
3/45/2013

 nak ład 16 500   ISSN 2081-3422   w w w.cxnews.pl    

ZOBACZ WIĘCEJ

M
A

G
A

ZY
N

 M
ED

YC
ZN

Y

S. 6



SPIS TREŚCI                                            2

www.consultronix.pl

Tytuł
podtytuł

Treść

Autor



SPIS TREŚCI                                            3

www.cxnews.pl

Spis treści

Urszula Wszołek
uwszolek@cxsa.pl

Od redakcji

Drodzy Czytelnicy,

oddaję w Wasze ręce kolejny, numer naszego Magazynu Medycz-
nego CX News. Jak w każdym numerze, staraliśmy się, aby arty-
kuły były nie tylko ciekawe i interesujące, ale również na wysokim 
poziomie pod względem merytorycznym. Zawsze dokładaliśmy 
wszelkich starań, aby informować Was o najnowszych technolo-
giach i rozwiązaniach w medycynie. Nie inaczej jest i tym razem. 
Dlatego, też chcę zwrócić Waszą uwagę, że w ostatnim czasie coraz 
głośniej robi się wokół stawki VAT na wyroby medyczne. Obecnie w 
Polsce obowiązuje obniżona stawka w wysokości 8%. Konieczność 
wprowadzenia podwyżki wynika z regulacji podatku VAT w Unii 
Europejskiej, który ma zostać ujednolicony. A państwa członkow-
skie są zobowiązane do przestrzegania przepisów w tym właśnie 
zakresie. Niestety, Polska nie uzyskała zgody od Komisji na pozo-
stawienie podatku VAT na obecnym poziomie 8%, gdyż zdaniem 
Komisji Europejskiej brak jest możliwości stosowania obniżonej 

stawki podatku VAT do pewnych kategorii towarów wymienionych 
w załączniku nr 3 do ustawy o podatku od towarów i usług jako 
„Towary związane z ochroną zdrowia”, ponieważ nie można ich za-
kwalifikować do żadnej z pozycji znajdujących się w załączniku III 
do dyrektywy 2006/112/WE. 

W związku z powyższym, wzrost stawki VAT z 8%, aż do 23% na 
wyroby medyczne wisi w powietrzu i jest bardzo prawdopodobne. 
Warto więc zastanowić się, czego brakuje w Waszych gabinetach, 
placówkach i szpitalach i zakupić brakujący sprzęt zanim klamka 
o podwyżce do 23% zapadnie? Jako dystrybutor sprzętu medycz-
nego, jesteśmy gotowi dostarczyć Wam sprzęt którego potrzebuje-
cie, jeszcze w tym roku. Zapraszam do zapoznania się z naszą ofertą 
na stronie www.consultronix.pl. 

Tymczasem, usiądźcie wygodnie w fotelu i zagłębcie się w lekturze. 
Mam nadzieję, że każdy z Was znajdzie coś dla siebie.
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•	 Wymiana przestarzałego sprzętu do obrazowania dia-
gnostycznego w polskich placówkach opieki zdrowot-
nej w latach 2013–2015 będzie kosztować blisko 430 
mln złotych.

•	 Podmioty świadczące usługi zdrowotne muszą wypra-
cować racjonalne finansowo strategie wymiany starego 
sprzętu na nowy.

W związku ze zmianami demograficznymi, wzrostem dobro-
bytu oraz zmianami w systemie prawnym na całym świecie, 
dynamicznie zwiększa się popyt na usługi w branży opieki 
zdrowotnej. Pociąga to za sobą wzrost zapotrzebowania na 
nowoczesny sprzęt medyczny, który odgrywa kluczową rolę 
w utrzymywaniu jakości usług zdrowotnych na najwyższym 
poziomie. Na europejskie systemy opieki zdrowotnej wywie-
rana jest silna presja finansowa, ponieważ przestarzały sprzęt 
medyczny wymaga pilnej modernizacji bądź wymiany.

Według ostatnich badań Siemens Financial Services (SFS), 
polskie podmioty świadczące usługi zdrowotne będą musiały 
w latach 2013 – 2015 zainwestować nawet do 99 mln euro 
(429 mln złotych) w wymianę samego sprzętu do obrazowa-
nia diagnostycznego (10-letnie urządzenia tego typu okre-
ślane są jako przestarzałe). W przypadku Wielkiej Brytanii 
czy Hiszpanii wydatki inwestycyjne związane z modernizacją 
będą jeszcze wyższe – wynoszą odpowiednio 349 mln euro 
i 436 mln euro.

Finanse publiczne poddawane są nieustającej presji w związ-
ku z wprowadzaniem polityki oszczędności i efektywnego 
gospodarowania zasobami pieniężnymi. Dlatego też, aby 
pokryć koszty pilnych modernizacji i zakupu nowego sprzę-
tu, podmioty świadczące usługi zdrowotne poszukują łatwo 
dostępnego i efektywnego finansowania. Coraz bardziej po-
pularną metodą inwestowania, pozwalającą na nabywanie 
sprzętu medycznego na całym świecie, staje się finansowanie 
aktywów poprzez leasing lub pożyczki inwestycyjne.

Tomasz Kukulski, Dyrektor Zarządzający Siemens Finance, 
komentuje: „Nowoczesny sprzęt medyczny odgrywa zasad-
niczą rolę w podnoszeniu jakości usług zdrowotnych, jest 
on również niezwykle istotny dla poprawy wyników terapii. 
W szczególności technologie obrazowania diagnostycznego 
umożliwiają wczesną i dokładną diagnozę oraz redukują ko-

nieczność stosowania inwazyjnych procedur, co ma znaczą-
cy wkład w świadczenie zracjonalizowanych i skutecznych 
usług zdrowotnych. Dlatego tak ważne jest, aby dostawcy 
usług zdrowotnych regularnie wymieniali przestarzały sprzęt 
do obrazowania diagnostycznego. W czasach dotkliwych cięć 
budżetowych taką wymianę mogą często umożliwić metody 
finansowania aktywów takie jak leasing lub pożyczka me-
dyczna.

Odpowiednie strategie finansowania pomagają podmiotom 
opieki zdrowotnej rozłożyć koszt sprzętu na cały okres jego 
eksploatacji. Dzięki nim można pokryć nie tylko koszt zaku-
pu, ale także konserwacji i serwisu, a czasem także koszt ma-
teriałów eksploatacyjnych.”

Metodologia: 
W oparciu o dane własne firmy dotyczące projekcji rynku 
sprzętu medycznego, jak i dane z innych organizacji, stwo-
rzono model, który przedstawia dane szacunkowe, doty-
czące kosztów wymiany ponad 10-letniego sprzętu diagno-
stycznego w latach 2013 – 2015. Raport analizuje finansowy 
wymiar nabywania niezbędnego sprzętu medycznego na 10 
światowych rynkach opieki zdrowotnej. Więcej o badaniach 
rynku prowadzonych przez SFS można przeczytać na stronie: 
www.siemens.com/finance-publications

Szczegółowych informacji o ofercie finansowania sprzętu me-
dycznego przez Siemens Finance udzieli Państwu:
Marcin Czebotariunas
tel.: +48 606 895 432
e-mail: marcin.czebotariunas@siemens.com

Polski system opieki zdrowotnej  
wkrótce zmierzy się z kosztami wymiany 
przestarzałego sprzętu medycznego

Siemens Finance należy do grupy SFS - międzynarodowego 
dostawcy rozwiązań finansowych w obszarze business-to-bu-
siness. Dzięki szczegółowej znajomości aktywów na rynkach 
branży medycznej, energetycznej, przemysłowej oraz w obrę-
bie miast i ich infrastruktury, SFS zapewnia usługi w zakresie 
doradztwa inwestycyjnego, oferując finansowanie dla firm, 
finansowanie projektów i finansowanie strukturalne, oraz roz-
wiązania z wykorzystaniem dźwigni finansowej. Zatrudnia-
jąc ponad 2900 pracowników na całym świecie, SFS wspiera 
podmioty z grupy Siemens, jak również zewnętrzne podmioty 
w  zakresie ich potrzeb kapitałowych. Pełni również rolę eks-
perta w dziedzinie ryzyka finansowego w Siemens Group. Na 
dzień 30 września 2012 roku łączne aktywa SFS sięgały 17,4 
mld euro.Artykuł sponsorowany
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Czasem zdarza nam się wstawić do mieszkania jakiś mebel, ga-
dżet lub dodatek, który całkowicie zmienia jakość estetyczną po-
mieszczenia. Bywa, że jeden wyróżniający się element przełamuje 
monotonię i wprowadza życie, przykuwa uwagę i dodaje swego 
rodzaju świeżości w otoczeniu. Działa wręcz relaksująco. Dlaczego 
nie pójść o krok dalej i nie zastosować takiej awangardy w miejscu 
pracy, w miejscu, w którym spędzamy około 1/3 swojego czasu… 

Od dawna trendem w medycynie, a w szczególności w okulisty-
ce, są jednolite kształty, zrównoważone kolory wprowadzające 
w  otoczeniu swoistą nudę. Kilku producentów niedawno wyła-
mało się z tego koła, wprowadzając odrobinę bardziej odważne 
wzory, jednak wciąż mocno nawiązujące do ogólnie panującego 
trendu. Zupełnym przełamaniem w zeszłym roku okazała się Day-
tona firmy Optos, która poza bardzo zaawansowaną technologią 
diagnostyczną, oferuje wygląd rodem z science – fiction, dostęp-
ny w kilku bardzo odważnych wersjach kolorystycznych. Nawet 
sama obsługa urządzenia została przeniesiona z tradycyjnego 
komputera na lekki, wygodny i nowoczesny tablet.

Wbrew pozorom to nie jest tylko kwestia zaspokajania swoich 
potrzeb estetycznych. Takie drobne elementy powodują, że wy-
różniamy się w dzisiejszych czasach. Wzbudzają zainteresowanie 
klientów, które bardzo łatwo przekształca się w zaufanie. Pacjent 
po badaniu nie będzie pamiętał, na jakim sprzęcie robiono mu 
zabieg, ani jakiej jest on produkcji, ale zapamięta elementy, które 
były nietypowe i z nimi będzie kojarzył gabinet. Można polemizo-
wać, czy ta teoria jest prawdziwa czy nie, ale wprowadzona w ży-
cie na zachodzie, zdała egzamin na pięć z plusem.

My z całą pewnością zdajemy sobie sprawę, że nie każdy z Pań-
stwa potrzebuje zaawansowanych urządzeń skaningowych do 
diagnostyki dna oka. Chcieliśmy w jakiś sposób wyjść naprzeciw 
nadciągającym trendom i dlatego pozwolę sobie zaprezentować 
nową ofertę na stoliki okulistyczne. 

Hasło, pod którym je promujemy brzmi „wszystko jest możliwe 
– dopasuj stolik do swojej wizji”. Każdy stolik składa się z trzech 
podstawowych elementów: podstawy, siłownika oraz blatu.

PODSTAWA Oferujemy Państwu możliwość wyboru podstawy 
spośród naszych standardowych modeli wyposażonych w dwa 
lub cztery koła w dowolnym kolorze. Inną opcją jest stworzenie 
nowego projektu, zgodnego z Państwa oczekiwaniem.

SIŁOWNIK Przy siłowniku elektrycznym możemy manewrować 
takimi parametrami jak: rozmiar, napięcie wejściowe, ilość gniazd 
czy siła z jaką może pracować. Wszystko aby maksymalnie i efek-
tywnie wykorzystać pracę gotowego urządzenia.

BLAT  Przysłowiowy „gwóźdź programu”, może przybrać dowolne 
kształty i kolory, nawet te najbardziej wyszukane i przykuwające 
uwagę. Ostatnim hitem sprzedażowym okazały się blaty z przy-
jemnego w dotyku sztucznego kamienia, które wprowadzają 
nutę luksusu w   swoim otoczeniu. W ubiegłym roku wprowa-
dziliśmy również możliwość grawerowania dowolnych napisów 
i wzorów na powierzchni stołu.

AKCESORIA  Aby całkowicie dopełnić funkcjonalność gotowego 
stolika niezbędne są akcesoria, najczęściej różnego rodzaju półki, 
schowki i uchwyty. W ofercie już posiadamy bogatą bazę dodat-
ków, która powstała głównie ze względu na Państwa potrzeby, 
dlatego jeżeli pojawią się jakiekolwiek niestandardowe wymaga-
nia, chętnie im sprostamy. 

Zachęcam Państwa gorąco do rozważenia wymiany starego stoli-
ka na nowy, być może wprowadzi on do Waszego gabinetu odro-
binę futuryzmu, czy nutę ekspresjonizmu. Dodatkowo, do końca 
roku przyjmiemy w rozliczeniu Państwa stary stolik, w  zamian 
udzielając na nowy, rabat w wysokości 20%*. Państwu pozosta-
wiam tylko podjęcie decyzji, resztą zajmiemy się my.

Na koniec dodam, na potwierdzenie moich słów, że pod koniec 
ubiegłego roku, podczas targów AAO w Chicago, jeden z  lokal-
nych producentów wystawiał swój sprzęt diagnostyczny na 
naszych stolikach. W pewnym momencie na stoisku pojawił się 
lekarz zainteresowany tą technologią, ale w pierwszych słowach 
podkreślił wysoką estetykę wykonania i wpadający w oko kształt 
właśnie naszego stolika. Ten lekarz, później szukając wspomnia-
nego sprzętu, odnalazł go po wyróżniającym się stoliku i nabył. 
Pozostaje pytanie czy Wasi klienci również zapamiętają Wasze 
placówki ze względu na drobne odmienności od monotonnej 
reguły.

Piotr Barański
pbaranski@cxsa.pl 

Nowe trendy w estetyce
czyli awangarda w gabinecie

*rabat za stoliki, które po 
konfiguracji kosztują po-
nad 2650,00 złotych netto.

Fot. 1. Stolik Tavo-V
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Urządzenie OPTOS 200Tx jest pierwszym aparatem umoż-
liwiającym ultra-szerokokątne obrazowanie siatkówki. Te- 
chnika szerokokątnego obrazowania siatkówki wspiera sta-
rania okulistów w zakresie diagnozowania, analizowania, 
dokumentowania i monitorowania chorób oczu ze względu 
na możliwość wykrywania zmian, które pojawiają się w ob-
wodowych częściach siatkówki, a mogą pozostać niezauwa-
żone przy użyciu tradycyjnych technik badawczych.

Nowe  urządzenie 200Tx, zaprojektowane specjalnie dla 
okulistów a zwłaszcza specjalistów witreoretinalnych, po-
zwala na wykorzystanie wielu długości fali w obrazowaniu 
dna oka. Istnieje możliwość wykonania zdjęć kolorowych, 
bezczerwiennych, angiografii fluoresceinowej i autofluore-
scencji.  Jednocześnie można zobrazować ponad 80% lub 
200 stopni siatkówki, co pomaga wykryć więcej objawów 

chorobowych i doprecyzować swoje decyzje terapeutycz-
ne.  Technika wykonywania zdjęć jest niezwykle przyjazna 
zarówno dla pacjenta jak i osoby wykonującej badanie. 
Jasność światła użytego w trakcie badania angiografii flu-
oresceinowej jest według pacjentów znacznie mniejsza niż 
w dotychczas stosowanych fundus kamerach. Na uwagę 
zasługuje fakt, że badanie OPTOS nie wymaga rozszerzenia 
źrenicy.

Nasze doświadczenia z tym aparatem w znacznej mierze 
dotyczą pacjentów z chorobami naczyniowymi siatkówki 
takimi jak: retinopatia cukrzycowa, zakrzepy żył siatkówki, 
zespoły niedokrwienne oka i stany zapalne naczyń siatków-
ki. U około 30% badanych przez nas chorych wykryliśmy 
patologiczne zmiany obwodowe siatkówki, które byłyby 
niewidoczne przy badaniu standardowym.

Ponadto zauważyliśmy znaczne korzyści obrazowania zwy-
rodnień siatkówki, zarówno wrodzonych jak i nabytych 
z użyciem obrazowania autofluorescencji.

OPTOS 200Tx pozwala na bardzo dokładne zobrazowanie 
obwodowych zmian zapalnych, a także przedarć, towarzy-
szących odwarstwieniom siatkówki. W związku z powyż-
szym aparat ten służy nam do monitorowania chorych za-
równo przed, jak i po operacjach witreoretinalnych.

Podsumowując, naszym zdaniem urządzenie OPTOS 200Tx 
jest bardzo pomocne w diagnostyce i monitorowaniu scho-
rzeń siatkówki.

dr n. med. 
Joanna Dolar-Szczasny, 

OPTOS 200Tx 
doświadczenia własne

Fot. 1. Angiografia fluoresceinowa dna oka przedstawiająca idiopatyczne 
neowaskularyzacje siatkówkowe w obwodowej części siatkówki

Fot. 2. Zdjęcie kolorowe dna oka przedstawiające znamię naczyniówki 
wraz z druzami w obwodowej części siatkówki

Fot. 3. Zdjęcie autofluorescencji dna oka przedstawiające zmiany zaniko-
we u chorego z chorobą Stargardta

dr hab. n. med. 
Anna Święch-Zubilewicz

Klinika Chirurgii Siat-
kówki i Ciała Szklistego 
Uniwersytetu Medycz-
nego w Lublinie
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Okulistyka pediatryczna, choć nie jest wyodrębnioną ustawowo 
specjalnością medyczną, wymaga od lekarza okulisty zajmujące-
go się tym działem medycyny, specjalnych, dodatkowych umie-
jętności. Wiążą się one z odmiennościami rozwijającego się oka 
dziecięcego w porównaniu z okiem osoby dorosłej i konieczno-
ścią oceny tego stanu, a także specyfiką chorób narządu wzroku 
stwierdzanych u najmłodszych pacjentów, które nie występują 
w wieku dojrzałym.

Do tych chorób należy przede wszystkim retinopatia wcześnia-
ków (ang. ROP Retinopathy of Prematurity) i siatkówczak (RBL reti-
noblastoma) – najczęstszy wewnątrzgałkowy nowotwór złośliwy 
u dzieci. ROP jest chorobą naczyniopochodną siatkówki, która 
jak sama nazwa wskazuje, może pojawić się u dzieci urodzonych 
przedwcześnie. ROP w zaawansowanych stadiach prowadzi do 
odwarstwienia siatkówki z możliwościami innych powikłań i skut-
kuje nieodwracalną utratą wzroku. Dotyczy to zwłaszcza niemow-
ląt najbardziej niedojrzałych, czyli urodzonych z niską masą ciała 
i z niskim wiekiem ciążowym. Narażenie na powstanie i rozwój 
choroby jest odwrotnie proporcjonalne do tych wskaźników.

Siatkówczak jest nowotworem wywodzącym się z nisko zróżni-
cowanych, pierwotnych komórek siatkówki. Dotyczy głównie 
małych dzieci do 3. roku życia. Wczesne wykrycie nowotworu 
znacznie poprawia skuteczność leczenia. Rozpoznanie siatków-
czaka w późnym okresie jego rozwoju źle rokuje, nie tylko co do 
zachowania gałki ocznej ale i życia. Poza wymienionymi, także 
inne stany patologiczne wnętrza oka występujące w pierwszym 
okresie życia dziecka, wymagają pilnej diagnostyki okulistycz-
nej (w tym różnicowej) celem podjęcia właściwego postępowa-
nia lekarskiego. Wśród nich wymienić należy choroby siatkówki 
i  nerwu wzrokowego takie jak: zmiany rozwojowe naczyniowe  
i/lub obejmujące struktury samej siatkówki, zaburzenia dotyczą-
ce nerwu wzrokowego, stany zapalne z grupy TORCH i inne, urazy 
(przypadkowe i nieprzypadkowe). Kontrolne badania okulistycz-
na są także konieczne dla monitorowania przebiegu choroby, 
oceny leczenia, dla celów prognostycznych. Opieka okulistycz-
na nad małym pacjentem wymaga więc specjalistycznej wiedzy 
i doświadczenia klinicznego, zdolności interpretacji wyników ba-
dania, niezbędnych dla rozpoznania choroby i podjęcia prawidło-
wego leczenia. Wymaga też innych umiejętności - zdolności sko-
rzystania z możliwości stworzonych przez nowoczesne techniki 
diagnostyki obrazowej. Każdy okulista wie, jak trudne do przepro-
wadzenia i czasochłonne jest oftalmoskopowe badanie dna oka u 
noworodków, niemowląt i dzieci starszych nie współpracujących 
(z różnych przyczyn). Dotyczy to nie tylko dzieci z chorobami siat-
kówki czy nerwu wzrokowego, ale badania dna oka we wszyst-

kich przypadkach, zgodnie ze wskazaniami miejscowymi i/lub 
ogólnymi. Poza bieżącą oceną stanu okulistycznego ważna jest 
też możliwość dokumentacji wykonanych badań dna oka. O war-
tości takiej potrzeby nie trzeba nikogo przekonywać. I właśnie 
takim dobrym „pomocnikiem” okulisty pediatrycznego jest apa-
rat RetCam firmy Clarity Medical Systems Inc. Stanowi on układ 
cyfrowego obrazowania dna oka u dzieci. O tym sprzęcie, przy-
datności jego zastosowania w chorobach oka u najmłodszych 
pacjentów, sposobie prowadzenia badania, cechach uzyskanego 
obrazu dna oka, możliwościach fotograficznego dokumentowa-
nia, ich porównywania w trakcie monitorowania choroby i  po-
wielania wyników dla celów badawczych, była już informacja 
w artykule zamieszczonym w CX News 1/31/2010. Minione lata 
pracy z urządzeniem RetCam potwierdzają wśród użytkowników 
sprzętu, jego niepodważalną wartość w obrazowaniu zmian na 
dnie oka u noworodków, niemowląt i małych dzieci. RetCam jest 
wykorzystywany w ROP do dokumentacji zmian przed rozpoczę-
ciem laseroterapii, w trakcie leczenia i po jego zakończeniu. Ma 
również zastosowanie w monitorowaniu przebiegu retinopatii 
i określeniu wskazań do laseroterapii. W siatkówczaku jest wyko-
rzystywana przede wszystkim diagnostycznie, dla oceny wyni-
ków leczenia, w trakcie i po chemioterapii. Coraz częściej, badanie 
za pomocą RetCam służy nie tylko dokumentacji lekarskiej, ale 
jest spożytkowane dla potrzeb sądowo-prawnych u dzieci krzyw-
dzonych, u niemowląt z zespołem potrząsania. Warto zauważyć, 
że można też korzystając z systemu RetCam ocenić przedni odci-
nek oka, aparat ochronny i przyległą część twarzy. Zastosowanie 
układu cyfrowego obrazowania dna oka RetCam jest także możli-
we dla zobrazowania zmian na dnie oka lub do wykonania bada-
nia angiograficznego siatkówki, w  uzasadnionych przypadkach 
u osób dorosłych - nieprzytomnych, bez kontaktu.

Choć pierwotnie, uwzględniając możliwość wykonania angio-
grafii fluoresceinowej, przydatność aparatu postrzegano głów-
nie w diagnostyce i leczeniu ROP, czy kolejno w siatkówczaku, to 
obecnie zakres jego wykorzystania jest znacznie szerszy. Obejmu-
je ocenę wielu różnych patologii siatkówki i nerwu wzrokowego. 
W ostatnich kilku latach weszła na rynek kamera RetCam 3, która 
jest precyzyjniejsza od poprzednich, w wizualizacji okulistycznej 
i dokumentacji fotograficznej dna oka. Stanowi w pełni zintegro-
wany, szerokokątny, cyfrowy system przetwarzania obrazu. Służy 
do wykonywania fotografii kolorowej siatkówki, kąta przesącza-
nia oraz angiografii fluoresceinowej. Umożliwia także nagranie 
dwuminutowego filmu wideo w pełnej rozdzielczości i później-
sze wybranie wykonanego zdjęcia. Jej konstrukcja umożliwia 
współpracę z siostrzanymi urządzeniami starszej generacji, wza-
jemne transferowanie obrazów. RetCam 3 ma kilka nowych roz-

prof. dr hab. n. med.
Mirosława Grałek

RetCam w praktyce okulistycznej
- nowe możliwości
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wiązań ergonometrycznych, przeprojektowanych modułów i jest 
łatwiejsza w obsłudze, w porównaniu do wcześniej produkowane-
go sprzętu, co czyni ją jeszcze bardziej przyjazną użytkownikowi. 
Ważnym, nowym uzupełnieniem jest wyposażenie aparatu w ze-
staw soczewek wielorakiego przeznaczenia. Między innymi jest 
w nim: soczewka D1 300 zalecana do badania dna oka w ROP i do 
oceny kąta przesączania (przedniego odcinka), pole widzenia so-
czewki wynosi 130o; soczewka E 800 standardowa, przeznaczona 
również do badania dna oka u dorosłych, pole widzenia wynosi 
80o; soczewka C 300 – służy między innymi do bezkontaktowej 
oceny przedniego odcinka, pole widzenia 30o oraz tzw. portreto-
wa soczewka PL 200 do fotografii powiek, twarzy.

Kamera typu RetCam Shuttle, następna generacja zintegro-
wanego systemu optycznego do badania dna oka w populacji 
pediatrycznej, jest zaprojektowana z myślą o jej przenośnym 
wykorzystaniu, przemieszczaniu pomiędzy oddziałami w szpita-
lu i transportem do innych ośrodków. Łatwość manewrowania 
i zwrotność zapewnia walizkowa budowa, na kółkach. Kamera 
typu Shuttle posiada wielkość i ciężar odpowiadający 1/4 pełno-
wymiarowego modelu. Minimalizacja aparatu nie zmniejsza jego 
wartości diagnostycznych w obrazowaniu siatkówki. Posiada 
wszystkie walory nowego i nowoczesnego systemu obrazowania 
dna oka, charakterystycznego dla aparatu RetCam. Shuttle jest 

stosowana głównie do badań przesiewowych w  kierunku ROP, 
wskazań do podjęcia leczenia retinopatii, jak również do badań 
kontrolnych. Może być jednak z powodzeniem wykorzystana 
w poprzednio omawianych chorobach siatkówki u dzieci. 

Obrazy cyfrowe uzyskiwane za pomocą wymienionych kamer 
typu RetCam mogą być przesyłane bezpośrednio do serwera sie-
ciowego lub do lekarza specjalisty, oceniającego zdalnie nadesła-
ne zdjęcia dna oka i wskazującego dalsze postępowanie. Teleme-
dycyna wykorzystująca nowoczesne możliwości pracy systemu 
RetCam w sieci i transmisji obrazu, jest stosowana szczególnie 
w diagnostyce i leczeniu ROP.

Mimo bezsprzecznej przydatności RetCam’u do badania małych   
Pacjentów, umożliwiającej przeprowadzenie nieinwazyjnej oce-
ny dna oka i archiwizację uzyskanej dokumentacji fotograficznej, 
sprzęt nie jest w częstym użyciu. Wysoka cena aparatu RetCam 
jest główną barierą hamującą jego szersze rozpowszechnienie 
i wykorzystanie w codziennej pediatrycznej praktyce okulistycz-
nej, zarówno w kraju jak i poza jego granicami. Niemniej, dzięki 
nieustannemu zaangażowaniu Fundacji Wielka Orkiestra Świą-
tecznej Pomocy, 8 ośrodków w Polsce zajmujących się diagnosty-
ką i leczeniem retinopatii wcześniaków posiada kamery RetCam, 
w tym 2 układy najnowszej generacji - RetCam 3. 

Soczewki posiadają opatentowaną podwójnie asferyczną kon-
strukcję, która zapewnia szerokie pole obrazowania przy użyciu 
pośredniej metody badania. Szkło o niskiej dyspersji dostarcza 
większą rozdzielczość obrazu, a zmniejszona średnica pierście-
nia i odległość robocza ułatwiają manipulację soczewką. Do-
datkowa powłoka antyrefleksyjna eliminuje odblaski.

Soczewka Digital ClearMag  jest ulepszoną wersją soczewek 
14D i 15D. Przeznaczona jest do szczegółowego oglądu dysku 
optycznego i tylnego pola.

Soczewka Digital ClearField jest ulepszoną wersją soczewek 
20D i Pan Retinal 2.2. Przeznaczona jest do oglądu peryferiów 
siatkówki.

Soczewki Volk do oftalmoskopów

Ewa Wesołowska-Kiełb
ewesolowska@cxsa.pl

Soczewka Digital ClearMag
Powiększenie: 3.85x 
Pole widzenia: 38˚/ 49˚
Plamka lasera: 0.26x
Dystans roboczy: 60 mm

Cena specjalna: 890 zł netto + grawer gratis

Soczewka Digital ClearField 
Powiększenie: 2.79x
Pole widzenia: 55˚/ 72˚
Plamka lasera: 0.36x
Dystans roboczy: 37 mm

Cena specjalna: 890 zł netto + grawer gratis

stworzony dla najmniejszych...

Consultronix SA - wyłączny dystrybutor w Polsce
ul. Racławicka 58 | 30-017 Kraków | tel. 122902222 | www.consultronix.pl
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Ewelina Soczek
esoczek@cxsa.pl 

Aspira-aA niemieckiej firmy HumanOptics, to soczewka we-
wnątrzgałkowa, której nie trzeba przedstawiać, gdyż od lat cieszy 
się Państwa uznaniem i zaufaniem. Niemiecka dokładność i rze-
telność w procesie produkcji, a także użycie doskonałego mate-
riału akrylowego zaowocowały tym, że soczewka Aspira-aA jest 
dziś standardem w procesie implantacji.

Na tej sprawdzonej od lat platformie, w połączeniu z innowacyj-
nymi rozwiązaniami, firma HumanOptics stworzyła linię soczewek 
nowej generacji: torycznych Torica-aA i dyfrakcyjnych Diffracti-
va-aA. Tak jak Aspira-aA są to soczewki jednoczęściowe, zwijalne, 
wykonane z akrylu hydrofilnego o 26% stopniu uwodnienia, 
który nie powoduje olśnień (odblasków), bardzo często obserwo-
wanych w soczewkach hydrofobowych. Dzięki zastosowaniu naj-
wyższych technologii produkcji (technologii sub-nano), soczewki 
te wyróżniają się optyką HD, która zapewnia pacjentom najlep-
szą jakość widzenia. Optyka bezaberacyjna, odpowiednia dla 
wszystkich pacjentów, bez względu na kształt rogówki, gwaran-
tuje zachowanie równowagi pomiędzy kontrastem i głębią ostro-
ści. Soczewki posiadają sprawdzoną ochronę przed powstaniem 
wtórnej zaćmy, w postaci ostrych krawędzi (360°) oraz barierę w 
formie progu na całym obwodzie strefy optycznej, zabezpieczają-
cej przed migracją komórek LEC. Profil haptyków zapewnia dłu-
goterminową centrację i stabilizację soczewki, co potwierdzone 
jest licznymi badaniami klinicznymi. Implantacja przez cięcie ≥ 2.2 
mm, dodatkowo zmniejsza stopień powstałego astygmatyzmu 
pooperacyjnego. Torica-aA oraz Diffractiva-aA występują również 
w wersji z filtrem żółtym, który chroni siatkówkę oka przed szko-
dliwym promieniowaniem światła niebieskiego.

Torica-aA służy do korekcji astygmatyzmu rogówkowego. Na ryn-
ku soczewek torycznych wyróżnia ją przede wszystkim optyka 
HD (fot. 1), dzięki zastosowaniu technologii sub-nano. Znakomi-
ta przejrzystość oraz poprawa ostrości widzenia do dali eliminuje 
konieczność stosowania u pacjentów dwóch różnych par okula-

rów. Mając na uwadze, jak bardzo ważne jest obliczenie mocy so-
czewki oraz jej spozycjonowanie w oku, kalkulacja wszczepianej 
soczewki odbywa się na podstawie wypełnianego przez chirurga 
sprawdzonego, internetowego kalkulatora. Dodatkowo, nasz ze-
spół specjalistów oferuje szeroki zakres wsparcia technicznego. 
Precyzja i niezawodność kalkulacji ma swoje odzwierciedlenie 
w pooperacyjnych wynikach refrakcji oraz poziomie zadowolenia 
pacjentów.

Kolejną soczewką nowej generacji jest Diffractiva-aA, która dzię-
ki zastosowaniu powierzchni refrakcyjno-dyfrakcyjnej zapewnia 
pacjentom doskonałe widzenie w pełnym spektrum obrazu, 
przechodząc płynnie od bliży poprzez odległość pośrednią aż 
do dali, bez konieczności dodatkowej korekcji okularowej (fot. 2). 
Wybór 9 pierścieni dyfrakcyjnych w centralnej części soczewki też 
nie jest przypadkowy. Zminimalizowana jest tutaj utrata światła, 
jaka powstaje na pierścieniach, przy zachowaniu ostrego widze-
nia w pełnym spektrum obrazu. Dodatkowym rozwiązaniem, nie-
zwykle podnoszącym komfort życia codziennego, jest dodatek 
do bliży + 3.5 D, który zapewnia pacjentowi ergonomiczną odle-
głość podczas czytania w odległości ok. 40 cm, bez konieczności 
używania okularów. Dzięki precyzji wykonania soczewek nowej 
generacji, skutki uboczne w postaci odblasków na pierścieniach 
widzianych zwłaszcza w nocy zostały zminimalizowane, przez co 
pacjenci mogą aktywnie uczestniczyć we wszystkich codzien-
nych czynnościach. Nowa Diffractiva–aA daje pacjentowi pełną 
niezależność, a co za tym idzie wysoki poziom zadowolenia.

Zaprezentowana w tym artykule linia soczewek nowej generacji, 
jaka powstała na platformie Aspiry-aA jest odpowiedzią na rosną-
ce wymagania współczesnej mikrochirurgii oka. Mam nadzieję, że 
tak jak Aspira-aA zdobyła Państwa zaufanie, tak soczewki Torica-
-aA oraz Diffractiva-aA, łącząc w sobie cechy tego co sprawdzone 
i dobre z innowacyjną technologią, staną się dla Państwa ideal-
nym rozwiązaniem.

Połączenie idealne
wieloletnie zaufanie & innowacyjne rozwiązanie

Fot. 1. Optyka HD soczewki Torica-aA

Fot. 2. Optyka refrakcyjno-dyfrakcyjna soczewki Diffractiva-aA
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Dzieci Afryki  

misje w Kamerunie

Jadąc do Kamerunu miałam wyobrażenie, że misja to kościół i ka-
techeza. Jakże błędne to było myślenie, przekonałam się szybko. 
Siostry i księża to dla mnie istoty z innej planety. Twardzi, silni lu-
dzie o wielkich sercach i pełni poświęcenia dla tych ludzi, dla tej 
ziemi. Niosą nie tylko wiarę. Zajmują się opieką medyczną, dają 
edukację, pokazują jak można zmieniać życie na lepsze nawet 
w tak trudnych warunkach. Poświęcają swoje życie i zdrowie, gdy 
trzeba pomagać innym. Podziwiam ich bardzo, my tu jesteśmy na 
chwilę. Oni na lata albo całe życie. Niektórzy są już ponad 20 lat, 
a Ksiądz Senior Stanisław Stanisławek jest w Afryce od 1974 roku, 
a od 1987 w Kamerunie. 

Misje, które odwiedziłyśmy, zorganizowane są podobnie. Poza 
działalnością katolicką organizują dyspansery (przychodnie) 
i szkoły podstawowe. Dyspansery prowadzone są przez misjonarki 
po szkole pielęgniarskiej. Zakres ich wiedzy i działalności jest zbli-
żony do pracy lekarza rodzinnego. Muszą się znać na wszystkim, 
bo najbliższy lekarz jest bardzo daleko. Szczepią dzieci, nie tylko 
w dyspanserze, ale jeżdżą do odległych wiosek w buszu, gdzie nikt 
poza nimi nie dociera z pomocą. Odbierają porody, leczą malarię, 
biegunki, ratują niedożywione dzieci. Ciężka praca z ludźmi, którzy 
myślą inaczej. Przykład: kobieta zarażona wirusem HIV przychodzi 
przez kilka miesięcy regularnie po leki, zapobiegające rozwojowi 
AIDS. Nagle znika. Nie ma jej miesiąc, dwa. Spotkana przypadko-
wo przez Siostrę mówi, że czarownik dał jej dobry sposób na po-
zbycie się choroby. Należy przekazać chorobę innej osobie, czyli 
przespać się z kimś. Teraz on jest chory, a ja jestem zdrowa, stwier-
dziła kobieta i po leki więcej nie przyszła. I jak tu walczyć z AIDS?

Szkoły katolickie są na bardzo wysokim poziomie. Szkoły te są płat-
ne, w przeciwieństwie do szkół państwowych. Ale pewne jest, że 
dziecko kończące szkołę katolicką umie czytać, pisać i liczyć. Nie-
stety w szkołach państwowych jest różnie. W trakcie badań w szó-
stej klasie spotkałyśmy dziewczynkę, która nie potrafiła rozpoznać 
cyfr ani liter na tablicy Snellena. Coś nas tknęło i pokazałyśmy jej 
optotypy z kaczką. I tu zobaczyła wszystko. Okazało się, że przez 
5 lat była w szkole państwowej, w klasie prawie stu osobowej. Nic 
dziwnego, że nie znała liter ani cyfr.

Niektóre misje organizują oratoria. To w Nguelemeduka, prowa-
dzone przez Siostrę Immakulatę, jest wyjątkowe. Środki na jego 
budowę dali rodzice Louisa, ośmioletniego chłopca z Włoch, który 
zmarł na białaczkę. Siostra Immakulata wraz z Fundacją Dzieci Afry-
ki stworzyła czarodziejskie miejsce dla dzieci, malunki na ścianach, 
kolorowe ławki, krzesełka, zabawki, biblioteka dla większych dzie-
ci. Większość dzieci (95%) to sieroty. Najczęściej straciły rodziców z 
powodu AIDS. Zajmują się nimi dziadkowie, wujkowie, ktokolwiek 

z rodziny lub nikt. Przychodzą tu trzy razy w tygodniu i w niedzielę 
po mszy. Mogą się uczyć, bawić i dostają posiłek, często jedyny w 
ciągu dnia. Dzięki ludziom dobrego serca, którzy włączyli się w ak-
cję „Adopcja serca”, dzieci te mają zapłaconą szkołę, ubranka i wy-
posażenie do szkoły i mają co jeść. Dla nas 420 zł rocznie to niewie-
le... A dla tych dzieci to całe życie. Mogą się nauczyć czytać, pisać. A 
te zdolne, mogą wyjechać na studia do stolicy. To też dzięki Funda-
cji Dzieci Afryki, która sponsoruje bilet do świata dla tych młodych 
ludzi. Tak powinno być, że tutejsi ludzie powinni się kształcić i kie-
dyś zostawimy ich tu samych. Ale żeby tak się stało, to musimy im 
pomóc. Kształcąc, ucząc, pokazując to co najlepsze w naszej kultu-
rze. To robi fundacja, łączy karmienie dzieci z edukacją. Przykładem 
jest Estella, która dzięki fundacji skończyła szkołę pielęgniarską i 
pielęgniarstwo okulistyczne. To dla niej zostawiłyśmy podstawowy 
sprzęt okulistyczny i teraz ona pomaga tu na stałe. Tydzień temu 
dowiedziałam się, że Estella została tak dobrze oceniona przez wła-
dze, że awansowała na szefową państwowego szpitala. 

W innych misjach Siostry uczą zawodu, organizując szkołę szycia 
czy hafciarstwa. A potem jeszcze zdobywają dla swoich uczniów 
maszyny do szycia na dobry start czy zamówienia na pięknie ha-
ftowane obrusy.

Nie trzeba być misjonarzem, żeby pomagać ludziom w Afryce. Każ-
dy, kto chce pomóc może to zrobić z Fundacją Dzieci Afryki (www.
dzieciafryki.com), Fundacją Redemptoris Missio (www.medicus.
ump.edu.pl) lub wspierając akcję Okuliści dla Afryki (www.okulisci-
dlaafryki.pl). 23 września wyrusza kolejna wyprawa okulistów do 
Afryki. Tym razem celem jest zorganizowanie gabinetu okulistycz-
nego w miejscowości Abong Mbang. Jeśli się to uda, w przyszłości 
będą mogli tam pracować chętni okuliści i optometryści. 

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

Fot. 1. Śniadanie w oratorium w Nguelemenduka po niedzielnej mszy.
Bagietka z nutellą i mleko - to może być jedyny posiłek na najbliższe dni

Pilnie potrzebna jest sprawna lampa szczelinowa do gabinetu w Kame-
runie w misji Abong Mbangu w ramach darowizy. 
Kontakt do pani Lucyny Piecha KLINIKA OKULUS, tel. 33 816 25 78. 
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Mikroskop konfokalny
spojrzenie w głąb skóry

Czy mogą sobie Państwo wyobrazić emocje jakie towarzyszy-
ły Galileuszowi, gdy pierwszy raz oglądał gwiazdy w  obiek-
tywie lunety? Albo George’owi Eastman’owi gdy uwiecznił 
postrzegany obraz na kliszy Kodaka. A teraz proszę sobie 
wyobrazić lekarza, który bezinwazyjnie otrzymuje wysokiej 
rozdzielczości zdjęcia skóry, na poziomie komórkowym, wy-
korzystując technologię laserową. Tak szczegółowe obrazo-
wanie skóry pozwala zwiększyć dokładność diagnozy nowo-
tworu skóry, w którym ocena wizualna jest najważniejszym 
czynnikiem decyzyjnym. Ze względu na fakt, że czerniak 
w zaawansowanych stadiach jest nadal nieuleczalny, wczesne 
wykrycie jest najlepszą metodą do zmniejszenia śmiertelno-
ści. Dzięki połączeniu dermoskopii oraz mikroskopii konfokal-
nej, możliwe jest postawienie wczesnej diagnozy raka skóry 
oraz zmniejszenie ilości zbędnych zabiegów chirurgicznych. 
Dodatkowo, skojarzenie tych dwóch nieinwazyjnych metod 
diagnostycznych pomaga chirurgom i patologom precyzyj-
nie określić margines i lokalizację zmiany. Mikroskopia kon-
fokalna staje się mostem pomiędzy badaniami dermoskopo-
wymi a histologią i świadczy o najwyższym poziomie opieki 
nad pacjentami.

Moja przygoda z mikroskopią konfokalną rozpoczęła się 4 lata 
temu, podczas wizyty w miejscowości Graz w Austrii, gdzie 
odbyłem krótki kurs dermoskopii (International Short Cour-
se of Dermoscopy). Pierwsze doświadczenia z dermoskopem 
ręcznym zdobyłem na wydziale dermatologii Collegium Me-
dicum w Krakowie. Już wtedy fascynował mnie widok struktur 
i kolory obrazów w obiektywie dermoskopu. Od razu zrozu-
miałem, że to proste urządzenie jest o wiele bardziej skutecz-
ne, niż tradycyjna ocena „gołym” okiem, z jaką byłem zapo-
znany w Stanach Zjednoczonych. W Austrii miałem okazję 
porozmawiać z kimś, kto na zawsze zmienił moje spojrzenie 
na praktykowanie medycyny prewencyjnej. Zarażony pasją 
tej osoby do nieinwazyjnego wykrywania i diagnozowania 
raka skóry, podróżowałem po całym świecie, aby rozszerzać 
horyzonty w tej dziedzinie. Starałem się uczyć od najlepszych, 
praktykując z nimi, aby potem móc dzielić się swoją nową 
wiedzą z innymi, którzy tak jak ja pasjonują się dermoskopią. 
Zostałem zaproszony do Modeny we Włoszech, gdzie przez 
najbliższe trzy lata zamierzam ukończyć studia doktoranckie 
z tematyki badań przesiewowych raka skóry. Tak jak pisałem 
wcześniej, mój pierwszy kontakt z mikroskopią konfokalną 
miał miejsce w Graz, kiedy profesor Pellacani przedstawił 
swoje słynne dermoskopowe przypadki „false twins” czyli 
sytuacje w których nawet zaawansowana dermoskopia ma 
swoje ograniczenia. Jako, że miałem niewielkie doświadcze-

nie z  histopatologią, na początku obraz mikroskopu konfo-
kalnego był trudny do interpretacji, lecz ciągle fascynujący. 
W praktyce medycznej, gdzie nigdy nie ma 100% pewności, 
ważne jest, aby wziąć pod uwagę wszystkie rozwiązania, któ-
re mogą dostarczyć więcej informacji i pomogą nam w pod-
jęciu odpowiednich decyzji. Z czasem, przy dużym wkładzie 
pracy i chęci, obrazy zaczęły być coraz bardziej czytelne.

Mikroskopia konfokalna umożliwia poziomą wizualizację in 
vivo skóry w przekroju poprzecznym na poziomie komórko-
wym (0.5-1.0 μm). Głębokość penetracji wynosi 200-300 μm, 
zapewniając wyraźny, ogólny ogląd istotnych warstw w nie-
inwazyjnej diagnostyce raka skóry, w tym naskórek (30 μm), 
dermo-naskórek (60-90 μm), i górna warstwa skóry właściwej 
(90-120 μm). Zdjęcia mikroskopowe pozwalają lekarzowi na 
wizualizację tkanki w stanie fizjologicznym, unikając, zmienia-
jących wyniki, procedur przygotowawczych, typowych w hi-
stopatologii. Długość światła 830 nm (bliska podczerwień) 
zastosowana w mikroskopie nie powoduje uszkodzenia tkan-
ki. Biało-czarne konfokalne obrazy powstają na podstawie 
różnic w zdolności odbijania światła od tkanek w zależności 
od chemicznej i molekularnej struktury. Melanina i keratyna 
stanowią naturalny kontrast, ponieważ cechują się wysokim 
współczynnikiem refrakcji i w obrazie mikroskopowym przyj-
mują jaśniejsze barwy. Dzięki temu mikroskop konfokalny 
pozwala na diagnozę niemelanocytowych zmian tj. basal cell 
carcinoma, amelanotic melanoma, wyróżniając uszkodzenia 
niemelanocytowe i choroby zapalne.

Pytano mnie wielokrotnie jakie są moje doświadczenia 
w uczeniu się mikroskopii konfokalnej „od zera”: oraz jak szyb-
ko można nauczyć się korzystać z mikroskopu konfokalnego? 
To ostatnie pytanie wymaga odpowiedzi jako pierwsze. Jak 
każde urządzenie, które zapewnia użytkownikowi mnóstwo 
informacji, nauka nie jest prosta, lecz daje się okiełznać dzięki 
ciężkiej pracy, chęciom i odpowiednio przeprowadzonym tre-
ningom z pacjentem. Ważne jest, aby zawsze brać pod uwagę 
wszystkie zmiany pacjenta i spojrzeć na niego całościowo. Po-
winniśmy unikać podejmowania decyzji na podstawie jednej 
informacji. Najlepiej jeśli możemy korzystać z wielu źródeł, 
aby mieć jak najwięcej wskazówek do diagnozy. Połączenie 
historii choroby pacjenta, jego zmian chorobowych, obrazu 
dermoskopowego oraz konfokalnego powinno zapewnić pa-
cjentom najwyższy poziom trafności diagnozy. Tym samym 
powinno stać się złotym standardem w podejmowaniu decy-
zji, aby zapewnić najwyższą wykrywalność raka skóry.

Alexander Witkowski M.D.
University of Modena & 
Reggio Emilia
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Szanowne Koleżanki i Koledzy!

W imieniu komitetu naukowego VII Ogólnopolskiej Konferen-
cji Edukacyjnej „Andrzejki Dermatologiczne 2013”, organiza-
tora – Wydawnictwa Czelej oraz firmy Consultronix chciałbym 
zaprosić Państwa na wykład naszego gościa z Włoch – dr Gio-
vanni Pellacaniego, profesora dermatologii w Klinice Derma-
tologii Uniwersytetu w Modenie i Prowincji Reggio Emilia.

Od 1995 roku badania profesora dotyczą głównie nieinwazyj-
nych metod badawczych w dermatologii i dermatoonkolo-
gii. Jest autorem licznych doniesień naukowych i rozdziałów 
w  książkach na temat diagnostyki dermoskopowej zmian 
barwnikowych skóry i czerniaka, zastosowań cyfrowych syste-
mów obrazowania oraz laserowej mikroskopii konfokalnej in 
vivo do badań cytologii i architektury guzów skóry.

Metody diagnostyki wczesnych faz rozwoju czerniaka są 
w  dalszym ciągu niedoskonałe, a niektóre znamiona mela-
nocytowe pomimo cech całkowitej łagodności w obrazie hi-
stopatologicznym w badaniu dermoskopowym dają wynik 
fałszywie dodatni, a w innych, np. w czerniaku amelanocyto-
wym, czerniaku guzkowym czy akralnym nie gwarantują pra-
widłowego rozpoznania, dając wyniki fałszywie ujemne. Bar-
dzo ważna w tych przypadkach jest możliwość zastosowania 
nowych metod wspomagających rozpoznanie. 

Konieczność zwiększenia diagnostycznej dokładności, a więc 
swoistości oraz czułości w nowotworach skóry i w czerniaku 
doprowadziła do rozwoju nowych nieinwazyjnych technik ba-
dawczych in vivo obejmujących: ultrasonografię, dermosko-
pię, cyfrową fotografię, konfokalną skaningową mikroskopię 
laserową (CLSM), rezonans magnetyczny, czy optyczną, kohe-
rencyjną tomografię. 

Od kiedy wykazano, że komórki bogate w organelle i melaninę 
dają wyższy kontrast, rozpoczęto stosować CLSM dla scharak-
teryzowania melanocytowych zmian łagodnych i złośliwych.

Nowoczesne systemy dermoskopowe, a właściwie już histo-
skopowe, oparte są o metody konfokalnej mikroskopii lase-
rowej. Wykorzystując światło odbite pozwalają uwidocznić 
szereg nowych diagnostycznie użytecznych cech umiejsco-
wionych pod powierzchnią skóry, dotychczas niewidocznych 
nieuzbrojonym okiem. Pozwalają także badać naskórek i war-
stwę brodawkowatą skóry w rozdzielczości podobnej do hi-
stologicznej.

Profesor Pellacani jest autorem wielu pionierskich publikacji 
dotyczących badań znamion barwnikowych i czerniaka przy 
użyciu konfokalnej, skaningowej mikroskopii laserowej świa-
tła odbitego in vivo.

Wykład Profesora będzie dotyczył zastosowania tej metody 
w diagnostyce dermatologicznej. 
Serdecznie zapraszam.

prof. dr hab. n. med. 
Andrzej Kaszuba
Kierownik Naukowy 
Konferencji

Andrzejki Dermatologiczne 2013
wykład dr Giovanni Pellacaniego

Wybrane publikacje Profesora Pellacaniego:
•	 Pellacani G, Guitera P, Longo C, Avra-

midis M, Seidenari S, Menzies S. The 
impact of in vivo reflectance confocal 
microscopy for the diagnostic accu-
racy of melanoma and equivocal me-
lanocytic lesions. J Invest Dermatol 
2007;127:2759-65

•	 Pellacani G, Bassoli S, Longo C, Cesinaro 
AM, Seidenari S. Diving into the blue: in 
vivo microscopic characterization of the dermoscopic blue hue. J 
Am Acad Dermatol 2007;57:96-104

•	 Pellacani G, Grana C, Seidenari S. Algorithmic reproduction of 
asymmetry and border cut-off parameters according to the ABCD 
rule for dermoscopy. J Eur Acad Dermatol Venereol 2006;20:1214-
19

•	 Pellacani G, Cesinaro AM, Longo C, Grana C, Seidenari S. Micro-
scopic in vivo description of cellular architecture of dermosco-
pic pigment network in nevi and melanomas. Arch Dermatol 
2005;141:147-154

•	 Pellacani G, Cesinaro AM, Seidenari S. Reflectance-mode confocal 
microscopy of pigmented skin lesions - improvement in melano-
ma diagnostic specificity. J Am Acad Dermatol 2005;53:979-985

•	 Pellacani G, Cesinaro AM, Seidenari S. Reflectance-mode confocal 
microscopy for the in vivo characterization of pagetoid melanocy-
tosis in melanomas and nevi. J Invest Dermatol 2005;125:532-537

•	 Pellacani G, Cesinaro AM, Seidenari S. In vivo assessment of me-
lanocytic nests in nevi and melanomas by reflectance confocal 
microscopy. Mod Pathol 2005;18:469-474

•	 Pellacani G, Cesinaro AM, Grana C, Seidenari S. In-vivo confocal 
scanning laser microscopy of pigmented Spitz nevi. Comparison 
of in-vivo confocal images with dermoscopy and routine histopa-
thology. J Am Acad Dermatol 2004; 51: 371-376

•	 Pellacani G, Grana C, Cucchiara R, Seidenari S. Automated extrac-
tion and description of dark areas in surface microscopy melano-
cytic lesion images. Dermatology 2004;208:21-26

•	 Pellacani G, Grana C, Seidenari S. Automated description of colours 
on surface microscopic images of melanocytic lesions. Melanoma 
Res 2004;14:125-130

•	 Pellacani G, Seidenari S. Pre-operative melanoma thickness deter-
mination by 20 MHz sonography and digital videomicroscopy in 
combination. Arch Dermatol 2003;139: 293-298

•	 Pellacani G, Seidenari S. Comparison between morphological pa-
rameters in pigmented skin lesion images acquired by means of 
epiluminescence surface microscopy and polarized light videomi-
croscopy. Clin Dermatol 2002; 20: 222-227

•	 Pellacani G, Cesinaro AM, Seidenari S. Morphological features of 
Spitz nevus as observed by digital videomicroscopy. Acta Derm 
Venereol 2000; 80: 117-121

•	 Pellacani G, Martini M, Seidenari S. Digital videomicroscopy with 
image analysis and automatic classification as an aid for diagnosis 
of Spitz nevus. Skin Res Technol 1999; 5: 266-272
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Wzorzec siateczkowaty jest najczęstszym wzorcem zmian me-
lanocytowych. Swoją nazwę zawdzięcza wyglądowi przypo-
minającemu siateczkę. Najczęściej stwierdzany jest w łagod-
nych przypadkach nabytych znamion melanocytowych, jak 
również w brodawkach łojotokowych, plamie soczewicowa-
tej, włókniaku twardym oraz uprzednio opisywanej dodatko-
wej brodawce sutkowej. 

Stwierdzenie obecności siatki w badaniu dermoskopowym, 
nie w  każdym przypadku jednoznacznie potwierdza charak-
ter zmiany melanocytowej. Jednym z wyjątków jest włókniak 
twardy (dermatofibroma, histiocytoma).

Włókniak twardy zazwyczaj występuje jako pojedyncza, spo-
ista grudka lub mały guzek o zabarwieniu zazwyczaj brązo-
wawym, czasem czerwonym lub w rzadkich przypadkach 

szarobrunatnym. Niejednokrotnie włókniak twardy może wy-
stępować w odmianie wysiewnej. 

Włókniak twardy w dermoskopii może cechować się mno-
gością obrazów ze względu na poszczególne fazy jego 
rozwoju. W korelacji z obrazem klinicznym obraz dermo-
skopowy włókniaka może wynikać z wczesnego tworzenia 
się ziarniny (barwa czerwona), odkładaniem się melaniny 
(barwa brązowa), z tendencją do włóknienia (barwa biała). 
Najczęściej włókniak twardy charakteryzuje się obecnością 
centralnego białego odbarwienia (central white patch), cza-
sem przypominającego bliznę, z obwodową, delikatną siatką 
barwnikową (Ryc.1). Siatka barwnikowa we włókniaku twar-
dym zazwyczaj stwierdzana jest w 70% przypadków, blizno-
podobne centralne odbarwienie w 38-57% zmian, a obecność 
białej siatki odwróconej odnotowuje się w 17% przypadków. 
Ponadto stwierdza się występowanie naczyń typu kropek 
(dotted vessels) w 1/3 przypadków włókniaków twardych.

Rzadziej w dermoskopii włókniaka twardego obserwuje się li-
nijne, nieregularne zagłębienia (krypty), homogenne obszary 
barwy błękitno-szarej oraz rumieniowe halo w obszarze ota-
czającym centralną białą plamę, jak i również centralnie zlo-
kalizowane struktury globularne przypominające „kocie łby”.

W przypadku włókniaka w odmianie tzw. hemosyderycznej 
najczęściej stwierdza się wzorzec wieloskładnikowy z central-
nym błękitno-różowym obszarem homogennym z obecną na 
obwodzie zmiany delikatną siatkę barwnikową. Wzorzec taki 
przysparzać może wielu trudności diagnostycznych, w szcze-
gólności w różnicowaniu z czerniakiem.

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

Wzorzec siateczkowaty
w zmianach niemelanocytowych: włókniak twardy

Ryc. 1. Obraz dermoskopowy we włókniaku twardym. Widoczny jest 
typowy centralny, biały, bezstrukturalny obszar bliznopodobny wraz 
z delikatnie rozchodzącą się promieniście siatką barwnikową o jasno-
brązowym zabarwieniu

Wykaz bibliografii dostępny 
na stronie www.cxnews.pl

Consultronix SA - wyłączny dystrybutor w Polsce
ul. Racławicka 58  |  30-017 Kraków  |  tel. 122902222  |  www.consultronix.pl
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Firma FotoFinder, niemiecki producent wysokiej klasy wi-
deodermoskopów, wprowadziła w ostatnim czasie do swo-
jej oferty wiele nowości. Część z nich to poprawione wersje 
obecnie dostępnych systemów, a pozostałe to zupełnie nowe 
urządzenia. 

Najbardziej wyczekiwaną premierą, jaka pojawiła się w ofer-
cie firmy FotoFinder, jest system bodystudio ATBM. To roz-
winięcie dotychczas dostępnego bodystudio Gold 800 HD, o 
w pełni automatyczny moduł do wykonywania mapy ciała. 
Umożliwia on wykonanie dwudziestu zdjęć całej powierzchni 
skóry, w czasie nie przekraczającym trzech minut! Pozwala to 
na kilkukrotne skrócenie czasu badania w porównaniu do po-
przednika. Dodatkowo, system bodystudio ATBM wyposażo-
ny został w najnowszą wersję oprogramowania, która umożli-
wia sprawne sterowanie urządzeniem podczas badania.

Mniejsze, lecz również istotne zmiany, nastąpiły w systemie 
Dermoscope Dynamic Classic Gold, który teraz będzie do-
stępny pod nową nazwą Vexia. System w nowej konfiguracji 
otrzymał bardziej ergonomiczny stolik oraz większy monitor. 
Wersja na szklanym stoliku dostępna będzie w sprzedaży tyl-
ko do końca roku.

Istotną informacją, która zapewne ucieszy wielu zwolenni-
ków rozwiązań Apple oraz przyszłych użytkowników syste-

mów FotoFinder, jest możliwość konfigurowania ich na kom-
puterach Mac. Dzięki stacji dokującej ze złączem Thunderbolt 
możliwe jest połączenie kamery FotoFinder medicam 800 
HD z komputerami Apple MacBook Pro i iMac.

Zmiany dotyczą również nakładki dermoskopowej handy-
scope. Aktualnie jest ona kompatybilna z telefonami iPhone, 
a  także, co jest nowością, z iPodem Touch, najnowszej ge-
neracji. Konfiguracja z iPodem pozwala w znaczący sposób 
obniżyć cenę zestawu dermoskopowego, bez utraty jakości 
zdjęć. W nowej wersji handyscope oferuje również możliwość 
pracy ze światłem spolaryzowanym, a także z imersją. 

Całkowicie nowym systemem jest FotoFinder Adonia (fot. 2), 
jej poprzednikiem był znany części z Państwa, Mediscope.  
FotoFinder Adonia łączy w sobie profesjonalną dokumenta-
cję fotograficzną z kompleksową analizą skóry. Dzięki specjal-
nie zaprojektowanemu statywowi umożliwia wykonywanie 
zdjęć „przed i po” w porównywalnych pozycjach, dzięki cze-
mu można obserwować postępy przeprowadzonych terapii 
i zabiegów. Dodatkowo FotoFinder Adonia wyposażona jest 
w zaawansowany program do analizy skóry, który umożliwia 
generowanie raportów o jej stanie. 

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji do-
tyczących systemów FotoFinder zachęcamy do kontaktu 
z naszymi specjalistami.

Nowa jakość 
w dermoskopii cyfrowej

Fot. 2. FotoFinder Adonia

Fot. 1. System bodystudio ATBM
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Robert Jakubowski
Specjalista ds. produktu 
- Angiografia
Siemens Sp. z o.o.
Sektor Healthcare 

Dzięki systemom Artis zee Siemens osiągnął wiodącą pozycję 
na rynku urządzeń do angiografii. Na ubiegłorocznej wysta-
wie towarzyszącej kongresowi RSNA niemiecki producent 
zaprezentował nowe aparaty – angiografy z rodziny Artis Q 
i Artis Q.zen. Obecnie dostępne są one również w Polsce.

Systemy Artis  Q i  Artis Q.zen zaprojektowano w  odpowie-
dzi na rosnące zainteresowanie tematem dawki ekspo-
zycyjnej. Coraz bardziej skomplikowane i  coraz dłuższe 
zabiegi zwiększają ekspozycję pacjenta i  personelu me-
dycznego na promieniowanie jonizujące. Wykorzystanie 
najnowocześniejszych osiągnięć techniki w  dziedzinie ge-
nerowania i  detekcji promieniowania  X pozwala kontrolo-
wać i minimalizować poziom narażenia.

Sercem obu zaprezentowanych serii angiografów jest nowa 
lampa rentgenowska. Ta rewolucyjna konstrukcja zawiera 
specjalnie kształtowane paski wolframu zamiast trady-
cyjnych włókien żarzenia. To trochę jak różnica między 
konwencjonalnymi żarówkami a diodami świecącymi (LED) 
– nowa lampa pozwala uzyskiwać większą ilość promie-
niowania z  ognisk, które są mniejsze i  bardziej symetry-
czne. Znajduje to przełożenie wprost na jakość uzyskiwa-
nego obrazu. Według danych producenta, lampa GIGALIX 
zapewnia aż do 70% lepszą widoczność małych naczyń 
w  porównaniu do rozwiązań z  klasycznymi żarnikami.  
Siemens deklaruje również, że dzięki większej wydajności, 
dodatkowej filtracji i ultra-szybkiemu przełączaniu napięcia, 
możliwe jest uzyskiwanie obrazu o  tej samej jakości przy 
dawkach nawet o 60% mniejszych.

W  systemach flagowej linii Artis Q.zen zastosowano nowy 
rodzaj detektora. Do jego wytworzenia wykorzystano 

podłoże z krzemu krystalicznego, a nie – jak miało to miej-
sce dotychczas – z krzemu amorficznego. Materiał ten zna-
ny jest zapewne większości właścicieli płaskich kolektorów 
słonecznych. Uporządkowana struktura półprzewodnika 
gwarantuje lepszy stosunek sygnału do szumu elektroni-
cznego; zastosowana w medycynie umożliwia obrazowanie 
rentgenowskie z wyjątkowo niską dawką – nawet do 6 nGy 
na impuls. To poziom zupełnie nieosiągalny dla dotychczas 
stosowanych detektorów – te porównywalną jakość obrazu 
zapewniają przy dawkach sześciokrotnie większych. Artis 
Q.zen szczególnie predestynowany jest więc do zastosowań 
w kardiologii dziecięcej, elektrofizjologii, onkologii, a także 
w  długotrwałych zabiegach z  dziedziny radiologii zabie-
gowej i chirurgii naczyniowej.

Dla nowych angiografów opracowano szereg interesujących 
rozwiązań software’owych. Artis  Q i  Artis Q.zen są 
pierwszymi systemami integrującymi ultrasonografię 
wewnątrznaczyniową (IVUS) z  obrazem rentgenowskim. 
Dzięki możliwości jednoczesnej oceny struktury ściany 
naczynia i precyzyjnej lokalizacji zmian, aplikacja IVUSmap 
skutecznie wspomaga lekarzy w  diagnostyce i  wszcze-
pianiu stentów. Z  kolei oprogramowanie CLEARstent Live 
poprawia widoczność stentów w  czasie rzeczywistym, 
stabilizując przy tym obraz ruchomego naczynia. Wszystko 
to bez uciążliwych opóźnień i  konieczności wykonywania 
dodatkowych czynności przez operatora systemu.

Na tym nie koniec innowacji. Siemens zaprezentował także 
nowe aplikacje  3D. syngo DynaCT micro jest rozwinięciem 
„złotego standardu” niskokontrastowego obrazowania 
trójwymiarowego – algorytmów DynaCT. Funkcjonalność 
ta zapewnia znaczną poprawę rozdzielczości przestrzen-
nej, uwidaczniając najdrobniejsze szczegóły obrazowanych 
obiektów. Dzięki niej możliwa jest wizualizacja stentów 
wewnątrzczaszkowych lub innych maleńkich struktur – na 
przykład ślimaka ucha wewnętrznego. Odczytywana przez 
detektor czterokrotnie większa ilość informacji o stopniach 
szarości sprawia, że możliwe staje się rozróżnianie obiektów 
różniących się gęstością radiologiczną o  pojedyncze je-
dnostki Hounsfielda. Obrazy 3D uzyskane za pomocą angio-
grafu nie ustępują jakościowo tym z  tomografii kompute-
rowej, a  jeśli chodzi o rozdzielczość przestrzenną – wręcz 
nad nimi górują!

Czy to znaczy, że nie potrzebujemy już  CT? Taka teza 
byłaby oczywiście nadużyciem. Tomografy komputer-

Artis Q i Artis Q.zen
- innowacje w interwencjach

Fot. 1. Dwupłaszczyznowa wersja angiografu Artis Q.zen firmy Siemens
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„Chcieliśmy ulepszyć aparat, ale ostatecznie osiągnęliśmy 
rewolucyjną zmianę. Od początku naszym celem było rozwi-
nięcie niskodawkowej techniki. Ale zmniejszenie dawki nawet 
o 30% z  zachowaniem tej samej jakości obrazu? Technologia 
Prime wyznacza nową erę w obrazowaniu piersi! Ostatecz-
nie pokazuje to, iż różnica między zmianą a rewolucją leży 
w  szczegółach” – Wilhelm Hanke, dział Badań i Rozwoju,  
Siemens AG. Od początku roku 2013 na rynku dostępna jest 
innowacyjna wersja cyfrowego mammografu firmy Siemens 
– MAMMOMAT Inspiration Prime. W porównaniu z dotych-
czas dostępnym na rynku aparatem, dodano technologię 
Prime, wymieniono detektor oraz poprawiono algorytmy, 
pozwalające na indywidualny dobór dawki (OpDose). Udo-
skonalono adaptacyjny AEC oraz OpView. Wszystkie te zmia-
ny pozwoliły na uzyskanie takiej samej jakości obrazów, przy 
obniżeniu dawki nawet o 30%.

PRIME (Progressive Reconstruction Intelligently Minimizing 
Exposere) łączy w sobie możliwość wykonania akwizycji bez 
kratki z progresywną rekonstrukcją. Innymi słowami, zdję-
cia wykonywane są bez obecności motorycznie wysuwanej 
kratki przeciwrozproszeniowej, zaś artefakty powstające 
na obrazie od promieniowania rozproszonego są usuwane 
w trakcie rekonstrukcji przy użyciu specjalnie stworzonych 
do tego celu algorytmów. Dzięki wysunięciu kratki, dawka 
promieniowania nie musi być tak duża, jak w przypadku 
cyfrowych mammografów firm konkurencyjnych. Wynika 
to z prostego faktu - została usunięta jedna z przeszkód na 
drodze: anoda - detektor. Zastosowane oprogramowanie 
identyfikuje struktury rozpraszające promieniowanie, a na-
stępnie optymalizuje obraz. Dzięki takiemu zabiegowi, ba-
warskim inżynierom udało się w znaczny sposób ograniczyć 
dawkę promieniowania, na jaką jest narażona pacjentka 
w trakcie badania. Więcej na temat algorytmu, jak i możliwo-

Zainspirowany niską dawką 
MAMMOMAT Inspiration Prime

Piotr Wawrzyńczyk
pwawrzynczyk@cxsa.pl

owe są specjalizowanymi urządzeniami, w  których układ  
lampa - detektor jest odpowiednio wyważony, a dzięki spe-
cjalnemu łożysku, odpowiedniemu napędowi i  układowi 
przekazywania sygnałów, może on wirować bardzo szybko. 
Ramię angiografu trudno rozpędzić do dużej prędkości, 
a następnie wyhamować. Ale i w tej dziedzinie zaprezento-
wano nowe rozwiązanie. Obecnie organy takie jak płuca 
mogą być uwidocznione w  trzech wymiarach w  czasie 
poniżej 3  sekund za pomocą syngo DynaCT HighSpeed. 
Błyskawiczna akwizycja pozwala na minimalizację liczby 
artefaktów ruchowych i  ilości podawanego pacjentowi 
środka kontrastowego. Szybka akwizycja i  rekonstrukcja 
to klucz do obrazowania funkcjonalnego. Nowy protokół  
syngo DynaCT Body przedstawia kolorowe mapy rozpływu 
krwi w  narządach miąższowych z  możliwością wykonania 
pomiarów ilościowych. W onkologii indywidualny dobór ter-
apii jest kluczem do jej powodzenia. Nowe oprogramowa-
nie pozwoli na ocenę zmian perfuzji w trakcie terapii.

Systemy Artis  Q i  Artis Q.zen oferowane są ze statywa-
mi z  ramieniem  C identycznymi, jak rodzina Artis zee 
(wyjątkiem jest statyw uniwersalny). Dostępne są więc 
wersje tak jedno-, jak i  dwupłaszczyznowe, z  montażem 
na podłodze lub na suficie, a także z ramieniem robota. Tak 
jak wszystkie systemy Artis zee, również angiografy rodz-
iny Artis Q i Artis Q.zen są wyposażane w kompletny pakiet 
aplikacji redukujących dawkę CARE oraz algorytmy prze- 

twarzania obrazów CLEAR. Funkcjonalności te mają za-
pewnić najlepszej jakości obraz przy najniższej możliwej 
dawce.

Cena nowych systemów pozycjonuje je nieco wyżej niż 
aparaty z  rodziny Artis zee. Te ostatnie nadal pozostają 
w ofercie firm Siemens i Consultronix.

Fot. 2. Badanie wykonane za pomocą protokołu syngo DynaPBV Body
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ści ograniczenia dawki można znaleźć w artykule naukowym 
pt. „Full-field Digital mammography with grid-less acquisi-
tion and software-based scatter correction: Investigation 
of dose saving and image quality” A. Fieselmann, D. Fischer, 
G. Hilal, F. Dennerlein, T. Mertlmeier, D. Uhlenbrock.

Nie bez znaczenia, dla redukcji dawki, jest ulepszona funkcja 
OpDose. Dzięki wprowadzonym zmianom, system jeszcze le-
piej dobiera parametry ekspozycji dla każdej piersi – najlep-
szy zestaw anoda/filtr wybierany jest w zależności od grubo-
ści i gęstości tkanki piersi. Nowością jest możliwość wyboru 
5 poziomów dawki, przy równoczesnej optymalizacji wszyst-
kich parametrów ekspozycji. System AEC (automatic expo-
sure control), na podstawie obszaru o największej gęstości, 
wylicza dawkę, co pozwala na osiągnięcie odpowiedniego 
kontrastu. W najnowszym cyfrowym mammografie firma 
Siemens wprowadziła algorytm AEC, który działa dla każdej 
projekcji i widoku, np. CC i MLO – mięśnie nie wpływają na 
zmiany parametrów ekspozycji. Ulepszeniu uległ też system 
OpView. Oprogramowanie to pozwala na dostosowanie 
sposobu wyświetlania obrazu w taki sposób, aby był on jak 
najbardziej czytelny dla użytkownika. Umożliwia ono wybór 
predefiniowanych sposobów wyświetlania obrazu – dostęp-
ne jest 5 różnych wariantów.

Całość dopełnia znana z poprzednich wersji lampa z po-
dwójną anodą Mo/W wyposażona w dwa rodzaje filtrów Mo 
oraz Rh. Dzięki takiemu rozwiązaniu wydłużono żywotność 
lampy. Dodatkowo kombinacja anoda W/ filtr Rh pozwa-

la zredukować dawkę do 50% w stosunku do lamp innych 
producentów. System optymalizacji siły kompresji OpComp® 
w połączeniu z ergonomicznymi kształtami aparatu, izo-
centrycznym gantry oraz opcjonalnym podświetleniem 
MoodLight wpływają bardzo korzystnie na samopoczucie 
pacjentki w trakcie wykonywania badania. OpComp® indy-
widualnie dla każdej pacjentki dobiera poziom ucisku. Kom-
presja trwa tak długo, jak pierś pacjentki pozostaje miękka 
i podatna na ucisk. Kiedy poziom gwarantujący maksymalną 
jakość obrazu zostaje osiągnięty, uciskacz zatrzymuje się au-
tomatycznie.

Dla zaawansowanych badań MAMMOMAT Inspiration może 
być wyposażony w opcję tomosyntezy 3D o jednym z naj-
większych zakresów obrotu na rynku ±25˚. Tak duży zakres 
ruchu pozwolił na zwiększenie rozdzielczości systemu 
w  płaszczyźnie pionowej piersi. W konsekwencji uzyskuje-
my lepsze rozdzielenie obiektów na różnych głębokościach. 
Należy tutaj dodać, iż wykonanie tomosyntezy za pomocą 
MAMMOMATu Inspiration nie wymaga wykonywania po-
czątkowej projekcji 2D – rozwiązanie takowe jest stosowane 
w aparatach firm konkurencyjnych.

Aparat może być wyposażony w funkcję biopsji stereotak-
tycznej, która pozwala na w pełni zautomatyzowane proce-
dury zabiegowe. Ponieważ całość została wyprodukowana 
przez jednego producenta nie mamy problemów z piono-
wym i bocznym prowadzeniem igły. Do całego zabiegu wy-
korzystywana jest stacja technika, z tego względu nie ma 
konieczności instalacji dodatkowych stanowisk.

Obecnie zmiany o charakterze nowotworowym są jednymi 
z  najczęściej wykrywanych. Wiąże się to zarówno z lepszą 
dostępnością do najnowocześniejszej aparatury przesiewo-
wej, jak i z większą świadomością zagrożeń, jakie ze sobą 
niosą. Dzięki zastosowaniu techniki Prime już nigdy więcej 
pacjentki nie będą musiały być narażane na zbędne promie-
niowanie rentgenowskie. Dzięki temu przyczyniamy się do 
ograniczenia uszkodzeń struktury DNA powodujących mu-
tację w łańcuchu molekularnym kobiecych organizmów.

Fot. 1. Porównanie obrazów wykonanych bez wykorzystania technologii 
Prime, 68 mAs (A) i z wykorzystaniem technologii Prime, 45 mAs (B), brak 
różnic w obrazach - redukcja dawki o ok. 30%, dzięki uprzejmości MVZ 
Prof. Dr. Uhlenbrock & Partners, Dortmund, Niemcy

A) B)

Fot. 2. Wykres zależności dawki od grubości piersi

Fot. 3. Tylko prawdziwa Tomosynteza 3D może lepiej rozdzielić dwa 
obiekty dzięki unikalnemu zakresowi kąta skanu 50°
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Muszle zawsze pasjonowały i zachwycały. Już od czasów staro-
żytnych były obiektem pożądania tych, którzy je kolekcjonowa-
li, chociaż było to hobby zarezerwowane dla majętnych. Warto 
jednak zwrócić uwagę, że muszle od bardzo dawna pełniły waż-
ną rolę w rozwoju cywilizacji, będąc środkiem płatniczym. Po 
raz pierwszy były odpowiednikiem pieniądza w Chinach około 
1500 roku p.n.e., a później rozpowszechniły się na wybrzeżach 
Oceanu Indyjskiego, wyspach Melanezji, w Afryce, a nawet 
wzdłuż zachodnich wybrzeży Ameryki Północnej. Jako cieka-
wostkę można podać fakt, że w interiorze Papui Nowej Gwinei 
(PNG) w dalszym ciągu, środkiem płatniczym pozostaje tzw. 
kina (wyrabiana z perłopława Pinctada maxima, którego wiel-
ką skorupę tnie się na kształt półksiężyca). Do 1960 roku istniał 
nawet oficjalny przelicznik - 1 kina warta była 12 szylingów, 
a współczesna waluta PNG nazywa się właśnie kina. W symbo-
lice chrześcijańskiej niezwykle ważną rolę odgrywa muszla św. 
Jakuba (Pecten jacobaeus), będąca symbolem pielgrzymów 
zmierzających do Santiago de Compostela, gdzie znajduje się 
grób św. Jakuba (pierwszy męczennik wśród apostołów).

Badaniem budowy muszli od dawna zajmują się nie tylko na-
ukowcy, ale także artyści. Dopiero jednak wprowadzenie stoso-
wania promieni X dało narzędzie umożliwiające bezinwazyjne 
badanie wnętrza muszli, a artystom pozwoliło na całkiem nowe 
spojrzenie umożliwiając wydobycie skomplikowanej a zarazem 
pełnej piękna i harmonii struktury.

Warto zwrócić uwagę, że badania radiologiczne muszli mięcza-
ków (z użyciem radiografii oraz tomografii komputerowej) mają 
duże znaczenie w wykrywaniu chorób, co jest ważne w tych re-
gionach świata, gdzie połowy tych zwierząt są ważną pozycją 
w gospodarce. Obrazy radiograficzne muszli, po dodatkowym 
przetworzeniu osiągają nawet status dzieł sztuki. Najbardziej 
znani twórcy to Thad Tomas, Steven Crow, Lessie Wright i Hug 
Turvey. 

Prezentowane obrazy rtg pochodzą z badania radiologicznego 
wykonanego na zlecenie konchistów z użyciem standardowe-
go aparatu rentgenowskiego (Axiom Iconos R100,  Siemens) 
oraz systemu do radiografii cyfrowej pośredniej (Agfa). Para-
metry badania ustalano indywidualnie dla każdej muszli biorąc 
pod uwagę jej budowę i wielkość. 

Muszle w promieniach rentgenowskich

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

Fot. 1. Zdjęcia rentgenowskie muszli

Thermaspec
mikrofalowa alternatywa
dla bardziej radykalnych rozwiązań

bezpieczny i efektywny
alternatywa dla bardziej radykalnych rozwiązań
niska temperatura zabiegu
brak sondy rektalnej 
krótki czas zabiegu
niskie koszty materiałów zużywalnych 
bezpieczbezpieczny sposób deponowania energii przy pomocy mikrofal 

Wyłączny dystrybutor: Consultronix SA  |  www.cxsa.pl
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Od wielu lat „złotym standardem” w terapii łagodnego 
rozrostu prostaty są TURP (transurethral resection of the 
prostate) oraz inwazyjna, otwarta prostatektomia. Metody 
te wiążą się nieodłącznie z niepomijalną liczbą powikłań 
i  pooperacyjnych dolegliwości dla pacjenta. Częstotliwość 
występowania powikłań rośnie w obydwóch przypadkach 
wraz z rozmiarem prostaty. Z tego powodu rozpoczęto po-
szukiwania małoinwazyjnych alternatyw tych metod, które 
mogły by zagwarantować jak najniższy procent komplikacji 
pozabiegowych. Procedury laserowej terapii BPH zyskują na 
świecie i w Polsce coraz szersze poparcie, powoli wypierając 
metody tradycyjne.

Obecnie na rynku dostępne są cztery rodzaje laserów stoso-
wanych przy zabiegach BPH (benign prostatic hyperplasi), 
generujące promieniowanie laserowe o długości zależnej 
od źródła. Są to lasery o źródłach stałych: holmowe (Ho:Y-
AG), thulowe (Tm:YAG – drugiej generacji – ze źródłem pro-
mieniowania z kryształami thulmu), KTP/HPS oraz diodowe. 
Zwłaszcza te ostatnie przez wzgląd na niską cenę zakupu 
cieszą się w Polsce rosnącą popularnością. Czy dokonując 
wyboru nie powinniśmy jednak poważnie rozważyć droż-
szej konkurencji?

Przyjrzyjmy się zatem najważniejszej kwestii, z punktu wi-
dzenia medycznego, interakcji poszczególnych długości 
fal promieniowania z tkanką. Promieniowanie skierowane 
na tkankę podlega trzem zjawiskom: rozproszenia, odbicia 
oraz absorpcji. W laserowej terapii łagodnego przerostu 
prostaty najistotniejsza jest absorpcja w wodzie oraz hemo-
globinie. Przez nią następuje wzrost temperatury, a w kon-
sekwencji koagulacja, waporyzacja oraz karbonizacja. Aby 
określić sposób oddziaływania danego promieniowania 
musimy znać długość generowanej fali oraz rodzaj tkanki 
poddanej oddziaływaniu. Badając wpływ światła lasero-
wego na tkankę możemy zauważyć, iż wzrost temperatury 
powyżej punktu denaturyzacji białka, ale poniżej punktu 
wrzenia spowoduje koagulację (martwicę tkanek). Dalszy 
wzrost temperatury i przekroczenie punktu wrzenia dopro-
wadzi do waporyzacji. W praktyce oba te zjawiska występu-
ją równolegle – wierzchnia warstwa tkanki ulega wapory-
zacji, spodnia koagulacji. W przypadku wysokiego stopnia 
absorpcji promieniowania strefa wpływu ciepła w  tkance 
jest powierzchowna. Jedynie niewielka część energii po-
woduje koagulację tkanki. Dokładnie odwrotna sytuacja 
przedstawia się w przypadku niskiego stopnia absorpcji – 
następuje głęboka koagulacja tkanki. Konkretną głębokość 
koagulacji dla długości fali emitowanej przez laser, można 
odczytać z  wykresu [1]. Widać zatem, iż objętość ogrzanej 
tkanki jest bezpośrednio związana z głębokością penetracji 
promieniowania laserowego, a ta z kolei zależy od długości 

emitowanej fali. Wracając do konkretnych rozwiązań, może-
my zauważyć, że w przypadku laserów holmowych i thulo-
wych głębokość penetracji zamyka się poniżej 0.5 mm. W 
przypadku lasera KTP jest to już około 1 mm. Natomiast la-
sery diodowe o długości fali 980 nm to wg badań nawet 10 
mm! [1][2]

Porównując dostępne dane na temat komplikacji poopera-
cyjnych (zwłaszcza tych późnych - objawiających się po po-
nad 12 miesiącach od zabiegu) wyraźnie widać, gdzie lasery 
diodowe niekorzystnie odstają od pozostałych:
- 20% pacjentów wymaga ponownego założenia cewnika,
- u 30-38% pacjentów konieczność kolejnej procedury, 
- ponad 10% pacjentów cierpi na utrzymującą się inkonty-
nencję,
- u 15% pacjentów wykryto zwężenie szyi pęcherza.

Powodem znacznie zwiększonej liczby późnych komplikacji 
po zabiegach laserem diodowym jest głęboka koagulacja 
tkanek. Konieczność przeprowadzania kolejnych procedur 
wiąże się m.in. z odrywaniem się wielu warstw martwych 
tkanek powstałych podczas zabiegu i blokowaniem światła 
cewki moczowej. Bardziej szczegółowe informacje oraz do-
kładne statystyki można znaleźć w badaniach klinicznych 
podanych w źródłach.

Reasumując zebrane dane, przy obecnych konstrukcjach 
laserów, zakup i użytkowanie lasera diodowego (980 nm) 
może być obarczone wysokim ryzykiem późnych komplika-
cji pooperacyjnych. Najlepiej zbadanym laserem używanym 
przy zabiegach BPH jest laser holmowy. Ho:LEP wiąże się 
z  niskim wskaźnikiem komplikacji pozabiegowych. Wyso-
ka w powszechnym mniemaniu krzywa nauki tej techniki, 
w rzeczywistości sprowadza się do przeprowadzenia około 
20 zabiegów. Jest to wartość porównywalna z konkurencyj-
nymi metodami. Wysoką skuteczność przy niskim wskaźni-
ku komplikacji daje również także zbliżona technika wapo-
enukleacji (Tm:VEP) przy użyciu lasera thulowego.

Nie wszystko złoto co się świeci

Wykaz bibliografii dostępny 
na stronie www.cxnews.pl

Fot. 1. Wykres prezentujący głębokość koagulacji dla długości fali emi-
towanej przez laser [1]
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Komputer w pracy – hasło; komputer w domu – hasło; 
poczta elektroniczna – hasło; bank, twitter, każdy sklep 
internetowy - wszędzie potrzebne jest hasło. Wszystko 
komplikuje dodatkowo przymus zmiany tegoż hasła, co 
tydzień czy miesiąc, a przecież dopiero co się go nauczyłem. 
I jak tu nie zwariować?! Zazwyczaj kończy się tak, że 
posiadamy jedno hasło do większości kont, a  tam gdzie 
konieczna jest okresowa zmiana dodajemy kolejne liczby 
porządkowe. 

Niestety w czasach, gdy wykorzystując internet zarządzamy 
swoimi pieniędzmi, umawiamy się na spotkania 
i  prowadzimy życie towarzyskie, dobre hasło jest sprawą 
kluczową.

Zacznijmy więc od początku, czyli scharakteryzujmy, co 
oznacza dobre hasło? Czy ma być długie, skomplikowane 
i  niemożliwe do zapamiętania? Oto kilka podstawowych 
zasad:
1. Hasło powinno składać się przynajmniej z 6 znaków 

(niektórzy twierdzą, że minimum to 8).
2. Nie należy wykorzystywać tylko liter alfabetu (to tylko 

26 znaków, podczas gdy do wyboru mamy ponad 200).
3. Koniecznie należy wykorzystywać kombinację małych 

i wielkich liter oraz znaków specjalnych.
4. Hasło powinno być takie, by je zapamiętać bez 

konieczności zapisu na kartce.

Na pierwszy rzut oka, chcąc spełnić wszystkie te zasady, 
należy zapisać się na kurs mnemotechniki i ćwiczyć 
swoją pamięć, by nikt nie włamał się nam na facebook’a 
i  nie zwyzywał naszego szefa, dla zabawy. Nie mówię już 
o samowolnym wykorzystaniu naszej wypłaty :).

Pytanie brzmi czy naprawdę wymyślenie swojego, 
silnego hasła, które pamiętamy nawet w środku nocy, 
jest niemożliwe dla zwykłego człowieka? Postaram się 
przekonać, że nie jest to takie trudne.

W paru zdaniach postaram się przybliżyć jedną z metod 
układania dobrego hasła. W tym celu posłużymy się 
konkretnym przykładem. Zacznijmy od ułożenia, bądź 
wybrania zdania, które na pewno zapamiętamy. Może to 
być ulubiony cytat z filmu, czy aforyzm św. Augustyna, albo 
po prostu znany fakt z naszego życia. W naszym przypadku 
niech to będzie: Kupiłem moją Mazdę we wrześniu 2009 roku. 
Do hasła wykorzystujemy pierwsze litery każdego wyrazu 
i tak mamy: 

KmMww2009r

To już 10 znaków, gdzie mamy zarówno małe jak i wielkie 
litery. W następnym kroku zamieniamy cyfry na znaki 
specjalne, czyli wpisujemy je z wciśniętym klawiszem Shift 
i tak mamy: 

KmMww@))(r

Rozszyfrowując: „2” to „@”, „0” to „)” a „9” to „(”. Już w tej 
chwili nasze hasło jest bardzo silne (co można sprawdzić na 
przykład na stronie www.passwordmeter.com). 

Dodatkowo, przy tworzeniu haseł możemy wykorzystać 
inne metody, takie jak:
•	 dodanie daty – przydatne przy hasłach, które koniecznie 

należy zmieniać, co pewien okres,
•	 zamiana niektórych liter na cyfry, np. A – 4, O – 0, S – 5, 

itp.,
•	 pisanie samogłosek zawsze z wielkiej litery,
•	 wykorzystanie znaków interpunkcyjnych,
•	 dodanie na początku lub na końcu stworzonego hasła 

informacji o rodzaju portalu np. gmailKmMww@))(r, 
facebookKmMww@))(r i wiele innych. 

Myślę, że każdy z nas, wykorzystując choćby kilka 
z  podanych zasad, jest w stanie stworzyć naprawdę dobre 
hasło, które zabezpieczy nasze dane bez konieczności 
uczestniczenia w kursach poprawiających pamięć.

KmMww@))(r
czyli dobre hasło, które ochroni Twoje dane!

Zapraszamy do skorzystania 
z naszych usług serwisowych

Consultronix
www.cxsa.pl | 12 290 22 22

Serwis
aparatury medycznej
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Na murze było napisane H.W.D.P. Starszy pan powiedział „co 
za chamstwo”. „A co to za skrót?” – zapytałem. „Nie wie pan?”, 
„Nie”. Rozwinął. „Widzi pan jakie chamstwo?”. „No tak, ale do-
piero kiedy się wie co to znaczy”. „ Każdy wie”.
 
„Ja nie wiedziałem. Przecież taki skrót można rozwinąć róż-
nie. Tym bardziej, że jeżeli pańskie rozwinięcie jest prawi-
dłowe to pierwszą literą powinna być ‚c’. Czy jeśli na ścianie 
jest napisane ‚d’ to oznacza tylko jedno słowo?”. Zirytował 
się: „panie, młodzi nie znają ortografii przez te esemesy 
i dlatego tam jest ‚h’ a nie ‚c’, a jak jest napisane na ścianie ‚d’ 
to ręczę panu, że nie chodzi o nic innego jak tylko właśnie 
o ‚d’”.

„Skąd pan wie, że to pisali młodzi?”. „Bo młodzi klną”. „A sta-
rzy nie?”. „Czy pan się nie zorientował, że przekleństwa 
głównie odnoszą się do sfery sexu? Starych sex już nie in-
teresuje, więc przekleństwa tracą swoją moc. Starszym lu-
dziom z przyjemności zostało jedzenie. Do widzenia panu”.

Poszedł. Zrobiło mi się przykro. To znaczy, że wkrótce już nie 
będę mógł nawet kląć? Nie! Opracowałem przekleństwa dla 
starszych. Związane z jedzeniem. Kobieta, która zawodowo 
trudni się sexem to najpopularniejsze przekleństwo. A ko-
bieta, która zawodowo trudni się gotowaniem? To Kuchta. 
I już mamy pierwsze słowo. Nawet podobne w brzmieniu 
do tamtego. Kuchta. Można dodać coś z warzyw. Nać. Gdy 
ktoś ma trudną sytuację może powiedzieć „ale mam prze-
jedzone”. Wiadomo, że przejedzenie to sytuacja nieprzy-
jemna. Najbardziej uniwersalne przekleństwo jest słowem 
oznaczającym czynność seksualną. W naszym przypadku 
to gotowanie. Tu używamy słowa „pichcić” i „pitrasić”. Jakże 
ładnie brzmi „bo ci przypichcę” albo „odpichcij się ode mnie” 
czy inne „ty taki owaki przypitraszony”. Zamiast taki owaki 
powinno się użyć słów, które w młodzieżowym wydaniu są 
związane z narządami służącymi do prokreacji. Tu zastosu-
jemy kuchenne przybory na przykład „słój”. „Ty słóju przy-
pitraszony” czyż nie ładnie brzmi? Dałem Państwu receptę, 
resztę proszę sobie wymyślać samemu. Smacznego! 

Klną

Czasem można odnieść wrażenie, że demokracja zwariowała 
na punkcie procedur. Obowiązują one prawie we wszystkich 
dziedzinach życia społecznego. Warto zaznaczyć, że nie jest 
to jakieś współczesne odkrycie, a raczej uznanie za potrzebne, 
a nawet konieczne, dochodzenie do zamierzonych celów zgod-
nie z zasadami logiki, sprawdzonej w praktyce.

A cóż to jest procedura? Jest to ustalony z góry, a więc przez 
jakąś zwierzchnią władzę, obowiązujący wszystkich, sposób 
postępowania w załatwianiu spraw, czy to w administracji, czy 
w rozmaitych dziedzinach gospodarki, w wymiarze sprawiedli-
wości, a także w służbie zdrowia. Procedury obowiązują wszę-
dzie i często są zmorą wykonujących jakiś zawód, którzy przede 
wszystkim powinni się kierować dobrem człowieka, a nie prze-
pisami formalnymi. Bowiem istnieją sytuacje, w których dobro 
człowieka wymaga naruszenia obowiązujących procedur.

Zapewne ta trudność pojawia się w każdej dziedzinie spraw 
ludzkich, ale chyba ze szczególną siłą występuje w wymiarze 
sprawiedliwości i w lecznictwie. Wystarczy odwołać się w  tej 
sprawie do bardzo prostego pytania, a mianowicie, po co 
wyznaczać sędziów, po co kształcić lekarzy, skoro komputery 
i specjalnie zaprogramowane roboty są w stanie o wiele lepiej 

od niego ustalić, w jakiej mierze przestępstwo narusza obowią-
zujące prawo i jaką należy przestępcy wymierzyć karę, zgodnie 
z obowiązującym kodeksem, albo jakie postępowanie, w usta-
lonej chorobie, jest konieczne, by zaaplikować choremu odpo-
wiednie leki?

Okazuje się, że sprawa nie jest taka prosta. Najpierw dlatego, 
że doświadczony, uczciwy sędzia, a także dobrze wykształcony 
lekarz z długoletnią praktyką, przewyższają mądrością kompu-
tery i procedury tym, że wnoszą, niczym niezastąpiony, czynnik 
ludzki w diagnozę, a także w sprawiedliwe i skuteczne rozwią-
zane dylematów sprawiedliwości i skutecznego leczenia.

Nie należy się dziwić, że w XXI wieku mamy takie dylematy, bo 
właściwie są one odwieczne i mimo rozwoju nauki i techniki, 
takimi pozostaną. Byłoby jednak wielkim błędem, gdyby nie 
dopuszczano do głosu ludzi w przypadkach wyłamujących 
się z  procedur, a jednak istotnych dla dobra człowieka i nie 
uwzględniano ich w ustawodawstwie. Już prawo rzymskie do-
magało się zachowania we wszystkim zasady słuszności prawa, 
także tego formalnego, czyli procedur. Ważniejszy jest czło-
wiek, niż procedury.

Kraków, dnia 16 sierpnia 2013 r.

Procedury

bp Tadeusz Pieronek
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Wielce Szanowni Państwo!

Wraz z kanikułą w starożytnym Rzymie rozpoczynał się se-
zon igrzysk. My możemy sobie o tym co najwyżej poczytać, 
śmiem jednak twierdzić, że to o wiele bardziej zajmujące niż 
zapach wyprutych flaków w upalne popołudnie. Oczywiście 
pod warunkiem, że czytamy ze zrozumieniem! Ot, weźmy 
na przykład parkę rozkosznych bliźniaków uwieszonych 
cycków wilczycy. O tym, że Romulus założył Rzym wiedzą 
wszyscy. Ale o tym, że przy tej okazji zaciukał Remusa w 
szkolnych czytankach już nie piszą. Dlaczego?

Zacznijmy ab urbe condita. Było tak: wraży Amulius zrzucił 
z tronu i wygnał starszego brata, Numitora, zacnego króla 
miasta Alba Longa. Jego córkę zaś, Reę Sylwię, zmusił do po-
zostania dziewiczą Westalką. W ten sposób chciał się ustrzec 
mścicieli i było by mu się udało, gdyby nie palec boży. No, 
nie wnikając w szczegóły, Mars zmajstrował dziewczynie 
chłopaczków. Cóż, Westalka, która nie dochowała czystości 
musiała umrzeć – dura lex, sed lex - a niewinne dziatki be-
zecnik kazał potopić! Jednakowoż, kat powierzył je Fortunie 
i spławił z nurtem rzeki. Tak bracia trafili do Faustulusa, pa-
stucha, który ich wychował w stosownej chwili wyjawiając 
prawdę. Wówczas młodzieńcy zapaławszy słusznym gnie-
wem skrzyknęli gromadę podobnych sobie junaków, utru-
pili Amuliusa i przywrócili Numitora na tron. Wszakże spla-
mieni rozlewem rodowej krwi, nie mogli pozostać w Alba 
Longa, założyli więc własne miasto na Palatynie i Kapitolu.

A teraz wersja ze zrozumieniem: braciszkowie byli banitami, 
którzy zebrawszy bandę podobnych sobie wyrzutków zbó-
jowali nad Tybrem. Obłowiwszy się, uczynili ruch genialny: 
założyli własne miasto. Z własnym królem i własną jurysdyk-
cją! Teraz okoliczne sądy mogły im co najwyżej skoczyć. Cóż, 
audentes fortuna iuvat decoratque corona - odważnych los 
wspiera i koroną wieńczy! A zwieńczył Romulusa, tak zde-
cydowały auspicje, czyli wieszczba z lotu ptaków. Jednak-
że, Remus wyraził zdanie odrębne przeskakując wznoszony 
mur obronny. Czyn ten był nie tylko grubiaństwem, lecz 
i złym omenem - cóż warte są mury, które można przesko-
czyć? Jest więc zupełnie zrozumiałe, że Romulus odczynił 
urok in situ nascendi nadziewając bliźniaka na włócznię. Jed-
no nie ulega wątpliwości: bracia pożarli się o władzę i spór 
rozstrzygnęli.

Dalszy ciąg mitu założycielskiego pasuje jak ulał do zbójec-
kiego rodowodu. Otóż, zbudowawszy miasto Rzymianie zo-
rientowali się, że mają pewien kłopot: nie ma w nim kobiet. 
I znów okazało się, że Romulus miał głowę nie od parady: 
urządził igrzyska na które zaprosił Sabinów z sąsiedniego 

Kwirynału. Ci, aczkolwiek niechętnie, zgodzili się - odmowa 
byłaby obrazą bogów. I mieli nosa, bowiem podczas impre-
zy masowo uprowadzono ich córki w celu matrymonialnym. 
Było to osławione porwanie Sabinek, które doprowadziło 
do wojny, w ostatniej chwili zażegnanej przez… Sabinki. 
Skończyło się, jak na okoliczności przystało, łzawo. Zawarto 
ścisłą unię i od tej pory zjednoczony naród w czasie wojny 
zwał się Rzymianami, w czas pokoju zaś Kwirytami.

I znów Genius populi romani machnął skrzydłem! Teraz Ro-
mulus et consortes awansowali z kozokradów na szacow-
nych Patres familiarum, antenatów patrycjatu, crème de la 
crème rzymskiej socjety. A ojciec rzymskiej rodziny to nie 
hetka! Do niego należało nie tylko wyłączne prawo do roz-
porządzania całym majątkiem, lecz także jurysdykcja nad 
członkami rodu z karą śmierci włącznie! Z familią związani 
byli też wywodzący się z plebsu klienci. Wolni, acz pozba-
wieni środków produkcji byli całkowicie uzależnieni od 
swoich patronów, którzy dawali im pracę, wspomagali fi-
nansowo, udzielali „błogosławieństwa” ich interesom i  roz-
sądzali spory. Świadomi, że ich dobrobyt zależy od potę-
gi rodu patrona, klienci wspierali go wszelkimi legalnymi 
i nielegalnymi metodami. Chociażby ustawiając wybory do 
magistartury. Początkowo w Rzymie wszystkie urzędy, z kró-
lewskim włącznie, były wybieralne. A tak się składa, że urząd 
zawsze oznaczał dostęp do kasy…

Nie wiem jak Wam, ale mnie famila Romana nieodparcie ko-
jarzy się z rodziną Vito Corleone. Nic w tym dziwnego, toż 
Sycylia przez sześć, z okładem, wieków była rzymską pro-
wincją. W dodatku, z racji położenia, wyspa jest łakomym 
kąskiem dla wszelkiej maści najeźdźców. Podbijali ją Feni-
cjanie, Grecy, Rzymianie, Wandale, Bizantyjczycy, Mauro-
wie, Normanowie… Ostatni był bodaj generał Patton. Dla 
autochtonów władza zawsze była obca, pielęgnowali więc 
swoje zwyczaje w odciętych od świata górskich wioskach, 
niespiesznie je wzbogacając tym, co im akurat odpowiada-
ło. W takich warunkach tradycja bez problemu mogła prze-
trwać dostatecznie długo, by Pater familias stał się Ojcem 
chrzestnym… 

Tak, tak Moiściewy! Trzeba przyznać uczciwie, że zawieru-
chę po upadku Imperium Romanum przetrwały tylko dwie 
instytucje: chrześcijaństwo i Cosa Nostra. Tyle, że chrześci-
jaństwo nie jest naszym wynalazkiem…
   
Życzę Państwu samych miłych chwil, na łonie rodziny rzecz 
jasna!
Z.M.

Najtrwalsze dziedzictwo Zachodu



KULTURA I NAUKA 25

www.cxnews.pl

Krzysztof Smolarski
ksmolarski@cxsa.pl

Ciekawe czy jeśli na przedstawieniach Opery, regularnie 
pojawiałaby się grupa “melomanów”, opluwając artystów, a in-
nych uczestników spektaklu traktując bejsbolem, a co trzecie-
go nożem, to nazwalibyśmy ich “melomole”?

A może grzybiarzy - bandytów należy nazywać „grzybolami”, 
złodziei - bandytów - „kolekcjonolami”, a jeśli uda im się pobić 
kogoś z garbatym nosem lub ciemną karnacją, będzie to wy-
razem ich wysublimowanego patriotyzmu.

W każdej społeczności jest margines ludzi działających poza 
prawem i rolą państwa jest ich resocjalizacja, a w ostateczności 
izolacja w więzieniach. Zdarza się niestety, że politykom wydaje 
się, iż mogą ich użyć dla własnych celów. Upodmiotowiają ich, 
usprawiedliwiając ich bandytyzm jakąś ideologią, lub stanem 
wyższej konieczności. Tak z „kiboli” robiono patriotów, tak 
w 1936 r. w Niemczech werbowano bojówki do walki z Żydami, 
czy bandy UB do walki z pozostałościami Armii Krajowej - to 
byli tacy sami „kibole” zalegalizowani przez system i w majesta-
cie prawa terroryzujący spokojnych obywateli.

Trzeba sobie wreszcie uświadomić, że nie byłoby „kiboli” bez 
stadionów i bez klubów - byliby poszczególni bandyci, lub 
ich małe grupki. My wybudowaliśmy im miejsca, gdzie mogą 
się legalnie gromadzić, my daliśmy im ideologię - „dobro 
ukochanego klubu” - wokół której budują tożsamość i siłę 
grupy - czytaj bandy. Mało tego, oni w takiej grupie czują się 
bezkarni, a im bardziej są brutalni, tym bardziej są z tego dumni 
- media pokazują do znudzenia jak któryś z bandziorów kopnął 

kamerzystkę - przecież to jest źródło jego knajackiej sławy, 
zamiast zawstydzać - nakręca następnych do naśladowania, 
typowa kultura więzienna. Przecież gdyby ten sam bandyta 
skopał kamerzystę w czasie transmisji z pałacu prezydenckiego 
- już dawno byłby po wyroku, a na pewno nie prowadziłby firmy 
cateringowej na terenie np. sejmu - tak jak tamten na stadionie.

Ze zdumieniem słyszę jak pan Leśnodorski, prezes Legii prze-
chwala się, że jego klub ma najlepszy doping w Europie, a dop-
ingiem tym dowodzi znany bandzior niejaki Staruch. Wydaje 
się, że najwyższy czas panowie prezesi/właściciele klubów 
piłkarskich, by się zdecydować czy chcecie mieć na trybunach 
kibiców, czy bandytów? Bo jeśli bandytów, to może przenieść 
rozgrywki ligowe na teren zakładów karnych - ład i porządek 
zapewniony, a jeśli burdy nawet wybuchną to „na miasto” się 
nie przeniosą, sądy 24 godzinne można zamknąć, a i winnych 
daleko wozić nie będzie trzeba.

Po bójce na plaży z meksykańskimi żeglarzami, kibole/bandzi-
ory Ruchu Chorzów wydali oświadczenie, z którego wynika, że 
Meksykanom się należało, bo któryś zaczepił kobietę. Do głowy 
im nawet nie przyszło, że są siły porządkowe, że można go było 
np. doprowadzić na policję. Oni mają swoje prawa i je stosują. 
Należało tych chłopaków pobić do nieprzytomności - no 
przecież ich nie zabili - na to nie pozwala im nasza przysłowiowa 
Polska gościnność. Zupełnie inaczej, niż w przypadku zabitego 
kibola Cracovii, o czym z dumą na meczach wyśpiewują kibole 
Wisły.

Kibol, melomol a może bandyta?

Czyli dla bliższej, dalszej rodziny i dla bliższych i dalszych  przy-
jaciół w tych samych odległościach.

Wprowadzenie: kilkadziesiąt lat temu (jak ten czas za… la, 
pardon, chciałem napisać: szybko mija) siedziałem w akade-
miku przy stole i zastanawiając się co będę robił po studiach 
nerwowo bębniłem palcami po blacie. Moje rozmyślania prze-
rwał mój współmieszkaniec retorycznym pytaniem: co robisz? 
A tak sobie pier…ole palcami po stole – odpowiedziałem. I tak 
powstał ten wiersz, który jest apoteozą pracy siedzącej, a który 
dedykuję posłom, senatorom, politykom i ważnym urzędni-
kom. A z praktyki wiemy, że wszyscy są ważni, ale… niektórzy 
ważniejsi. 

Gdy inni pracują w trudzie i mozole,
To ja sobie w domu palcami po stole.

Ojciec mnie  nauczał, nauki chromole, 
nauczyłem ojca palcami po stole.

Przyszli kumple ojca wziąć go do roboty, 
usiedli do stołu, nabrali ochoty.             

Matka pracowała, bo ma silną wolę,
teraz robi z nami, po stole palcami.          

Nie wiem jak to długo byśmy wytrzymali,
bośmy silni w palcach -  ale… stół się zwalił. 

Czytać sobie nagłos trzy razy dziennie rano w południe i po 
północy.

Wiersz o sobie samym do potomności

Tekst został napisany 
przez Pana Marka Pacuła 
jeszcze przed wypadkiem

Życzymy szybkiego 
powrotu do zdrowia!
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POZIOMO:
1. wskazuje ile ci jeszcze zostało w baku; 6. tak 
małżonek, Ptolemeusz, wzywał swą małżonkę, 
która złożyła swój piękny warkocz w ofierze 
niebiosom; 7. hibis kus, róża chińska ozdob-
na; 9.  10  listopada imieninowo powinszuj mu; 
10.  powoli wraca do stolicy rodzimej piosenki; 
12. specjalność Poznania; 14. ciekawskim służy 
do podglądania; 17. woda kolońska pachnie nią; 
18.  w pojedynkę, oddzielnie; 19. wykonuje na 
ogół pracę fizyczną; 23. gdyby nie on, czas tak 
szybko nie upływałby; 26. obrazek w kompute-
rze symbolizujący pewien program; 27. bloko-
wisko w większym mieście; 28. artyzm, mistrzo-
stwo; 29. w dawnej Polsce jedna z głównych kar 
za uszkodzenie ciała; 30. przyspieszenie

PIONOWO:
1. noś i przy pogodzie; 2. kadryl dworski; 
3.  sprzeciwia się; 4. stara się przeżyć z wypra-
cowanych przez lata pieniędzy; 5. projekt, plan; 
6. np. mieć; 8. obrosła w biurokrację; 11. wygrać 
nie wygrać, można zaryzykować; 13. sprzyja od-
chudzaniu; 15. odwrotność zenitu; 16. sceniczny 
Adonis; 20. kompletne głupoty; 21. bliski nam 
sąsiad; 22.  nieprzyjemność na autostradzie; 
24. wykorzystywana w przemyśle ceramicznym; 
25. tatuś

Krzyżówka
z Focus Fashion
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Litery z oznaczonych na pomarańczowo pól stanowią rozwiązanie krzyżówki. Rozwiązania należy przesyłać ma-
ilowo, na adres: cxnews@cxnews.pl, lub umieszczać na stronie internetowej www.facebook.com/CXNews. Osoba, 
która jako pierwsza prześle poprawne rozwiązanie krzyżówki zostanie nagrodzona plecakiem marki Björn Borg, 
natomiast wszyscy czytelnicy CX News otrzymają rabat 10% na hasło: CONSULTRONIX do wykorzystania w sklepie  
sklep.focusfashion.pl. Nagrody ufundowała firma Focus Fashion, będąca wyłącznym dystrybutorem marki Björn 
Borg na terenie Polski. Zapraszamy do zabawy!

Z przyjemnością informujemy, iż pierwszą osobą, która nadesłała rozwiązanie krzyżówki z numeru CX News 2/44/2013 jest Pani  
Małgorzata Pawela. Zwycięzcy serdecznie gratulujemy!
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Szkolenia
harmonogram*

Magdalena Grzesiak
mgrzesiak@cxsa.pl

*Consultronix SA zastrzega 
sobie prawo do odwołania 
lub zmiany terminu kursu 
w przypadku braku zgło-
szeń minimalnej liczby 
uczestników

Prowadzący

dr n. med. Grażyna Kamińska-Winciorek

dr n. med. Joanna Gołębiewska

dr Paweł Lewandowski

dr n. med. Grażyna Kamińska-Winciorek

dr Paweł Lewandowski

dr n. med. Joanna Gołębiewska

dr Aleksandra Mikulska-Cholewa,
dr Jacek Szendzielorz

prof. Robert Rejdak, 
prof. Anselm Junemann

dr Paweł Lewandowski

dr n. med. Grażyna Kamińska-Winciorek

Temat szkolenia

Dermatoskopia i wideodermatoskopia

OCT

USG okulistyczne 

Dermatoskopia dla zaawansowanych

UBM

OCT

Wetlab Fako

Wetlab Witrektomia

USG okulistyczne

Dermatoskopia i wideodermatoskopia 

Data

07 września 2013

21 września 2013

12 października 2013

19 października 2013

26 października 2013

16 listopada 2013

22 listopada 2013

23 listopada 2013

23 listopada 2013

07 grudnia 2013

V edycja Wetlab

22-23 listopada 2013, Hotel Galaxy Kraków

już jesienią...

Fako/Witrektomia

Wykładowcy: prof. Anselm Jünemann, prof. Robert Rejdak, dr Jacek Szendzielorz, dr Aleksandra Cholewa

Cena:
Wetlab Fako 1 250 zł
Wetlab Witrektomia 1 500 zł

Za udział w szkoleniu 
przyznawane są punkty edukacyjne

Zgłoszenia wraz z danymi 
teleadresowymi prosimy przesyłać 
na adres mgrzesiak@cxsa.pl

Consultronix SA | www.cxsa.pl

www.consultronix.pl

Ophthalmic Spring Academy
20-25 maja 2014 w Krakowie

szczegóły wkrótce...

www.mts-wetlab.com



Z Warszawy
do Salzburga

Już od 299 zł*

Bezpośrednie loty z Polski:
Chorwacja, Francja, Holandia, Niemcy, Szwajcaria i Włochy

Także loty krajowe! Kup bilet na www.eurolot.com

* NAJNIŻSZA CENA ZA PRZELOT W JEDNĄ STRONĘ, OBOWIĄZUJE PRZY ZAKUPIE BILETU W OBIE STRONY, ZAWIERA OPŁATY LOTNISKOWE
I PODATKI. LICZBA MIEJSC W OFERCIE PROMOCYJNEJ JEST OGRANICZONA. SZCZEGÓŁY NA WWW.EUROLOT.COM
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