suchego Oka Dr Sylwia Kropacz-Sobkowiak

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

Magdalena Grzesiak

mgrzesiak@cxsa.pl

Za udział w szkoleniu przyznawane 

są punkty edukacyjne

Informacje o nowościach 

lub aktualizacjach terminów
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Miejsce warsztatów: Centrum Profilaktyki Nowotworów, Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie, 

Państwowy Instytut Badawczy, ul. Roentgena 5, Warszawa

Opiekun merytoryczny: Prof. dr hab. n. med. Piotr Rutkowski, Kierownik Klinki Nowotworów Tkanek Miękkich, Kości i Czerniaków

Organizatorzy: OncoTransfer sp. z o.o. we współpracy z Narodowym Instytutem Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie, 

Państwowym Instytutem Badawczym oraz partnerem technologicznym - firmą Consultronix SA

Dermoskopia w diagnostyce nowotworów skóry – diagnostyka i postępowanie wielospecjalistyczne  
w nowotworach złośliwych 

NOWE SZKOLENIE - ONKOLOGIA DERMATOLOGICZNA




