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Tanie Państwo…
Oczywiście gdy budżet przestaje się
domykać, pojawia się temat taniego
państwa. Podniesiono Vat o jeden
punkt, teraz słyszymy o konieczności
zwolnienia 10% urzędników.
W moim przekonaniu te działania
są pozorne i niczego nie naprawią.
Urzędników ma być tylu, żeby sprawnie i szybko robili co do nich należy.
Pytanie tylko co do nich należy?
Jest szereg funkcji, które można z powodzeniem zlecić zewnętrznym prywatnym firmom i zrobią to taniej i na pewno sprawniej
niż urzędy wszelakiej maści. Począwszy od wydziałów komunikacji, poprzez straż miejską, wydziały budownictwa i architektury,
administrowanie nieruchomościami, poprzez reklamę i promocję, a na więziennictwie kończąc. Bez wątpienia wyoutsorsowanie, jak to teraz brzydko się mówi, większości zadań na zewnątrz
i pozostawienie w urzędach głównie funkcji kontrolnej, podreperowałoby znacząco budżet i zwiększyło zadowolenie petentów
- czyli nas. Dodatkowo, jeśli coś by tam szwankowało, zlecający
czyli miasto czy gmina, zamiast wydawać kolejne miliony na doradców, audyty i kolejne reorganizacje - po prostu podziękowałyby nieudolnemu operatorowi i zaraz znalazłby się lepszy i tańszy - tak jak się to już dzieje z utrzymaniem miejskiej zieleni, czy
wywozem śmieci.
Podobnie rzecz się ma z sejmem i senatem. Jakie kompetencje
legislacyjne ma dość przypadkowa grupa kilkuset osób wśród
których prawnikami jest znikomy procent? Otóż bardzo mizerne
- co zresztą widać w jakości stanowionego prawa, że afery Rywina nie wspomnę. Gdyby parlament kreował politykę ustrojową,
a wyspecjalizowane firmy pisały jasne i przejrzyste ustawy, za
ciężkie pieniądze, ale pod rygorem wielkich kar i w konsekwencji wykluczenia z tego biznesu, nie trzeba by powoływać komisji
sejmowej dla wyjaśnienia kto słowo „i” zamienił na „lub”. A taka
komisja też nas, podatników kosztowała ładnych kilka milionów.
Byłoby oczywiste, że winę ponosi firma X i będzie ją to kosztowa-

ło np. 100 mln zł kary. A to czy i na czyje zlecenie Rywin coś z
firmą X załatwiał - jest oczywiście bardzo istotne, ale to problem
prokuratury.
Jest jeszcze kilka bardzo prostych patentów na obniżenie kosztów
funkcjonowania gospodarki , przy jednoczesnym podniesieniu jej
efektywności, pytanie czemu nasi politycy z nich nie chcą skorzystać?
Weźmy na przykład dopłaty dla rolników, czy rybaków - dopłacamy do hektara ziemi uprawianej, do paliwa rolniczego, czy paliwa do kutrów, zamiast do efektu pożądanego czyli do kwintala
wyprodukowanego zboża, litra mleka czy tony złowionych ryb.
Gdyby to zmienić, efekt byłby podwójny:
- po pierwsze dopłaty dostali by ci, którzy faktycznie coś wyprodukowali, a nie dla pozoru skosili nieużytki, a trawę wyrzucili, bo
krów już od dziesięciu lat nie mają;
- po drugie paliwo byłoby w jednej cenie, zatem beż użycia CBŚ,
CBA i Pani Pitery - też spora oszczędność - skończyłyby się afery
paliwowe.
A partie polityczne? Czemu nie pójść sprawdzonym tropem organizacji pożytku publicznego? Przecież jeśli moglibyśmy z naszych podatków zadeklarować 0,5% na dowolną partię, dla budżetu oszczędność, a korzyści byłoby co najmniej pięć:
1. niezależnie od wyborów co roku byłaby prawdziwa weryfikacja
funkcjonowania partii, zarówno rządzących jak i opozycyjnych,
2. żadna partia nie pozwoliłaby sobie na szkodnictwo gospodarcze - podatki płacą ludzie myślący,
3. rozliczanie finansów partii byłoby jasne i przejrzyste - pod
warunkiem, że nie dopuścimy do żadnych odstępstw i wyjątków
w systemie finansowania,
4. szansę funkcjonowania miałyby mniejsze partie - bardzo ważne z punktu widzenia pluralizmu politycznego,
5. większy wpływ na bieg wydarzeń w kraju miałaby, grupa ludzi
lepiej wykształconych, bardziej zaradnych życiowo, i mniej podatnych na różnorakie manipulacje - czego sobie i Państwu serdecznie życzę.
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ZE WZGÓRZA WAWELSKIEGO

Która firma leasingowa umożliwi nam dostęp
do najnowszych rozwiązań technologicznych?

Siemens Financial Services. Unikalność naszych rozwiązań polega
na połączeniu technologicznego know-how oraz doświadczenia
z dziedziny finansów.
Naszą odpowiedzią na wyzwania stawiane instytucjom działającym w sektorze medycznym
są przygotowane specjalnie dla nich rozwiązania finansowe: pożyczka, leasing oraz wykup wierzytelności.
Poprzez umiejętne wykorzystanie instrumentów finansowych nasi klienci uzyskują dostęp do najnowszych
technologii a jednocześnie rozkładają inwestycję w czasie, dzięki czemu ich finanse pozostają zdrowe.

Answers for finance.
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ZE WZGÓRZA WAWELSKIEGO

NIE NISZCZCIE PRZESZŁOŚCI OŁTARZY

Co pewien czas Polsce udaje się odegrać ważną rolę w historii Europy,
a nawet świata i jak na kraj średniej
wielkości, nie jest tego mało.
W 1410 r. pobiliśmy Krzyżaków pod
Grunwaldem, w 1683 r. rozgromiliśmy
Turków pod Wiedniem, w 1920 r.
bolszewików pod Warszawą. Jeżeli
dodać do tego odkrycia Mikołaja
Kopernika i Marii SkłodowskiejCurie, muzyczny dorobek Fryderyka
Chopina i pontyfikat Jana Pawła II, to
mamy być z czego dumni.
Nie wolno nam jednak zapomnieć
o fenomenie polskiej „Solidarności”
z 1980 r. (także tej związkowej NSZZ „Solidarność”), które bez
uciekania się do przemocy, śmiertelnie przetrąciły kark uzbrojonego
po zęby komunistycznego systemu
zniewolenia. Świat przecierał oczy,
nie wierzył, że to może być prawdą.
Runął mur berliński, zasieki na

granicach państw, zwanych ludowymi
zawalały się jedne po drugich jak
kostki domina. Zmieniło się, nadeszła
wolność, nareszcie uświadomiliśmy
sobie i poczuliśmy naszą ludzką
godność.
Wkrótce okazało się, że wolność nie
jest zabawką dla niesfornych dzieci, ale
bogactwem, wymagającym wielkiego
rozumu i serca, by tego bogactwa
nie zmarnować, nie roztrwonić jak to często bywa ze zwycięzcami
wielkich fortun na loterii - ale umieć
je wykorzystać do budowania lepszej,
własnej i cudzej przyszłości. Bo jeżeli
zwykła ludzka solidarność czemuś
służy, to właśnie temu, by podjąć trud
także za kogoś innego, dla wspólnego
dobra.
Tamta „Solidarność” to wspaniały
dorobek polskiego społeczeństwa,
dorobek wpisany w historię walki

Wyspa Bali słynie ze swej niepowtarzalnej atmosfery. Nie ma
drugiego takiego miejsca na świecie: stąd pochodzą rytuały
i idea SPA bo to właśnie mieszkańcy tej indonezyjskiej wyspy
posiedli liczne sekrety pozwalające uczynić życie piękniejszym.
Słynący z serdeczności, otwartości i życzliwości poświadczają ich
skuteczność własnym zachowaniem – żyją w raju i zachowują
się tak, jak na raj przystało. Otacza ich aura religijności, dbają
o codzienne rytuały, a także z pietyzmem opiekują się świątyniami

bp. Tadeusz Pieronek
dobra ze złem. To narodowy skarb,
którym przez wieki możemy się
chlubić. Gdzie ten skarb jest? Zgubił
się pod grubą warstwą śmiesznych
i gorszących ambicji osobistych, zawiści i prostej głupoty. Nie ma go ani
krzty pod sztandarami dzisiejszej,
związkowej, partyjnej „Solidarności”,
niszczącej przeszłości ołtarze. Nie
rozpoznaje się w niej nawet największy
jej bohater - Lech Wałęsa.
Jakże trafnie i proroczo opisywał
to zjawisko naszej niefrasobliwości
o los darów, które nam spadają
z nieba, krakowski poeta Stanisław
Wyspiański: „Miałeś chamie złoty
róg…. Został ci się jeno sznur”.
Kraków, dnia 20 sierpnia 2010 r.

i innymi miejscami kultu. Wszystko to ma miejsce w otocze
niu zjawiskowych krajobrazów: soczyście zielone pola ryżowe
o charakterystycznym, tarasowym układzie przeplatają się tutaj
z gajami palmowymi i tropikalnymi lasami. Na Bali jest wiele
galerii lokalnej sztuki. Szczególnie wiele miejscowościach nich
znajduje się w miejscowościach Denpasar, Sanur, Klungkung
i Ubud, gdzie można podziwiać obrazy, rzeźby drewniane
i wyroby tkackie – kunsztowne, o charakterystycznym stylu.
Panie zachwycą też wyroby ze złota i srebra, a zatem mężowie
powinni przygotować się na dodatkowe, lecz bardzo przyjemne,
wydatki. Ciekawym doświadczeniem będzie z pewnością kon
takt z rdzenną ludnością Bali. Osoby te, bardzo przywiązane do
tradycji i religii przestrzegają niezliczonej ilości zasad, których
przeciętny Europejczyk nie zdoła w mig opanować, ale przed
wyjazdem warto poznać chociaż cześć z nich aby łatwiej zro
zumieć zachowania mieszkańców i nie postępować w sposób,
który nie jest w danej sytuacji przyjęty. Oczywiście Balijczycy
wykazują się wielką pobłażliwością dla turystów w tym względzie
jednak warto zawczasu zadbać o przynajmniej podstawową wie
dzę na temat reguł życia społecznego tego przemiłego narodu.
Na miejscu dostępnych jest wiele wycieczek i atrakcji fakulta
tywnych związanych zarówno ze zwiedzaniem interesujących
obszarów naturalnych jak i zabytków czy też uczestnictwem
w zajęciach sportowych. (MM)
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Z HISTORII MEDYCYNY
CHOROBY SERCA W DAWNYCH CZASACH
I PRADZIEJE KARDIOLOGI
CZĘŚĆ III

prof. Janusz H. Skalski
Klinika Kardiochirurgii Dziecięcej
w Krakowie Prokocimiu
Dla niejednego z Kolegów czytających niniejszy tekst podana poniżej informacja,
iżby na polskiej ziemi, bodaj pierwszy raz
w dziejach medycyny opisano miażdżycowe zmiany naczyń wieńcowych (a niewykluczone, że były bezpośrednią przyczyną
zgonu sekcjonowanego chorego), wyda się
mało wiarygodna. Lekarzem, który dokonał takiej obserwacji był Adam Christian
Thebesius, który opisał, jeśli nie pierwszy
– to bez wątpienia jako jeden z pierwszych,
„kostnienie” tętnic wieńcowych. Takiego
bowiem określenia dla stwardnienia tętnic
wieńcowych wówczas użył. Jeśli jednak
ktoś wcześniej, podczas autopsji, podobnego spostrzeżenia dokonał, to nie przykładał do niego większego znaczenia i tego
faktu nie odnotował.
Thebesius był jednym z najznamienitszych
badaczy anatomii serca, w szczególności
pionierem badań nad krążeniem wień-cowym, znawcą anatomii naczyń wień-cowych, pierwszy opisywał ich anomalie.
Urodził się na Dolnym Śląsku. Studiował w Lipsku, Halle i Lejdzie. W wieku
22 lat doktoryzował się na uniwersytecie
w Lejdzie, na podstawie odkrywczej rozprawy o krążeniu wieńcowym. Świetnie
zapowiadającą się karierę naukową pokrzyżowała śmierć ojca. Po świadomej
rezygnacji ze stanowisk i godności uniwersyteckich, osiadł w Jeleniej Górze.
W sześć lat później, w 1714 roku powierzono mu zaszczytny urząd „fizyka miejskiego” (naczelnego lekarza miasta Jelenia Góra), który pełnił przez okres 20 lat.
Zmarł w wieku 47 lat z powodu zapalenia
płuc, w przebiegu astmy.
Znajomość anatomii naczyń wieńcowych
serca, a w nich nawet przypadkowo napotykane zmiany patologiczne, w naturalny
sposób inspirowały do poszukiwań sedna
patologii. I to patologii mogącej mieć związek z niedomogą serca. Poznanie choroby
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to jedno – a leczenie? Pozostawało poza
zakresem możliwości ówczesnej medycyny.
Jean Baptiste Sénac (1693-1770), lekarz
nadworny Ludwika XV i uczony, często wymieniany jest jako najbardziej za-sługujący na miano twórcy rodzącej się
w XVIII wieku dziedziny – nazwanej później kardiologią. W swej książce z 1794 r.
o chorobach serca – Sur la structure du coeur, son sanation et ses maladies – omówił
schorzenia serca w sposób odbiegający od
dotychczasowych mglistych wyobrażeń
o tym narządzie. Było to opracowanie
przejrzyste i nowoczesne, świadczące o dobrej wiedzy praktycznej autora, świetnego obserwatora i diagnosty. Omówił więc
stany duszności i ich związek z poważnymi
schorzeniami serca, opisywał zmniejszenie
duszności sercowej przy zmianie pozycji
ciała. On wreszcie dokonał, chyba istotnego odkrycia, że jednym z ważniejszych
objawów niewydolności serca są obrzęki
kończyn. Chociaż od czasów starożytnych
(Celsus) doceniano znaczenie prognostyczne obrzęków, leczono je przecież objawowo w czasach renesansu, także i w Polsce (I. Petrycy), nikt wcześniej nie odważył
się chorobie serca przypisać jednoznacznie
przyczynę obrzęków kończyn i wodobrzusza. Sénac jako pierwszy wprowadził nakłuwanie osierdzia w przypadku podejrzenia obecności w nim płynu. A co do terapii
– znów należy się mu uznanie za stosowanie
chininy podczas nieskoordynowanego bicia serca („rewolucyjnego bicia”) oraz cebuli morskiej. W stosowaniu tego ostatniego leku trzeba jednak oddać pierwszeństwo Dioskoridesowi, słynnemu lekarzowi legionów rzymskich (I w. n. e.),
który zalecał go jako środek moczopędny. Trzeba przyznać, że oprócz Sénaka,
w kwestii rozumowego kojarzenia obrzęków z wadliwą pracą serca pewną rolę
odegrali także inni wielcy uczeni, szczególnie R. Vieussens (1635-1715) francuski anatom, wielce zasłużony w poznaniu
szczegółów anatomii serca.
Ale to właśnie Sénac wypowiedział ex
cathedra znamienne słowa o bezsilności
i wręcz bezużyteczności diagnostyki cho-
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rób serca, skoro: „Badanie chorób sercowych daje często bezużyteczne zadowolenie z poznania niemożliwości wyleczenia
ich”. Był wielkim autorytetem lekarskim
XVIII wiecznej Europy, toteż jego słowa
mocno zapadły w umysły lekarzy XVIII
wieku. Ta bezsilność lekarzy w kwestii leczenia chorób serca będzie dominować
w medycynie jeszcze przez prawie 100
lat, aż do wprowadzenia nitratów przez
W. Murrela w 1879 roku.
W tym miejscu następuje odmiana tak nakreślonej ponurej rzeczywistości. Niemal
w tym samym czasie, bo w 1785 roku, William Withering (1741-1799) angielski lekarz i przyrodnik zaczął stosować naparstnicę jako lek przeciwobrzękowy, moczopędny. Odnotował, nie znając przyczyny
zjawiska, że nie w każdym przypadku lek
ten przynosi pożądany skutek. Miał jednak świadomość, że naparstnica ma silny
wpływ na serce, a widząc różnice działania
w zależności od ilości podanego preparatu - skupił uwagę na określeniu dawki
leczniczej: przecież o wiele wcześniej lek
ten był podawany w wyższych dawkach
jako środek pobudzający wymioty. Istnieje
nawet domniemanie, że naparstnicę znano już w czasach rzymskich, a przez wiele lat stosowano ją na różne przypadłości
w medycynie ludowej. Co ciekawe zalecana była w leczeniu puchliny brzusznej jeszcze przed odkryciem Witheringa – przez
Erazma Darwina (dziadka Karola, twórcy
ewolucji). W 1542 otrzymała nazwę digitalis od Leonharda Fuchsa, niemieckiego
przyrodnika.
Wybitne miejsce w kształtowaniu historii
choroby niedokrwiennej serca przynależy Giovanniemu B. Morgagniemu (16821771), genialnemu uczonemu, faktycznemu twórcy anatomopatologii klinicznej.
Morgagni poszukiwał i znajdował zmiany
w narządach, które zgodnie z jego syntetyczną przenikliwością i intuicją genialnego badacza były przyczyną choroby, czy
śmierci. W roku 1761, a więc w 80. roku
życia, opublikował doskonałe dzieło składające się z listów-artykułów, głównie kazuistycznych: De sedibus et causis morborum per anatomen indagatis libri quinque,

Z HISTORII MEDYCYNY
czyli pięć tomów o siedlisku i domniemanej przyczynie choroby. Księgę tą zalicza
się do najwybitniejszych prac naukowych
w historii światowej medycyny, mających
wpływ na losy i postęp w tej dziedzinie.
Pierwszy raz w dziejach medycyny podano
protokoły zmian morfologicznych całego
ludzkiego organizmu, z jednoczesnym odniesieniem ich do zmian spostrzeganych
za życia chorego. Jakże głęboki jest w swej
treści aforyzm autora optimi consiliárii
mortui1. W niektórych kazuistycznych
„listach” Morgagniego nie trudno znaleźć
„cenne opisy przypadłości, wchodzących
w zakres anginy piersiowej”. W jednym
z jego listów-opisów czytamy następujący
opis anatomii patologicznej (przypadek nr
31 ujęty w piśmie nr 26 „o nagłej śmierci”):
„...kobieta lat 43 podlegała od dawnego
czasu następującym napadom. Po silniejszych poruszeniach ciała odczuwała bardzo silny niepokój (angor) w górnej części
klatki piersiowej z lewej strony, połączony
z trudnością w oddychaniu i ze zdrętwieniem lewego ramienia. Objawy te szybko
ustępowały, gdy tylko zaprzestawała się
poruszać. Pewnego dnia będąc w dobrym
nastroju dostała ataku podobnego do dawnych, który ją o nagłą śmierć przyprawił”.
Po śmierci chorej Morgagni osobiście dokonał sekcji i w protokole jej stwierdził co
następuje: „Podejrzewając istnienie tętniaka aorty rozpocząłem sekcję od otwarcia
klatki piersiowej (…) Serce raczej duże
niż małe, niezwykle twarde i jędrne. (…)
Wewnątrz aorty wszędzie gdzie ją rozcięto znajdowano nierówności, tu i ówdzie
skostniałe. W aorcie, począwszy od jej
wyjścia z serca, nawet pod zastawkami
półksiężycowatymi, które były stwardniałe z początkiem kostnienia, aż do tętnic
biodrowych…”. W zwięzłym opisie klinicznym zmarłej: względnie młody wiek
chorej, cierpienia wybitnie wskazujące na
zaawansowaną chorobę wieńcową i nagły zgon wskazują dobitnie, że Morgagni
przedstawił opis kliniczny zawału serca
uzupełniony raportem z autopsji.
Przechodzimy przeto do czasu odkrycia
choroby niedokrwiennej serca i zawału,

a było to w drugiej połowie XVIII wieku.
Krystalizuje się odkrycie, jak określono,
„nowej lub dotychczas nieznanej choroby”
– przez dwóch lekarzy, którzy niezależnie
od siebie swe spostrzeżenia ogłosili w 1768
roku: Nicolas Rougnon de Magny (17271799) lekarz francuski i William Heberden
(1710-1801) – angielski. Odkrycie to, chociaż poprzedzone przywołanymi powyżej
wyraźnymi zwiastunami, było doniosłej
wagi. Chociaż to Rougnon użył w swoim
raporcie mocnego określenia „dotychczas
nieznana choroba” dla choroby wieńcowej,
to jednak nie on, ale Heberden kojarzony
był i jest z odkryciem, a przez długie lata,
jeszcze w XIX wieku, choroba ta nosiła nazwę „choroby Heberdena”.
Dochodzimy teraz do tych wydarzeń, które stały się tłem owego odkrycia. Rougnon
w swej książeczce Lettre a Lorry sur les
causes de la maladie de la mort de M. Carles opisuje nagłą śmierć oficera kawalerii,
wśród objawów bólów w klatce piersiowej
i duszności. Nie ma pewności, czy przyczyną śmierci był zawał serca, tym bardziej, że
przeprowadzona autopsja nie była dokładna. Niemniej sugestywność opisu wskazuje
zawał jako przyczynę wysoce prawdopodobną. W pamiętnym roku 1768, 21 lipca
Heberden wygłasza odczyt na posiedzeniu
Royal College of Physicians w Londynie.
Tekst referatu został opublikowany 4 lata
później. W raporcie Heberdena dominowała bezradność co do możliwości leczenia, pesymizm i rezygnacja. Ale przecież
wiedza ówczesna o patomechanizmie chorób serca była prawie żadna. Nie wiedząc
więc z jakim problemem się zmaga, lekarz
niewiele miał do zaoferowania w ramach
terapii. Łatwo się domyśleć, że zalecenia
lekarskie zmniejszonej aktywności fizycznej, częstego wypoczynku i higienicznego
trybu życia nie mogły w pełni zadawalać,
a stosowanie leków uspakajających – było
zbyt skromną ofertą dla śmiertelnie chorych pacjentów. Chociaż, w kwestii terapii,
powinniśmy zweryfikować opinie o dawnej
medycynie, przynajmniej tej w początkach
wieku XIX. Analiza wartości stosowanych
dawniej leków przynosi czasem nieoczeki-

wane niespodzianki, ale o tym później.
Poza W. Heberdenem udział w ostatecznym wyjaśnieniu tajemnicy „choroby
wieńcowej”, mieli inni lekarze brytyjscy Edward Jenner (1749-1823), znany także
jako odkrywca szczepienia przeciw ospie
oraz John Hunter (1728-93), chirurg londyński, anatom i eksperymentator. Zarówno J. Hunter, który przeprowadził
w obecności E. Jennera sekcję u chorego
cierpiącego przed śmiercią na bóle w klatce
piersiowej, jak i później sam Jenner zainteresowany „nową chorobą” - odkryli „skostnienie tętnic” (tak wówczas bowiem określano opisowo zwapnienia naczyń krwionośnych), uznając je za istotę śmiertelnej
choroby. Jenner domyślił się przyczyny
objawów klinicznych, dostrzegł możliwość
związku przyczynowego, między bólami
w klatce piersiowej i zmianami organicznymi naczyń wieńcowych. Nie wykluczał
przy tym czynnika skurczowego.
Nowa jednostka chorobowa w ciągu kilku
lat została zaakceptowana w świecie medycznym, co nie znaczy, że wszyscy lekarze przyjęli ją bezkrytycznie. Zbyt głęboko
zakorzenione były ówczesne wyobrażenia
o przypadłościach, ogólnie rzecz biorąc
„duszności piersiowych”, nierzadko oparte
o przesądy, diagnozy wymyślne i budzące
dzisiaj uśmiech pobłażliwej ironii. Była
jeszcze szczypta przesłania o przeznaczonym człowiekowi losie, przeznaczeniu animus morti destinatus2, przekładana zresztą
jakoś na język medycyny, jakoby mors meta
malorum3, w obliczu bezradności lekarzy.
c.d.n.
1
lub optimi consultatores mortui - najlepsi
doradcy to zmarli
2
dosł. dusza (umysł, świadomość) gotowa
jest na śmierć
3
dosł. śmierć kresem cierpień, cierpienie
jest wstępem do śmierci
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Redaktor Naczelny: Urszula Wszołek
Sekretarz Redakcji: Jerzy Konstanty, Marta Klimek, Ewa Wesołowska
Skład i Opracowanie Graficzne: Urszula Wszołek, www.cxnews.pl
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AMERICAN DIABETES ASSOCIATION W ORLANDO
Od wielu już lat mam okazję uczestniczyć, w najbardziej prestiżowym na świecie, odbywającym się, co roku kongresie,
American Diabetes Association. W tym
roku 70th Scientific Sessions of American
Diabetes Association odbył się na Florydzie w Orlando w dniach 25-29 czerwca.
W przeciwieństwie do innych zjazdów
diabetologicznych, na kongresie amerykańskim obowiązkowo poruszane są
bardzo szeroko zagadnienia okulistyczne, w których przedstawiane są najnowsze wyniki badań etiopatogenezy
i leczenia retinopatii cukrzycowej.
W tym roku tematy dotyczące przewlekłych powikłań ocznych w przebiegu cukrzycy, prezentowano w sympozjum pt.
„Complications of diabetes – what is unique about the retina?” (27.06.2010), sesji
doniesień ustnych pt. „Ocular” (27.06.2010)
oraz w dużej sesji posterowej pt. „Complications – ocular” (26.06.2010). Ponadto
w wielu innych sesjach doniesień ustnych
i posterowych poruszany był temat retinopatii cukrzycowej.

i funkcji tej tkanki w warunkach fizjologicznych), a zwłaszcza w cukrzycy. W kolejnym
wystąpieniu postawiono pytanie: czy retinopatia jest chorobą zapalną? Twierdząca
odpowiedź wynika chociażby ze skuteczności takich terapii jak fotokoagulacja czy
leczenie sterydami (triamcinolon).

Podczas sympozjum omawiano temat
procesu angiogenezy z uwzględnieniem
sytuacji w siatkówce, która jest, w odróżnieniu od innych tkanek, jedyną
w swoim rodzaju strukturą anatomiczną.
Omówiono również aktualnie stosowane w leczeniu retinopatii preparaty anty-VEGF, takie jak pegaptanib, bevacizumab
i ranibizumab. Bardzo interesujący był
wykład na temat nabłonka barwnikowego siatkówki, o którym wiemy, że istnieje
(mniej wiemy o budowie histologicznej

doc. dr hab. B. Mirkiewicz-Sieradzka
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W sesji doniesień ustnych poruszano głównie problem wpływu czynników genetycznych na rozwój retinopatii cukrzycowej.
Ciekawe było również duże opracowanie
kliniczne z Joslin Diabetes Center w Bostonie, w którym potwierdzono znaczenie
dla progresji retinopatii takich czynników
ryzyka jak czas trwania cukrzycy, hiperglikemia, podwyższone ciśnienie tętnicze
i obecność zaburzeń lipidowych.
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W dużej sesji plakatowej tematyka prac
była zróżnicowana. Moją uwagę zwrócił
plakat dotyczący leczenia cukrzycowego
obrzęku plamki ruboksystauryną (inhibitor kinazy białkowej C). Jest to jedyny lek
aplikowany doustnie w grupie aktualnie
stosowanych leków w retinopatii cukrzycowej. Autorzy uzyskali bardzo korzystne wyniki u chorych z łagodną postacią
cukrzycowego obrzęku plamki z równoczesnym objęciem dołeczka. Praktyczne
dane przedstawili autorzy z Cardiff, którzy
na podstawie własnej 3-letniej obserwacji
stwierdzili, że rekomendowany dotychczas
okres badania kontrolnego u osób bez retinopatii – 12 miesięcy – można wydłużyć,
gdyż mniej niż 1% osób rozwija retinopatię w ciągu 3 lat. Interesujący był też plakat
ze szczegółową analizą objawów ocznych
jakie towarzyszą hipoglikemii. W stanach
niedocukrzenia występowało zamazanie
obrazu aż u 75% chorych.
Kongresowi towarzyszyła bardzo duża wystawa praktycznie wszystkich znanych na
świecie firm farmaceutycznych i aparaturowych. Trzeba dodać, że pomimo postępu w terapii retinopatii nadal pierwszoplanowym leczeniem jest fotokoagulacja
laserowa.
Doc. dr hab.
Barbara Mirkiewicz-Sieradzka
Katedra i klinika Chorób Metabolicznych,
Uniwersytet Jagielloński

OKULISTYKA
PRAWA FIZYKI A WSZCZEPY WEWNĄTRZGAŁKOWE
MODUŁ YOUNGA – DEFINICJA
Chirurg okulista podejmując decyzję
o operacji chorego na zaćmę stoi przed
wyborem odpowiedniej soczewki wewnątrzgałkowej. Pozwolę sobie zwrócić uwagę Szanownego Czytelnika na
ważny wskaźnik, warunkujący zarówno komfort i bezpieczeństwo wszczepu, jak również potencjalną stabilność
soczewki w torebce w odległym czasie,
po operacji oka. Ta cecha soczewki
określana jest jako „moduł Young’a”.
O rozmaitych problemach pojawiających się na etapie wszczepiania soczewki można dużo napisać, każdy
operujący chirurg chce ich zakres zminimalizować.
Zdarza się, że badając chorego w odległym czasie, po operacji zaćmy stwierdzamy różnego stopnia decentrację
części optycznej soczewki, czasem
stwierdzamy również obecność przemieszczonych części haptycznych
w źrenicy. W wywiadzie brak cech
urazu oka, nie stwierdzamy również
zaawansowanych objawów uszkodzenia obwódki rzęskowej. We wnioskach
przyjąć można, że w takiej sytuacji siły
sprężystości części haptycznej soczewki nie były w stanie przeciwstawić się,
przeciwnie, co do wektora skierowanym, siłom powstającym w wyniku
procesu włóknienia torebki soczewki i jej retrakcji. Efekt - decentracja
części optycznej soczewki, a czasami
przemieszczenie części haptycznych
wypchniętych z torebki do przestrzeni
źrenicy. Najczęściej towarzyszy temu
istotny spadek ostrości wzroku z całą
plejadą dodatkowych innych objawów
optycznych. Chory w takiej sytuacji na
ogół wymaga, trudnej w tych warunkach, ponownej interwencji chirurgicznej, czasem połączonej z koniecznością wymiany soczewki.
Moduł Young’a to wskaźnik opisujący
ważny parametr właściwości materiału użytego do produkcji konkretnej
soczewki wewnątrzgałkowej. Określa on cechy elastyczności materiału,
wpływające na takie elementy jak:
łatwość składania (zwijania) soczewki, zakres występujących sił tarcia

w trakcie wszczepiania soczewki, jak
i sposób rozwijania się wszczepu po
umieszczeniu go w oku.
W praktyce oznacza to, że im wyższa
wartość modułu Young’a, tym bardziej sztywna, trudniejsza do zwinięcia soczewka wewnątrzgałkowa.
Sztywny materiał (moduł Young’a > 50
N/mm2), użyty do produkcji soczewki
jest czynnikiem zwiększającym ryzyko
dla pacjenta.
Moduł Young’a charakteryzuje własności materiału jako zakres nacisku
(obciążenia) wywieranego na materiał, w jednostkach ciśnienia, który nie
wywołuje jeszcze odkształcenia tego
materiału. Tak więc moduł Younga
w istocie określany jest w jednostkach
ciśnienia.
Dla opisu własności elastycznych
obiektów liniowych takich jak przewody elektryczne, pręty czy kolumny
które ulegają rozciąganiu lub skracaniu, odpowiednim parametrem jest
stosunek nacisku do obciążenia wywołującego nadwyrężenie materiału zwany modułem Younga. Moduł
Young’a stosowany jest do obliczenia
zakresu rozciągania lub skracania się
obiektów do momentu gdzie nacisk
nie przekracza granicy wytrzymałości
materiału.
MODUŁ YOUNGA - DEFINICJA
Moduł Younga (E) – inaczej moduł
odkształcalności liniowej albo moduł
sprężystości podłużnej (w układzie
jednostek SI) – wielkość określająca
sprężystość materiału. Wyraża ona,
charakterystyczną dla danego materiału, zależność względnego odkształcenia liniowego ε materiału od
naprężenia σ, jakie w nim występuje
w zakresie odkształceń sprężystych.

E=

σ
ε

Jednostką modułu Younga jest paskal,
czyli N/m2.
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Dr n. med. Jacek Szendzielorz
Ordynator Oddziału Okulistycznego
w Wojewódzkim Szpitalu
Specjalistycznym w Tychach
Moduł Younga jest hipotetycznym
naprężeniem, które wystąpiłoby przy
dwukrotnym wydłużeniu próbki materiału, przy założeniu, że jej przekrój
nie ulegnie zmianie (założenie to spełnione jest dla hipotetycznego materiału o współczynniku Poissona υ = 0).
Wielkość została nazwana na cześć
angielskiego fizyka i lekarza Thomasa
Younga.
W przypadku materiału izotopowego,
moduł Younga powiązany jest z innymi stałymi materiałowymi:

E = 2G · (1 + υ)
E = 3B · (1 - 2υ)
E=

3λ + 2μ μ
λ+μ

gdzie:
G – moduł Kirchoffa,
υ – współczynnik Piossona,
B – moduł Helmholtza,
λ i μ – stałe Lamègo.
(źródło wikipedia.pl)
W podsumowaniu: wartość modułu
Younga jest wskaźnikiem sprężystości
materiału użytego do produkcji konkretnej soczewki wewnątrzgałkowej,
wyrażonego w jednostkach N/mm2.
Jego wartość określać może chirurgowi potencjalną podatność soczewki na
składanie jej, komfort w trakcie manewru wszczepiania oraz bezpieczeństwo w trakcie procesu rozwijania się
soczewki w oku. Może być też jednym
z czynników prognostycznych stabilności wszczepu w oku, jego oporności
na siły retrakcji torebki soczewki. Sugeruje się, że wartość modułu Younga
winna być mniejsza niż 50 N/mm2.
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HR CENTRALIS
Jest soczewką kontaktową przeznaczona do
trójwymiarowego podglądu tylnego pola oraz
terapii laserowej.
- Powiększenie: 1.08x
- Pole widzenia: 74°/88°
- Plamka lasera: 0.94x
- Średnica kontaktowa: 15mm
Cena specjalna :

1190 zł netto

SUPERPUPIL XL
Soczewka SuperPupil XL jest soczewką bezkontaktową
przeznaczoną w szczególności do osób z wąską
źrenicą. Optyka soczewki zapewnia szerokie pole
widzenia oraz wysoką rozdzielczość, co pozwala na
szczegółowe badanie zarówno bieguna tylnego jak i
obwodowych uszkodzeń.

Odkryj magię
easyPhaco®
•
•
•
•

- Powiększenie: 0.45 x
- Pole widzenia: 103° / 124°
- Plamka lasera: 1.75 x
- Średnica kontaktowa: 15mm

niezrównana stabilność komory
efektywna aspiracja
brak turbulencji
perfekcyjna emulsyfikacja nawet
twardej zaćmy

Cena specjalna :

910 zł netto
DIGITAL WIDE FIELD

Soczewka łącząca w sobie duże powiększenie
z największym polem widzenia dostępnym przy
soczewkach bezkontaktowych. Soczewka jest
idealna do ogólnej diagnostyki.
- Powiększenie: 0,72 x
- Pole widzenia: 103˚/124˚
- Plamka lasera: 1.39 x
- Dystans roboczy: 4-5 mm
®

Cena specjalna:

980 zł netto
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NOWA

i

- POŁĄCZENIE DOSKONAŁE

„Ludzie tęsknią za całkowitą odmianą, a jednocześnie
pragną, by wszystko pozostało takie jak dawniej.”
Paulo Coelho / Demon i panna Prym/

Dążąc do stworzenia idealnej soczewki wewnątrzgałkowej, firma HumanOptics postawiła na zmiany. Nie
drastyczne, ale rozsądne. Nie duże, ale pokaźne. Tym
sposobem powstała całkowicie nowa soczewka dyfrakcyjno-refrakcyjna.

Joanna Zapiór
jzapior@consultronix.pl

Po drugie: Budowa

Technologia dziewięciu pierścieni zastosowana wcześniej
w trzyczęsciowej soczewce dyfrakcyjnej zapewnia doskonałe widzenie w pełnym spektrum obrazu, przechodząc płynnie od bliży, poprzez odległość pośrednią, aż do dali. Nie
powoduje powstawania olśnień oraz nie wprowadza zjawiska odblasku na pierścieniach, co w soczewkach dyfrakcyjnych innych producentów stanowi dyskomfort np. podczas
jazdy samochodem, czy czytania książki przy sztucznym
świetle.

Po trzecie: Bezpieczeństwo

		
Jakość soczewek akrylowych, hydrofilnych oraz precyzja
wykonania soczewek dyfrakcyjnych, skłoniła firmę HumanOptics do stworzenia nowego produktu, łączącego dwa
dotychczasowe modele. Tak powstała akrylowa, hydrofilna,
jednoczęściowa soczewka dyfrakcyjna. Soczewka Diffractiva aA przejęła wszystkie najlepsze cechy jednoczęściowej
Aspiry oraz trzyczęściowej Diffractivy -s.

Po pierwsze: Materiał

Nowa soczewką hydrofilna wykonana jest z najwyższej
jakości materiału akrylowego, o współczynniku refrakcji
1.46, co ma ogromny wpływ na kontrast widzenia, który w
dużej mierze zależny jest od konta załamania światła wpadającego do gałki ocznej. Soczewka ta jest elastyczna, nie
ulega odkształceniom ani uszkodzeniom mechanicznym,
dzięki temu proces implantacji jest niezwykle łatwy i bezpieczny.

W przypadku jednoczęściowej soczewki implantacja odbywa się za pomocą injectora poprzez cięcie 2,2mm, minimalizując przy tym powstawanie astygmatyzmu. Dodatkowo
jest to jedyna soczewka dyfrakcyjno-refrakcyjna na rynku
posiadająca oprócz ostrych krawędzi na całej powierzchni
optyki, barierę PCO, która zapobiega migracjom komórek
na część optyczną (inaczej mówiąc powstawaniu wtórnej
zaćmy).

Po czwarte: Nowe rozwiązania

Jednoczęściowa soczewka dyfrakcyjna dostępna jest
w dwóch wariantach: z filtrem światła niebieskiego, chroniącym plamkę żółtą przed szkodliwym promieniowaniem
prowadzącym do powstawania AMD oraz bez filtra.

Po piąte: Cena

Bezkonkurencyjna cena pozwoli Państwa pacjentom na
wybór doskonałego rozwiązania, które całkowicie zniweluje
konieczność posiadania okularów, nie rujnując ich por-tfeli.
Wymienione cechy potwierdzają, że nowa soczewka Diffractiva aA i aAY jest nie tylko doskonałym rozwiązaniem
w chirurgii zaćmy, ale daje również gwarancję jakości.

www.consultronix.pl
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WIADOMOŚĆ
Z OSTATNIEJ CHWILI
W trakcie odbywającego się w Paryżu kongresu ESCRS, firma TechnolasPerfectVision, jako
pierwsza na świecie, zaprezentowała nowy moduł w aplikacjach lasera femtosekundowego
przeznaczony do chirurgii zaćmy.
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Moduł CUSTOMLENS™ umożliwia wykonanie:
- przedniej kapsulotomii,
- laserowej fragmentacji soczewki,
- nacięcia rogówkowego.
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DERMATOLOGIA
mgr Jacek Szwedo
Klinika Chirurgii Plastycznej dr n.med. Andrzeja Sankowskiego
e-mail: info@sankowski.com.pl

NIEKTÓRE SPOSOBY ZASTOSOWANIA
ULTRADŹWIĘKÓW
Ultradźwięki to drgania mechaniczne rozprzestrzeniające się (w postaci
fali) w ośrodkach posiadających masę.
W wyniku wytwarzanych drgań, czą-stki ośrodka doznają przyspieszeń
tworząc naprzemiennie układające się
strefy niskiej oraz wysokiej gęstości.
Takie zaburzenia przesuwają się zgodnie z częstotliwością generatora niosąc
ze sobą energię. W wyniku przewodzenia, pochłaniania i odbijania tej
energii przez różne warstwy tkanek
ludzkich możemy je badać. Jest to tak
zwane bierne oddziaływanie ultradźwięków, czyli takie, które nie zmienia
badanej tkanki.
Stosując ultradźwięki 1000 razy mocniejsze możemy oddziaływać na
strukturę ciała. Dzieje się tak na drodze zmian mechanicznych polegających na naprzemiennym rozciąganiu
i zgniataniu rejonów poddanych zabiegowi. Może tam jednocześnie dochodzić do powiększania się i zapadania
drobnych pęcherzyków gazu wpadających w rezonans (zjawisko kawitacji). Pochłaniana przez tkankę energia
w dużej części zamieniana jest finalnie na ciepło (efekt termiczny) oraz
powoduje rozpad niektórych cząstek
chemicznych (efekt chemiczny). Działając dawkami 0.05-3 W/cm² możemy
leczyć choroby reumatyczne narządu ruchu czy tkanki łącznej. Ponadto
UD stosuje się do niszczenia wirusów,
grzybów, bakterii, usuwania kamienia
nazębnego, litotrypsji czy sterylizacji.
Fala ultradźwiękowa jest formą energii, która w zależności od parametrów
może być stosowana do zupełnie innych celów. Przykładem może być oddziaływanie na tkankę kostną. Niskie
dawki natężenia wspomagają zrost
kostny po złamaniach, a duże niszczą
tę tkankę podczas leczenia ostróg piętowych. Dlatego bardzo istotnym jest
by terapeuta miał pełną kontrolę parametrów bodźca na, które składają się
głównie:

1) natężenie wyrażane w W/cm²
2) częstotliwość wyrażona w Hz
3) współczynnik wypełnienia przy fali
impulsowej wyrażone procentowo lub
w proporcji
4) czas ekspozycji bodźca wyrażony
w minutach.

Laser Accent Ultra, Alma Lasers

Należy pamiętać również o tym, że
w wyniku ograniczeń technologicznych głowice emitują falę niejednorodną. To niekorzystne zjawisko
polega na tym, że centralne miejsca
głowic wytwarzają wielokrotnie większą energię niż inne. Jakość emiterów
opisują wskaźniki BNR oraz ERA.
Równie istotnym elementem w przeprowadzeniu zabiegów jest użycie
substancji sprzęgającej oraz właściwe
prowadzenie głowicy. Przy braku oleju
lub żelu tylko bardzo niewielka część
energii wniknie do tkanek, a reszta zostanie odbita.

www.consultronix.pl

W ostatnich latach coraz szerzej
stosuje się zabiegi ultradźwiękowe
w kosmetologii i medycynie estetycznej. Oprócz tradycyjnej jonoforezy
i peelingu kawitacyjnego są używane
do modelowania sylwetki i działania
przeciw cellulitowego. Jednym z urządzeń dających takie możliwości jest
Accent Ultra izraelskiego producenta
AlmaLasers. Pod wpływem stymulacji skojarzonej (UD i RF) zmniejsza
się ilość tkanki łącznej podskórnej
i zmniejszają się nierówności wynikające z cellulitu. Jak podaje producent
za ubytek obwodów odpowiedzialne
jest głównie zjawisko kawitacji uszkadzające adipocyty. Jednak jest to teoria
dyskusyjna. Brak reakcji zapalnej po
zabiegu (i teoretycznym zniszczeniu
pewnej ilości komórek) może wskazywać, że nie jest to dominujący mechanizm modelujący. Ultradźwięki poprzez mikromasaż zwiększają miejscowo mikrokrążenie, metabolizm,
przepuszczalność błon komórkowych
oraz aktywują reakcje enzymatyczne i drenują tkanki. Być może w wyniku takich reakcji organizm może
w większym stopniu czerpać energię
z depozytów tłuszczowych w danym
rejonie zmniejszając ich nagromadzenie. Oczywiście te zagadnienia wymagają wielu badań, jednak warto je
podjąć bo wydaje się, że modelowanie
sylwetki metodą nadźwiękowiania jest
wielce obiecujące.
Należy również wziąć pod uwagę, oraz
zbadać, niepożądane efekty uboczne
i bezpieczeństwo zabiegu. Z obserwacji własnych wynika też, że czasami
w kosmetologii przekracza się parametry podawane przez literaturę jako
zalecane.
Wydaje się jednak, że modelujące zastosowanie ultradźwięków w medycynie estetycznej zyskuje coraz więcej
zwolenników.
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LASERY DO ZADAŃ SPECJALNYCH
Wczesna jesień to początek sezonu obfitującego w różnego rodzaju zabiegi
laserowe. Po letnich urlopach do gabinetów lekarskich zaglądają najczęściej
pacjenci z różnego rodzaju przebarwieniami posłonecznymi. Chłodniejsza i mniej nasłoneczniona pora roku
to także dobry czas na początek leczenia blizn czy resurfacing. Aby być dobrze przygotowanym do tego sezonu
należy wyposażyć swój gabinet w wysokiej klasy sprzęt medyczny.
Producent QuantelDerma z Niemiec
stworzył ofertę wyspecjalizowanych
laserów dla wszystkich wymagających
pacjentów oraz profesjonalnych gabinetów, które chcą oferować zabiegi na
najwyższym poziomie.
Konkretny cel - odpowiednie działanie, to klucz do sukcesu. Dzięki temu
systemy laserowe QuantelDerma cieszą się uznaniem wśród lekarzy na
całym świecie. Lasery, które zasługują
na uwagę ze względu na jakość, precyzję i wszechstronne zastosowanie to
Er:YAG Burane XL oraz CO2 Exelo2.
Burane XL, laser Er:YAG o długości fali 2940 nm, jako jedyny dysponuje pięcioma trybami pracy. Laser
dostępny jest wraz z modułem termicznym, ablacyjnym oraz modułem
combo, pozwalającym na połączenie
i użycie powyższych dwóch trybów
równocześnie. Użytkownik ma tu
wybór wielkości plamki laserwoej od
1.5 mm do 5 mm. Do tego dochodzą jeszcze końcówki zabiegowe FX4
i FX12, które z kolei pozwalają na zastosowanie modułu frakcyjnej ablacji,
a także frakcyjnej ablacji z modułem termicznym. Ablacja jest trybem
znanym każdemu laserowi erbowo-jagowemu. Wykorzystuje się tu sekwencję krótkich impulsów, które są
dla pacjenta praktycznie nieodczuwalne pomimo wysokiej dawki energii. Niezależnie od rodzaju końcówki
lasera: tradycyjnej plamki czy przystawki frakcyjnej zabiegi te nazywa

się zimną ablacją. Wskutek ablacji
naskórka likwiduje się przebarwienia
posłoneczne, plamy starcze, drobne
nierówności skóry, koryguje blizny po
stanach zapalnych, czy trądziku. Jest
to zatem zabieg dla osób zdecydowanych na radykalne odmłodzenie skóry
twarzy, a nie tylko tych posiadających
zmarszczki. Dołożenie do ablacji sekwencji subimpulsów wyzwala efekt
termiczny, dając w konsekwencji działanie podobne do pracy lasera CO2.
Opatentowana metoda termiczna to
nieablacyjny sposób na poprawę tekstury skóry i wygładzenie zmarszczek.
Procedura ta przeznaczona jest dla
większości pacjentów, a co ważne po
zabiegu nie wymaga długiego czasu
rekonwalescencji. Lekarz samodzielnie ustala dawkę energii subimpulsu
w zależności od wskazania, kontrolując w ten sposób przegrzanie tkanki.
W trakcie zabiegu dochodzi zwykle
do delikatnego krwawienia z naczyń
włosowatych tkanki, nie ma to jednak
wpływu na jakość przeprowadzonego leczenia. Burane XL wyposażony
w moduł combo (połączone tryby:
ablacji i termiczny) daje świetne efekty w leczeniu blizn pochirurgicznych,
zapadłych blizn potrądzikowych i innych tym podobnych. W obu metodach efekty zabiegu są tym lepsze im
więcej czasu mija od jego wykonania.
Pożądane rezultaty są widoczne po
3-6 miesiącach i utrzymują się nawet
kilka lat. Burane XL w połączeniu
z aplikatorami FX4 lub FX12 daje
również możliwość przeprowadzenia
zabiegów mniej inwazyjnych. Dzięki
temu zwiększa się wachlarz możliwości
i zastosowania lasera, co wiąże się
z poszerzeniem oferty gabinetu.
Laser CO2, stosowany dotychczas
głównie w chirurgii, znajduje też zastosowanie w zabiegach z zakresu
medycyny estetycznej i anti-aging.
Poprawa tekstury i napięcia skóry
oraz wygładzenie zmarszczek stało się
możliwe bez konieczności rezygnacji
z aktywności pacjenta na kilka tygo-
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Ewa Majewska
emajewska@consultronix.pl
dni. CO2 wyposażony w skaner staje się
powoli standardem. Laser Exelo2 wykorzystuje plamkę do 4 cm2, co czyni
zabieg resurfacingu dużej powierzchni
ciała znacznie szybszym. Zastosowanie lasera Exelo2 to również wygładzanie i spłycenia blizn pooperacyjnych i
potrądzikowych. Zaletą systemu jest
możliwość doboru indywidualnego
programu leczenia poprzez szeroki wybór parametrów zabiegowych.
Możliwa jest zmiana ustawień skanera tzn. wielkości plamki oraz gęstość
mikrourazów w zakresie 1,25 %-25%
obszaru leczenia. Wybór gęstości mikrourazów (Computer Pattern Generator CPG) od 25 do 400 MTZ/cm2

Laser CO2, Quantel Derma

pozwala operatorowi na dopasowanie siatki stref mikrotermalnych do
konkretnego wskazania – od lekkiego
peelingu, do mocnego, agresywnego
fotoodmładzania. Głębokość ablacji
regulowana jest poprzez zmniejszanie
lub zwiększanie wartości energii. Selekcja trybu pracy pomiędzy ablacyjnym i termicznym odbywa się poprzez
regulację długości czasu impulsu w za-
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Referencje z całego świata:
„Zastosowanie Burane XL w codziennej
praktyce dermatologicznej przekroczyło
moje oczekiwania w stosunku do lasera
Er:YAG. W trudniejszych przypadkach,
które wymagaja bardziej inwazyjnych
zabiegów decyduję się na użycie Exelo2.”
Dr Ewa Szpringer, Lublin, Polska.

kresie od 2 ms do 100 ms. Intuicyjne i
łatwe w obsłudze oprogramowanie zapewnia wygodę operatora. Ze względu
na efektywność i krótki czas rekonwalescencji zabiegi laserem Exelo2 gwarantują satysfakcję pacjentów. Zabieg
cechuje się małą inwazyjnością dzięki
mikroskopijnym sferom ablacji. Resurfacing całej twarzy zajmuje około
15 minut i nie wymaga wcześniejszego
znieczulania, dzięki zintegrowanemu
ze skanerem systemowi chłodzenia

Skaner do lasera Excelo2

sowanie o mocy 30 W i oferuje wybór
wielkości plamki od 0,25mm - 2mm.
Dzięki efektowi termicznemu możliwe
stało się cięcie, podczas którego nie
dochodzi do krwawienia. Exelo2 to
świetna alternatywa dla tradycyjnych
metod ablacji.

Burane XL, Quantel Derma

naskórka zimnym powietrzem. Dodatkowo poza frakcyjnym trybem
Exelo2 zachowuje chirurgiczne zasto-
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Lasery Quantel-Derma to oferta dla
specjalistów stawiających na efektywność i kierujących się profesjonalizmem w podejściu do pacjenta. Precyzja niemieckich inżynierów, światowe
doświadczenie użytkowników dają
gwarancję zadowolenia z jakości pracy
i jej efektów.
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„Używam lasera Exelo2 od 3 lat. Jestem
bardzo zadowolony/a z szybkości zabiegu, krótkiego procesu gojenia oraz
rezultatów w walce ze zmarszczkami i
niedoskonałościami skory. Procedura jest
bezbolesna i nie wymaga znieczulenia.
Pacjenci bardzo cenią sobie komfort zabiegu”
Dr Sylvie Angel, Paris, France
„Laser Er:YAG Burane XL to ze względu
na zastosowanie wyjątkowo elastyczny
system, używamy go codziennie w leczeniu pacjentów naszej kliniki.”
Prof. dr med. Uwe Paasch, University
Clinic of Leipzig, Germany
„Decyzja o zakupie lasera Burane XL to
słuszny wybór: dodany moduł termiczny,
który może być również połączony z trybem ablacyjnym oferuje nowe możliwości w dziedzinie dermatologii estetycznej
w leczeniu blizn i procesie odnowy skóry.”
Dr Torsten Hauschild, Rheinfelden,
Germany

DERMATOLOGIA
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„PROSZĘ SOBIE WYOBRAZIĆ USUNIĘCIE PESTEK Z JABŁKA
BEZ KONIECZNOŚCI ROZCIĘCIA OWEGO JABŁKA
– TO JEST HIFU”
W poprzednim numerze „CX NEWS”
opisana została nowa metoda nieinwazyjnej ablacji mięśniaków macicy
(MR-HIFU), łącząca dwie technologie:
HIFU (High Intensity Focused Ultrasound), która dzięki przetwornikowi
skupia energię ultradźwięków w dowolnym miejscu wewnątrz ciała, oraz
MRI, dzięki któremu można oglądać
obraz 3D i monitorować temperaturę
w czasie rzeczywistym. Sama metoda
HIFU, która została dopuszczona do
walki z mięśniakiem przez FDA (Food
And Drug Administration - Amerykańska Agencja ds. Żywności i Leków)
w październiku 2004 roku jest stosowana jeszcze m.in. w leczeniu raka
kości, mózgu, piersi, wątroby, trzustki,
nerek, odbytnicy, prostaty czy jąder.
Wykorzystanie rezonansu magnetycznego w nieinwazyjnej ablacji mięśniaków macicy niesie ze sobą wiele
pozytywnych aspektów. MRI pozwala
na ciągłe wyświetlanie guza i otaczających go zdrowych tkanek. Obrazy z
rezonansu pozwalają na dokładne zaplanowanie zabiegu, wyznaczenie powierzchni guza i krytycznych struktur
anatomicznych oraz monitorowanie
temperatury – dzięki czemu nie zostanie ona przekroczona. Na koniec służy
do oceny efektywności zabiegu.
Sonalleve, system firmy Philips jest
już zainstalowany w siedemnastu
ośrodkach na świecie, takich jak: University of Lübeck (Niemcy), LMU Mo-

nachium (Niemcy), ST Andre Hospital (Bordeaux, Francja) czy Samsung
Medical Center (Korea).
Dzięki szybko rosnącej ilości miejsc
referencyjnych Sonalleve staje się
obiektem wielu komentarzy.

Sonalleve MR-HIFU, Philips

„Sonalleve MR-HIFU po raz pierwszy daje nam możliwość prowadzenia
zabiegów we wnętrzu człowieka bez
uszkodzenia części zewnętrznej” - Dr
med. Jörg Barkhausen – dyrektor kliniki radiologii i medycyny nuklearnej
w Universitätsklinikum Schleswig-Holstein Campus Lübeck.
„W przypadku operacji i dodatkowych
znieczuleń, pacjent musi pozostać
w szpitalu zazwyczaj kilka dni. W leczeniu MR-HIFU dostaje tylko łagodny
lek przeciwbólowy i coś na uspokojenie”
- dr Jörg Barkhausen.
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Jerzy Konstanty
jkonstanty@consultronix.pl

„Sonalleve MR-HIFU jest metodą innowacyjną, ponieważ może być stosowana
u pacjentów ambulatoryjnych. Pozwala
to na zaoszczędzenie pieniędzy, natomiast pacjenci znoszą ten zabieg bardzo dobrze” - prof dr Klaus Diedrich,
Dyrektor Departamentu Położnictwa
i Ginekologii, Szpital Uniwersytecki w
Schleswig-Holstein, Campus Lubeka.
„Sonalleve MR-HIFU jest zabiegiem
ze wspaniałą przyszłością i wiele sobie
po nim obiecuję. Wynika to z faktu,
że można go używać ambulatoryjnie. Dzięki temu można zaoszczędzić
na kosztach, a pacjenci znoszą zabieg
bardzo dobrze.” - Prof. Dr. Med. Klaus
Diedrich, Dyrektor Kliniki Medycyny Kobiecej oraz Porodowej, Szpital
Uniwersytecki w Schleswig-Holstein,
Campus Lubeka.
Można wymienić wiele zalet systemu Sonalleve, ale dwie z nich trzeba
wyróżnić: zabieg, który nie wymaga
hospitalizacji i ogranicza nieprzyjemne doświadczenia pacjentek oraz
zmniejszenie kosztów, co jest szczególnie ważne dla menadżerów zarządzających ośrodkami zdrowotnymi.
Metoda ta otwiera nowe perspektywy
w służbie zdrowia.
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ULTRASONOGRAFIA CIĄGLE SIĘ ROZWIJA
I tak jakoś znaleziono miejsce na ziemi dla
badań z obrazowaniem przestrzennym.
Przede wszystkim do umożliwienia po-

lek. med. Andzej Fedak
Kierownik Działu Diagnostyki Obrazowej
w Szpitalu Specjalistycznym im.
S.Żeromskiego SPZOZ w Krakowie

– obraz przestrzenny powstaje ze złożenia
wielu obrazów „płaskich” 2D – dlaczego
w cudzysłowie? Bo obraz z pojedynczego
skanu 2D nie jest płaski – bo i kryształy
sond nie mają tylko dwóch wymiarów.

najtańszym dostępnym badaniem, badaniem najmniej obciążającym pacjenta,
badaniem dającym najszybciej informację
o jego stanie.
Po prostu rewelacja….
Jest niestety jeden, ale za to spory kłopot- jest to badanie, jak żadne chyba inne,
wprost zależne od umiejętności badającego i narzędzia – czytaj aparatu – jaki wykorzystuje.

Jak dzisiaj pamiętam, jak na pierwszym
Zjeździe Polskiego Towarzystwa Ultrasorowego Dopplera – gadżet, może się kiedyś
przyda - … - czy ktoś sobie teraz wyobraża
badania naczyniowe bez wykorzystania
„Dopplera” ?
A teraz – obrazowanie przestrzenne – 3D,
czy też 3D w czasie rzeczywistym, czyli
4D…
Ilu Kolegów uważa je za przyjemną ciekawostkę, kolejny gadżet, który może
się przydać – zwłaszcza ginekologom do
pokazywania mamom, wykoślawionych
przez komputer, buziek dzieci… Oczywiście nie za darmo.

Głowce convex i do obrazownia przestrzennego, Philips
Ze złożenia wielu skanów komputer buduje obraz przestrzenny – oczywiście „uzupełniając” brakujące piksele- to było przy
akwizycji ręcznej, przy automatycznej,
czy też może mechanicznej akwizycji obrazu 3D/4 D – zwłaszcza przy lepszych
(czytaj szybszych) procesorach ilość „domalowanych” elementów jest znikoma, bo
i skanów jest znacznie więcej – i jest z czego wybierać.
Przy odpowiednim ustawieniu ROI (region of interest), czyli obszaru interesującego badacza można uzyskać wysoką
powtarzalność badania – a i sposoby
obserwacji „wyciętego” fragmentu można
usystematyzować – czyli można uzyskać
z badania dynamicznego na badanie statyczne – które można opisywać ex post,
po zakończeniu badania, bez udziału pacjenta.
daniem obiektywnym, statycznym, podobnym w niektórych aspektach do badania
ginesie po to właśnie powstała technika

Twarz dziecka, obraz 3D
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można podzielić wycinek przestrzeni uzyskany w akwizycji mechanicznej na obrazy
płaszczyzn pod dowolnym kątem, w dowolnym kierunku.
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Obrazowanie przestrzenne znakomicie
pomaga w wykonywaniu zabiegów pod
nego – możliwość obserwowania końca
igły przechodzącego przez kolejne warstwy i narządy, oglądanie go ze wszystkich
stron, co pozwala na ominięcie naczyń, czy
przewodów… - wszyscy, którzy wykonują
biopsje, czy drenaże doskonale wiedzą
o czym mówię.

Wątroba
I jeszcze jedno w tej kwestii – możliwość
zapisania obrazu - doskonałą dokumentacja – dowód na to, że pobrano materiał
z obserwowanej zmiany, czy założono dren
dokładnie tam, gdzie planowano.
Oglądanie przestrzeni płynowych – przy
wykorzystaniu opcji obrazowania przestrzennego można dokładnie obejrzeć
ściany wewnętrzne przestrzeni płynowych, dokładna ocena ścian narządów
wypełnionych płynem – pęcherza moczowego – dokładna ocena ujść moczowodów,
pofałdowanie ścian, oglądnięcie ewentualnych ciał obcych – konkrementów etc.

Tętniak

DIAGNOTSYKA OBRAZOWA
tów w trudno dostępnych dla badania 2D
rejonach i inne.

Oglądanie konkrementów – ich kształtów w pęcherzyku żółciowym, możliwość
oceny wielkich naczyń jamy brzusznej –
zwłaszcza w miejscach trudno dostępnych,
albo wręcz niedostępnych badaniu tradycyjnemu – w prezentacji 2D.
Istnieje również możliwość dokładnego
oglądnięcia powierzchni blaszek miażdżycowych w naczyniach i wizualizacji
przepływu w przestrzeni. Należy pamiętać,
że pomimo dużych możliwości przeliczeniowych współczesnych aparatów ultrasonograficznych i prawie idealnemu odwzorowaniu rzeczywistości – czyli obiektu
przestrzennego na płaszczyźnie zawsze jest
to odwzorowanie z koniecznością „łatania”, czyli dopisywania pikseli.
Ale jak już wielokrotnie powtarzałem – ultrasonografia idzie naprzód – obecnie ocenia się błąd odwzorowania w kategoriach
kilku procent – na początku, w czasach powstawania obrazowania 3D/4D było tych
procent nawet kilkadziesiąt.

Blaszka
Przy szybkich głowicach mechanicznych –
pozwalających na automatyczną akwizycję
badania przestrzennego z prędkością do
32 obrazów na sekundę (28-32 fps) obraz
naprawdę zbliża się do obrazu rzeczywistego. I coraz więcej PEWNYCH informacji
można uzyskać za pomocą obróbki obrazu
3D.

Tętniak
Jako pierwsi obrazowanie przestrzenne
w ultrasonografii opanowali ginekolodzy
– a właściwie położnicy. I to ich obrazy są
nadal najbardziej spektakularne i wykorzystywane w „reklamie” wysokiej klasy
sprzętu ultrasonograficznego.
Rendering powierzchniowy - czyli na
przykład obraz wewnątrzmaciczny twarzy dziecka- nadal budzi duże emocje
i szacunek dla technologii na to pozwalającej. Niewielu natomiast wie, ile możliwości dają inne metody opracowania obrazu
przestrzennego – obraz przestrzenny kręgosłupa płodu,obraz kości kończyn, obraz
serca, obraz przestrzenny czynności serca
z możliwością oceny obecności ewentualnych wad rozwojowych, możliwość bezpiecznego dostępu do wód płodowych, do
łożyska - z możliwością pobrania materiału do badania histologicznego – jeszcze
raz powtórzę – bezpiecznego – praktycznie
bez możliwości urazu płodu.
Podobnie jest z innymi dziedzinami – chirurgia z proktologią – sondy intrakawitarne z opcją 3D/4D z możliwością biopsji pod kontrolą obrazu przestrzennego,
chirurgia naczyniowa, czy też radiologia
interwencyjna – z możliwością obrazowanie wnętrza zmienionych naczyń, bez
konieczności wykonywania badań inwazyjnych, onkologia – dokładna ocena
ewentualnego naciekania tkanek, obecność przerzutów, umiejscowienie przerzu-
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Przy ciągłym postępie technologii i technik obrazowania ultrasonografii przestrzennej, jest już możliwe wykorzystanie
obrazu wolumetrycznego w kardiologii –
i to nie tylko do obserwacji ścian serca, ale
i do badania przepływu przez jamy serca,
oceny ewentualnych zwężeń, czy niedomykalności zastawek, obecności zmian na
powierzchni zastawek...

Zastawka
Zastosowania można mnożyć w nieskończoność.
Pojawiają się nowe techniki, opracowywane są nowe sondy, przyspiesza się pracę
sond, zwiększa możliwości przeliczeniowe
procesorów...

Aparaty ultrasonograficzne iE33 oraz
iU22, Philips
A ultrasonografia nadal się rozwija...
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HYBRYDOWA SALA OPERACYJNA
(CZĘŚĆ 1)
Czy wiecie Państwo co to jest hybrydowa sala operacyjna? Pewnie tak, ale
czy na pewno myślimy o tym samym?
Każdy kto zetknął się z salą operacyjną
widział sterylne pomieszczenie otoczone systemem śluz pacjenta, personelu medycznego czy też wyprowadzania narzędzi do sterylizacji i odpadów
medycznych, magazynków sterylnego
sprzętu chirurgicznego. Natomiast
wewnątrz sali operacyjnej istny zawrót
głowy – stół operacyjny, aparat do
znieczulania, monitor parametrów życiowych, monitor głębokości znieczulenia, kolumna anestezjologiczna, system lamp operacyjnych, rentgenowski
aparat śródoperacyjny z ramieniem C,
ssaki elektryczne, laminarny system
klimatyzacyjny, wózki z całym arsenałem narzędzi chirurgicznych. Czy
o czymś zapomniałem, pewnie tak i
to o bardzo wielu urządzeniach medycznych używanych podczas różnych
rodzajów prowadzonych zabiegów
operacyjnych.
Czy operator może czuć się komfortowo w takiej plątaninie urządzeń kabli
elektrycznych? Czy ten „bałagan” gwa-

rantuje pacjentowi bezpieczeństwo?
Firma Philips skonstruowała w 1955
roku pionierski model przewoźnego
rentgenowskiego aparatu śródoperacyjnego z ramieniem C będącego
nieocenionym wsparciem lekarza
operującego. Przez wiele lat, aż do
dnia dzisiejszego, taka konstrukcja
jest stosowana w tysiącach sal operacyjnych na całym świecie. Czy jest
to hybrydowa sala operacyjna? Pod
względem technologicznym – tak, ale
medycznym na pewno nie. Przewoźne
ramię C jest rzeczywiście niezbędnym
narzędziem w sali operacyjnej lecz
niestety poprzez swoje zewnętrzne
gabaryty utrudniające dostęp do stołu
operacyjnego.
Nową erą w rozwoju technik zabiegowych było wprowadzenie procedur
inwazyjnych naczyniowych czy też
kardiologicznych. Osiągnięto to dzięki
ogromnemu skokowi technologicznemu związanemu z wprowadzeniem
cyfrowych angiografów. Co ptrzełożyło się na wyprowadzenie części
pacjentów z tradycyjnych sal operacyjnych do angiograficznych pracow-

Aleksander Pękalski
apekalski@consultronix.pl

ni zabiegowych. W tego typu salach
zniknął problem „bałaganu” związanego z wyposażeniem.
W dalszym ciągu, pozostał jednak
nierozwiązany problem organizacji typowej sali operacyjnej (szczególnie o
profilu kardiochirurgicznym).
Obecnie naturalną konsekwencją
rozwoju technologii systemów angiograficznych jest zastępowanie powszechnie stosowanych na salach
operacyjnych przewoźnych aparatów
rtg śródoperacyjnych przez stacjonarne cyfrowe systemy angiograficzne współpracujące z chirurgicznymi
stołami operacyjnymi. To jest właśnie
nowoczesna idealna hybrydowa sala
operacyjna.
Zastosowanie angiografu zawieszonego na konstrukcji sufitowej pozwala
na niezakłócony dostęp całego zespołu
operacyjnego do pacjenta. Takie skojarzenie pozwala na uporządkowanie
całego wyposażenia sali operacyjnej
pozwalając operatorowi na skoncentrowaniu się na wykonywanym zabiegu a nie na unikaniu kolizji wyposażenia sali.
Właśnie firma Philips Healthcare
wprowadziła do swojej oferty angiograficzny system hybrydowy, oparty na konstrukcji aparatu rtg Philips
Integris XPER FD20 zintegrowany z
chirurgicznym stołem operacyjnym
Magnus firmy Maquet.
W następnym numerze CX News
przedstawimy Państwu szczegółowy
opis techniczny tego właśnie systemu.

Hybrydowa sali operacyjnej
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KULTURA
NAJPIĘKNIEJSZE POLSKIE SŁOWO?
Gazeta Wyborcza uruchomiła w wakacje
niezwykły projekt: przegląd najpiękniejszych polskich słów. Rzecz fascynująca.
Czegóż my tam nie mamy!

z pantałyku: jak nie knutem, to hakenkrojcem). Urwipołeć. Lafirynda (uwaga:
świetnie oddaje wulgarność, wulgarnym
nie będąc!)

Marek Kondrat zgłosił „dupę”, Claudia
Florea z Rumunii, doktorantka polonistyki, - „policzek”, a Ewa Bem „przepióreczkę”. Tomaszowi Jastrunowi najpiękniej brzmi „czułość”. Michała Ogórka
zachwyca „poniekąd”. Dla Krzysztofa
Skiby będzie to „obiad”. Za to gracze
w słówka, zwani u nas obrzydliwie scrabblistami, mają słówko, które przydaje się
do wszystkiego: „Polanie”.

Są słówka dziwaczne lekko. Gzik - ser
biały z pieprzem, solą i cebulą, dodatek
do ziemniaków, z Poznańskiego.

Jest polityczno-obyczajowa poprawność:
tęsknota, matka, ojczyzna, honor, dobroć, Solidarność, szczęście, Dzieciątko.
Jest poezja in statu nascendi :). Westchnienie. Widnokrąg. Ukojenie. Marność i próżnowanie. Czułość. Jabłuszko.
Kołysanka. Pierzyna. Niezapominajka.
Przepióreczka. Filiżanka. Subtelny. Nastrój. Ruczaj.
Jest ogromny wkład słów zapomnianych lub staropolskich. Ździebko. Feblik
(skłonność, słabość do kogoś, czegoś).
Chętka. Birbant (jako utracjusz, hulaka,
lekkoduch, ale ładniej brzmiący). Emablować. Fintifluszki (drobiazgi niekoniecznie potrzebne). Pantałyk (jak pisał
czytelnik „Gazety”: „Polaka można zbić

Są słowa dziwaczne, zważywszy na kontekst, a ciekawe. Ot, choćby, „cielęcina”.
Zaskakujące i właściwie nie mające swego obcojęzycznego odpowiednika – jak
choćby „trudno” - w sensie: „w porządku”. („Nie udało się! Trudno, spróbujemy jeszcze raz”).
Są słowa pochodzące z nowej epoki. Spoko. Przekręty. Wuwuzela. Myk (w sensie
„tu jest taki myk”). Masakra. Dyplomatołek (copyright by prof. Bartoszewski).
Ale nie czarujmy się, te słowa to tylko
część polszczyzny. To jak w anegdocie
opowiadanej przez Antoniego Słonimskiego, który przetestował znajomą
Amerykankę na okoliczność piękna naszego języka. Najpierw było zdanie „hulali po polu i pili kakao”, przy którym
obywatelka USA się popłakała z estetycznego wzruszenia. A potem przyszła
klasyczna zabawa ze Szczebrzeszynem
i tym chrząszczem, i tak nastąpił koniec
znajomości.
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Witold Bereś
Więc proponowałbym by nie nurzać się
w odmętach kremu, tylko rzucić okiem
na polszczyznę, którą słyszymy, czujemy
i widzimy codziennie.
I nie chodzi mi tutaj o banalne słowa na
„ch”, „p”, czy słowo-przecinek „kur…”,
z którym na ustach giną piloci.
O dizajn. Menadżera. Biznesmena. O pi-ar. I masę paskudnych, nawet nie dość
poprawnie spolonizowanych anglicyzmów.
Bo tak naprawdę niezwykła zabawa
„Wyborczej” mówi przede wszystkim o
nas samych.
Ja więc zachwycam się słowem „załatwić” (coś). Spróbujcie znaleźć dla niego angielski synonim. Nie, to nie jest
„to fix”. Chodzi bowiem o załatwienie
czegoś, co ci się należy i jest jak najbardziej legalne, a jednak – bez znajomości
– szans nie ma.
To dlatego nieoceniony Słonimski lubił
powtarzać „Sitwo – ojczyzno moja!”.

23

KULTRURA

Łódź, Żeligowskiego 36 www.traxauto.pl
tel. +48 42 630-00-66
trax@traxauto.pl

20

www.consultronix.pl

ONIX
SULTR iejsce
N
O
C
ne m
entów
a

Dla kli rt we wskaz
o
transp

S

GRATI

KULTRURA
Z NOTATNIKA SATYRYKA
Motto:
Postęp medycyny powinien być tak widoczny,
żeby pacjent żył dłużej od leczącego go lekarza
i tym samym stanowił Ż Y W Y dowód tego postępu!
Marek P., który w 1963 r. oblał egzamin na
medycynę i dzięki temu, jego potencjalni pacjenci
żyją nadal ciesząc się dobrym zdrowiem!

Marek Pacuła

Przeczytane dzisiaj...

Zasłyszane wczoraj...

„Pacjentom z jedną nogą krótszą, albo deformacją stopy
NFOZ refunduje tylko j e d e n but!!!”

Na ławce w parku siedzi dwóch meneli (polskich kloszardów), jeden pije piwo, drugi też pije piwo czytając ze starej
gazety artykuł: „picie skraca życie o połowę!”
- Ty (zwraca się do przyjaciela) ile ty masz lat?
- Trzydzieści.
- No widzisz, gdybyś kur...cze nie pił, miałbys sześćdziesiąt!

I słusznie! I nie jest to żadna złośliwość wobec pacjentów,
ale wynika z rzetelnej troski o nich! Przecież pacjent mając
dwa buty mógłby za dużo chodzić, a co nie daj Boże nawet
biegać,wychodzić wieczorami na tańce lub dniami i nocami
wędrować po naszym pięknym kraju zdzierając przy tym
cenne podeszwy na naszych polskich drogach. Wiele z nich
nigdzie się nie kończy, co często wręcz uniemożliwia człowiekowi (w tym przypadku pacjentowi objętemu opieką
NFOZ) szczęśliwy powrót do domu!
W tej sytuacji Narodowy Fundusz Ochrony Zdrowia powinien bezwzględnie zmienić swoją szlachetną (!) nazwę na:
Narodowy Fundusz Oszczędności (!) Zdrowia.

Wymyślone...
Troskliwemu kierownictwu NFOZ-u sugeruję jeszcze jeden
sposób oszczednej opieki medycznej. Z dniem dzisiejszym
zaprzestać zakupu drogich tomografów i równie drogich
badań przy ich użyciu i powrócić do sprawdzonej juz od
czasów starożytnych - sekcji!, ale pod warunkiem, że kierownictwo dobrowolnie podda sie badaniu w pierwszej kolejności!!!

NAUKI WAKACYJNE

Krzysztof Piasecki
Wakacje. Jedni wyjeżdżają. Drudzy
zostają. O tych, którzy wyjeżdżają napisano mnóstwo. Zajmę się tymi co
zostają. Remontują. Wszystkie sklepy
z artykułami budowlanymi przeżywają oblężenie. Remontowałem i ja.
W jednym z budowlanych marketów
kupiłem nową klamkę. Udało mi się
ją założyć. I stwierdziłem, że brakuje jednej śrubki. To specjalna śrubka,
tylko do tej klamki. Powinno być ich
cztery – były trzy. Pracownik marketu
zaproponował dwa rozwiązania problemu. Krótkie i długie. Poprosiłem
o krótkie. „Kupuje pan nową klamkę
z czterema śrubkami” „Zaraz, za jedną

śrubkę mam zapłacić 40 zł?” „Spokojnie. Wychodzi pan ze sklepu, wyjmuje
pan śrubkę na parkingu i oddaje pan
klamkę mówiąc, że na przykład, żonie się nie podoba” (swoją drogą skąd
on znał gust mojej żony?) „Tak? Pani
przyjmująca ode mnie klamkę stwierdza,że nie ma jednej śrubki i wstyd na
całą Europę” „Nie, bo to ja przyjmuję
tę klamkę”. „Dobrze, odpowiedziałem,
a inne rozwiązanie?” „Spisujemy reklamację i za dwa tygodnie otrzymuje
pan śrubkę”. Nie przyznam się, które
rozwiązanie wybrałem. Opowiedziałem to zdarzenie koledze. A on na
to: „jest jeszcze prostsze rozwiązanie – wchodzisz do sklepu wyjmujesz
z pudełka z klamką jedną śrubkę i wychodzisz” „Przecież to jest kradzież.
Staję się złodziejem!” „To prawda.
A tak tylko oszustem.”
W ramach remontu przyszedł do mnie
fachowiec. Elektryk. Miał coś naprawić w łazience. W tym celu musiał
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przejść kawałek po świeżo położonej
wykładzinie dywanowej. Ułożyłem
chodnik z gazet. Elektryk okazał się
takim miłośnikiem prasy, że nie śmiał
nadepnąć nawet na jedną literę. Wykładziny wyraźnie nie lubił i deptał ją
z lubością. Po jego wyjściu odkurzałem 35 minut. Kiedy przyszedł następnego dnia poprosiłem: „Proszę chodzić po gazetach. Wczoraj odkurzałem
aż 35 minut.” Wyraźnie się zmartwił.
I rzekł: „Tak. Czas leci, ani się człowiek
nie spostrzeże”. I proszę, mały re-mont,
a ile się człowiek może nauczyć.
I na zakończenie powiew optymizmu.
Pojechałem, w końcu, po rodzinę na
dworzec PKP. Europa. Wszystkie zapowiedzi w językach obcych. W jednym języku obcym. Akurat mnie nie
znanym. Na pocieszenie dodam, że
nikomu nie znanym. Nawet nie udało mi się zrozumieć słowa „pociąg”,
które przecież musiało gdzieś tam
paść. A może nie?
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ŻYCZĘ PAŃSTWU, ABYŚMY MOGLI W SPOKOJU
ODFAJKOWAĆ JESZCZE NIEJEDEN KATUN...
Zbigniew Mazgaj
zmazgaj@consultronix.pl
Mądrym dla memoryjału, idiotom dla
nauki, politykom dla praktyki, melankolikom dla rozrywki...(1)
Wielce Szanowni Państwo!
Ostatnimi czasy wszelakie stacje telewizyjne (od plotkarskich po National
Geographic czy Discovery), propagują
wizję końca świata w grudniu A.D.
2012. Ponoć już dawno, dawno temu
wiedzieli o tym starożytni, a zwłaszcza
Majowie dysponujący Super Kalendarzem. Cóż, wierni PT Czytelnicy wiedzą, że całkowitą odpowiedzialność za
bzdury szerzone przez telewizję ponosi niejaki Friedrich Wilhelm Viktor
Albert von Preußen, lepiej znany jako
Deutscher Kaiser Wilhelm II. Myślę
jednak, że nie od rzeczy będzie przyjrzeć się bliżej owemu kalendarzowi,
by zidentyfikować źródło, z którego
oszołomy tankują dzisiaj do upojenia.
Cóż, trzeba przyznać, że kultury Ameryki Środkowej miały istnego fijoła na
punkcie czasu, a Majowie nie byli wyjątkiem. Ba, używając równocześnie
trzech kalendarzy byli wręcz obrzydliwie trendy. Ale czy mogli znać datę
końca świata? Oceńcie sami.
W Ameryce Środkowej powszechnie
używano dwu kalendarzy, prawdopodobnie odziedziczonych po Olmekach, (ok. XX - IX w p.n.e.). Był to
260 dniowy rytualny tzolkin składający się z 13 „miesięcy” liczących po
20 dni oraz „słoneczny” haab liczący 18 „miesięcy” plus pięć dni ekstra,
uważanych za tak pechowe, że nie
miały nazw własnych. Jednakże dni i
„miesiące” nie następowały tak jak w
naszym kalendarzu. Były to niezależne cykle biegnące równolegle, mniej
więcej tak jakby po 1 stycznia następował 2 lutego, potem 3 marca i tak dalej,
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aż do 12 grudnia po którym wstawał
13 dzień stycznia. Aby podać pełną
datę należało użyć cykli z obu kalendarzy. Pewien fakt rodził problem, że
po upływie 52 haab (lub 73 tzolkin
jeżeli ktoś woli), cykle „zerowały” się
i daty zaczynały się powtarzać. Kapłani, rzecz jasna, doskonale zdawali
sobie z tego sprawę i czcili to wydarzenie pan-Mezoamerykańskim świętem okraszonym wielkim pijaństwem
i wznoszeniem nowych budowli ku
czci bogów. No, niezupełnie nowych,
bowiem świątynie stały nad świętymi
miejscami i sacrum nijak nie dało się
przenieść. Okładano więc istniejące
piramidy nową skorupą, tworząc konstrukcje przypominające cebulę. Ta
technologia, poza gigantyczną redukcją kosztów, przyniosła mnóstwo frajdy dzisiejszym archeologom, umożliwiając chociażby badania nad kalendarzem. Zastanawiacie się jak można
było wymyślić coś tak pokręconego?
Cóż, wśród Indian powszechny był
usus Herba Nicotiana, a wszakże nie
od dzisiaj wiadomo, że Skutek jego ten:
Mózg chędoży (1).
Jak widzicie, opisany system nie nadawał się do mierzenia okresów dłuższych niż około 52 lata, poza tym haab
liczył 365 dni, a że nie stosowano lat
przestępnych początek roku przesuwał
się o 1 dzień co 4 lata, by w ciągu 1460
lat zatoczyć pełen krąg. Cóż, te kalendarze zdecydowanie nie były szczytem
precyzji. Może właśnie dlatego powstała długa rachuba, prawdopodobnie autorski wynalazek Majów. W każdym
razie nie znamy innej kultury, która by
się nią posługiwała. Opiera się ona na
zliczaniu ilości dni, które upłynęły od
„dnia zero” (coś jak narodzenie Chrystusa). Do zapisu dat wykorzystywano
pozycyjny system dwudziestkowy, tyle
że dość specyficzny:
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• podstawą systemu jest dzień, czyli
kin,
• dwadzieścia kin to uinal czyli „miesiąc”,
• osiemnaście uinal daje tun (360
dni, prawie rok) - to pierwsze odstępstwo od systemu, 18 nie 20!,
• dwadzieścia tun to katun (około 20
lat),
• dwadzieścia katun to baktun (około
400 lat),
• istnieją pewne archeologiczne przesłanki sugerujące, że po przekroczeniu wartości trzynaście baktun
też się zerował - to byłoby drugie
odstępstwo od systemu dwudziestkowego!
Pozostaje kwestia korelacji, czyli ustalenia jakiej dacie z kalendarza gregoriańskiego odpowiada „dzień zero”.
Według różnych autorów przypada on
gdzieś pomiędzy 3640 a 3114 rokiem
p.n.e., zatem rozbieżności przekraczają 500 lat! Jeżeli jednak założymy,
że prawidłowa jest najpowszechniej
dzisiaj przyjęta data (11 sierpnia 3114
p.n.e.) oraz prawdziwa jest teza o zerowaniu liczby baktunów po przekroczeniu wartości 13, to 21 grudnia A.D.
2012 nastąpi koniec... cyklu długiej
rachuby.
Czy to aby koniec świata? Jakoś nie
wierzę. Ale też, Moiściewy, jeżeli ktoś
zechce Pysek wilczy nade drzwiami
lokować dla prezerwatywy (1), zrozumiem!
Życzę Państwu, abyśmy mogli w spokoju odfajkować jeszcze niejeden katun...
ZM
1) X. Benedykt Chmielowski, Nowe
Ateny, 1745-1746
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PRZYJDŹ PO ZASTRZYK NOWEJ WIEDZY
Pomysł organizacji Wetlabów narodził
się u nas już jakiś czas temu, padały
stwierdzenie: „było by fajnie”, „bylibyśmy pierwsi”, „na pewno warto”. Na
fali ogólnego entuzjazmu podjęliśmy
decyzję: „Robimy!”
Efektem naszej pracy był zorganizowanY po raz pierwszy lecz nieskromnie powiem z dużym sukcesem dwu dniowy kurs poświęcony
Nowoczesnej Chirurgii Zaćmy oraz
Witrektomii – tylnego odcinka oka.
Warsztaty były połączeniem zajęć teoretycznych oraz praktycznych. Część
teoretyczna składała się z cyklu wykładów prowadzonych przez wybitnych
specjalistów m.in. prof. Wojciecha
Omuleckiego, prof. Zbigniewa Zagórskiego, doc. Roberta Rejdaka oraz dr.
Jacka Szendzielorza. W czasie zajęć

praktycznych uczestnicy mogli doskonalić swoje umiejętności prowadząc
zabiegi z wykorzystaniem świńskich
gałek ocznych.

Magdalena Grzesiak
mgrzesiak@consultronix.pl

Przeprowadzona po szkoleniu ankieta
satysfakcji pozwoliła nam stwierdzić,
że zorganizowane Wetlaby zyskały
Państwa uznanie dzięki m.in. profesjonalnym wykładom, ciekawej tematyce
oraz bardzo dobrej organizacji

we Consutronix (CSCX) wraz z nim
pojawią się nowe tematy szkoleniowe
m.in. jednodniowy kurs dotyczący
OCT, jak również większe projekty. Już
w październiku odbędzie się pierwszy

zacją szkoleń dla lekarzy, do tej pory
skupialiśmy się w większości na jednodniowych szkolenia z zakresu okulistyki jak i dermatologii. Sukces zorganizowanych wiosną wetlabów spowodował, że intensywnie zaczęliśmy
myśleć o rozszerzeniu szkoleniowej

w listopadzie po raz drugi odbędą się
Wetlaby – Fako/Witrektomia.

września rusza Centrum Szkolenio-

Wszelkie szczegółowe informację
znajdą Państwo na naszej stronie internetowej poświęconej szkoleniom:
www.centrumszkoleniowe.
consultronix.pl

HARMONOGRAM SZKOLEŃ
2 październik
PERYMETRIA
prowadzący lek.med. Monika Majchrowicz

23 październik
LASERY DERMATOLOGICZNE
prowadzący dr n. med. Ewa Szpringer

9 październik
LASERY OKULISTYCZNE
prowadzący dr n. Med. Katarzyna Wilk

6 listopad
ANGIOGRAFIA FLUORESCEINOWA
prowadzący dr n. med. Agnieszka Kubicka – Trząska

16 październik
OCT
prowadzący lek. med. Joanna Gołębiewska

26 – 28 listopada
WETLAB FAKO/WITREKTOMIA
prowadzący prof. Anselm Jüneman, doc. Robert Rejdak,
dr n. med Jacek Szendzielorz

15 – 17 październik
ULTRASONOGRAFIA NACZYNIOWA
prowadzący prof. Andrzej Urbanik, prof. Andrzej
Nowicki, dr n. med. Grzegorz Małek, lek. med. Andrzej Fedak, dr Robert Lechowicz

4 grudnia
ULTRASONOGRAFIA OKULISTYCZNA
prowadzący lek. med Paweł Lewandowski
4 grudnia
DERMATOSKOPIA I VIDEODERMATOSKOPIA
prowadzący dr n. med. Grażyna Kamińska - Winciorek

www.consultronix.pl
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