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Drodzy Czytelnicy!
Znów zaskoczyły nas coraz krótsze dni, zbyt szybka jesień i nawrót pandemii. Na szczęście mimo
kapryśnej aury epidemicznej stopniowo ruszają
targi, kongresy, a także nasze szkolenia stacjonarne. Cieszymy się z możliwości osobistego
spotkania przynajmniej z częścią z Was. Nie rezygnujemy jednak z organizacji webinarów. Wręcz
przeciwnie. Przed nami m.in. spotkanie z prof. dr
hab. n. med. Dorotą Pojdą-Wilczek na temat ERG.
Już 27 października br. będziecie mieli szansę poznać niektóre aspekty praktycznego wykorzystania badań elektrofizjologicznych. Obiecujemy, że
to nie jest nasze ostatnie słowo w zakresie webinarów – plany mamy bardzo ambitne.

należy zespół FotoFinder. Aż trudno uwierzyć,
że poznaliśmy się już ponad dwie dekady temu!
Od tamtej pory sporo się zmieniło. Na początku
byliśmy tylko dystrybutorem, by stopniowo stać
się także partnerem tej renomowanej firmy. Może
zaciekawi Was też to, że CX Engineering produkuje stoliki dedykowane do urządzeń FotoFinder.
Z okazji 30-lecia jeszcze raz – sto lat!

Wielokrotnie podkreślaliśmy, że mamy przyjemność współpracować z najlepszymi producentami sprzętu medycznego na świecie. Do naszych
przyjaciół i wieloletnich partnerów z pewnością

Z kolei w części poświęconej kulturze i nauce
zastanawiamy się m.in. - jak to jest z tą ekologią?
Niektórzy mówią, że dobrze się sprzedaje tylko
w Internecie i ładnie pasuje do selfie. Postano-

To nie jedyna dobra wiadomość w tym wydaniu.
Od 1 września br. firma Asico poszerzyła portfolio
chirurgii okulistycznej znanej, amerykańskiej firmy
Katena. Tym samym, Consultronix SA stał się dystrybutorem również marki Asico na terenie Polski.

wiliśmy wyjść poza schemat wirtualnych działań
i w realu dołączyć do ekologicznego projektu
„Czysta Wisła – Why Not”. Część z nas zdecydowała się na chwilę zamienić swoje biurko na kajak
i wspólnie z naukowcami z Uniwersytetu Śląskiego przepłynęliśmy całą Wisłę od jej źródeł do
ujścia. Wierzymy, że badanie czystości wody ma
sens i przełoży się na konkretne działania. Pierwsze wyniki badań poznamy podczas 5. Śląskiego
Festiwalu Nauki Katowice. Jeszcze na zakończenie pozwolę sobie zaapelować - chrońmy naszą
Ziemię, bo mimo usilnych starań Elona Muska
wciąż nie mamy planety B.
Zapraszam do lektury. ♦
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RETeval® – rewolucja w elektroretinografii
Od ponad roku mam możliwość wykonywania
elektroretinografii błyskowej (FERG) za pomocą
nowego przenośnego aparatu RETeval firmy LKC
Technologies (USA). Zintegrowana elektroda (tzw.
pasek wskaźnikowy) w postaci naklejki na dolną
powiekę eliminuje stres związany z kontaktem
elektrody z okiem, nie przeszkadza w mruganiu,
nie blokuje ruchów pacjenta w czasie adaptacji i znacząco zmniejsza ilość zakłóceń. Obecnie
w badaniu ERG oczopląs nie stanowi już tak dużego wyzwania, a wiek pacjenta nie jest barierą trudną do przekroczenia. Dodatkowo można wykonać
badanie bez rozszerzenia źrenicy, o ile pacjent
współpracuje, ponieważ ta procedura wymaga
bardzo dobrej fiksacji. Jednak nawet niektóre dzieci
mobilizują się dostatecznie byle uniknąć nieprzyjemnych, szczypiących kropli. U dorosłych brak zakropienia jest dodatkowym atutem pozwalającym
zasiąść za kierownicą zaraz po badaniu.

Istotna jest możliwość powtórzenia stymulacji,
a precyzyjne nałożenie kolejnych zapisów pozwala
na uwiarygodnienie wyniku i określenie zmienności między pomiarowej. Raport badania, poza prezentacją graficzną, zawiera automatyczną analizę
i odniesienie do normy. Różne opcje pozwalają na
oddzielną ocenę czynności wewnętrznych warstw
siatkówki oraz komórek zwojowych. Szczególnie negatywna odpowiedź fotopowa (Photopic
Negative Response), której przydatność diagnostyczną obserwuję od pewnego czasu, może się
okazać nieoceniona w jaskrze młodzieńczej i preperymetrycznej. Procedura jest łatwiejsza i mniej
czuła na zaburzenia współpracy, zwłaszcza fiksację,
oraz mniej zależna od refrakcji niż elektroretinografia wywołana wzorcem (Pattern ERG).
Nieprzekonanych zapraszam na kursy przybliżające różne aspekty praktycznego wykorzystania

badań elektrofizjologicznych. Tematykę kursów zamierzam rozszerzać w miarę odkrywania nowych
możliwości nieustannie ulepszanego aparatu
RETeval. ♦

RETeval® firmy LKC Technologies (USA)

Diagnostyka monochromatyzmu czopkowego u dzieci
przy pomocy ręcznego ERG
Cel badania
Prospektywne badanie kliniczne.

Paulina Żurawska
pzurawska@cxsa.pl
Autorzy oryginalnego artykułu
Takashi Haseoka, Risako Inagaki, Kentaro Kurata, Shinji
Arai, Yuri Takagi, Hiroko Suzuki, Akiko Hikoya, Kasumi
Nishimura, Yoshihiro Hotta, Miho Sato.
Abstrakt
Przedstawienie diagnozy trzech pacjentów pediatrycznych z chorobą monochromatyzmu czopkowego na podstawie testu S-cone ERG, zarejestrowanego przy pomocy urządzenia RETeval Complete.

okulistyka

Metody
Przebadano trzech chłopców z podejrzeniem monochromatyzmu pręcików. S-cone ERG wykonano
stosując czerwone tło oraz stymulację niebieskim
światłem błyskowym o dwóch różnych intensywnościach: 0,25 cd × s/m2 oraz 1 cd × s/m2.
Wyniki
Przypadek nr 1 to 12-letni chłopiec z ostrością
wzroku 0,1 OU. Przypadek nr 2 to 8-letni chłopiec
z ostrością wzroku 0,3 OD i 0,2 OS. W obu przypadkach stwierdzono krótkowzroczność, a także oczopląs bez innych nieprawidłowości narządu wzroku.
Przypadek nr 3 to 6-letni chłopiec z ostrością wzro-

ku 0,3 OD i 0,4 OS. U chłopca stwierdzono krótkowzroczność bez oczopląsu. Maksymalna odpowiedź
pręcików zarejestrowana przy pomocy urządzenia
RETeval mieściła się w normie, jednakże nie wykryto odpowiedzi czopków w żadnym z przypadków.
Testy S-cone ERG wykazały pozytywne odpowiedzi po 40 ms z intensywnością 0,25 cd × s/m2
w przypadku nr 2 oraz ok. 30-40 ms z intensywnością
1,0 cd × s/m2 we wszystkich trzech przypadkach.
Te wyniki umożliwiły postawienie diagnozy BCM.
Wnioski
S-cone ERG umożliwił diagnostykę BCM u pacjentów pediatrycznych bez inwazyjnej ingerencji.
Wyniki ERG przy użyciu RETeval
ERG zarejestrowane przy użyciu aparatu RETeval
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pokazano na rys. 4. i 5.* Zbadano przypadki 1, 2,
3 odpowiednio w wieku 13, 8 i 6 lat. Odpowiedź
pręcików oraz maksymalne odpowiedzi ukazywały
przebiegi zbliżone do prawidłowych, jednak czopki
oraz reakcje migotania były znacznie zmniejszone
lub nieobecne we wszystkich trzech przypadkach
(rys. 4.*). Wyniki badania S-cone ERG przedstawiono na rys. 5.* U zdrowego dziecka pozytywna
odpowiedź obserwowana jest po ok. 40 ms ze stymulacją o intensywności 0,25 cd × s/m2 oraz 1,0 cd
× s/m2, uważaną za odpowiedź S-cone (gwiazdki,
najwyższy ślad na rys. 5.*) [14-16*]. Gdy intensywność bodźca wzrasta, kształt fali uzyskany z czopków L-M widoczny jest jako pierwszy, a następnie
pojawia się odpowiedź S-cone. W przypadkach
1 i 3, w protokole S-cone ERG, nie zarejestrowano pozytywnej odpowiedzi, po stymulacji słabym
bodźcem o natężeniu 0,25 cd × s/m2. Jednakże
zanotowano pozytywną odpowiedź po ok. 40 ms
w przypadku nr 2. We wszystkich trzech przypadkach zarejestrowano pozytywną odpowiedź
S-cone ERG po stymulacji o natężeniu 1,0 cd ×
s/m2, po upływie ok 30-40 ms. W oparciu o powyższe wyniki zdiagnozowano BCM.
Dyskusja
RETeval został użyty do zdiagnozowania BMC
u trzech młodych pacjentów. Początkowo byli
diagnozowani pod kątem monochromatyzmu
pręcików, po wynikach uzyskanych w przypadku konwencjonalnych testów ERG. Młody wiek
pacjentów uniemożliwił szczegółowe badanie
ERG. Wszyscy trzej pacjenci to chłopcy, mieli dużą
krótkowzroczność, słabe widzenie, ślepotę barw,
co daje klasyczne cechy choroby BMC [1-9*].
Wyniki wykazywały także cechy monochromatyzmu pręcikowego. Wyniki z testów widzenia barw
były podobne do testów BCM przedstawionych
przez Miyake i wsp. [3*].
Kilka badań dotyczących S-cone ERG wykazało,
że odpowiedź pręcików-S zwykle wykazuje niewielkie amplitudy [14-20*]. Schatz i wsp. dowiedli, że kształt fali odpowiedzi S-cone z elektrody
rogówkowej, przy użyciu tła (594 nm i 500 cd/m2)
i stymulacji o intensywności 0,3 lub 0,5 cd x s/m2
(470 nm), jest podobny do odpowiedzi uzyskanej
z RETeval [15*]. W ich raporcie amplituda prawidłowej fali S-cone wynosiła 13,2 ± 8,14 μV, a latencja
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40,67 ± 5,82 ms. Bradshaw i wsp. oraz Hobby i wsp.
wykazali, że amplitudy wytwarzane podczas testów przy użyciu elektrod skórnych były osłabione,
natomiast latencje były prawie równe w porównaniu do tych, wytwarzanych przy użyciu elektrod
rogówkowych [12, 21*]. Na podstawie tych badań
uznano, że dodatnie odpowiedzi fali S-cone ERG
w tych trzech przypadkach pochodzą od czopków -S.
ERG jest niezbędne do określenia diagnozy u dzieci
z podejrzeniami chorób siatkówki. Jednak podczas
testów przy użyciu elektrod rogówkowych często
konieczna jest sedacja lub powtórzenie wyników
po czasie, gdy pacjent jest już na tyle dojrzały, aby
wykonać badanie bez sedacji. Użycie elektrod naskórnych niweluje ten problem [22*]. Grace i wsp.
pokazali, że RETeval zmniejsza potrzebę sedacji
w przypadku badań ERG. Dlatego jest to bardzo
przydatne urządzenie w diagnostyce chorób siatkówki u dzieci. U mężczyzn ze słabą odpowiedzią
fotopową na ERG dodatkowo potrzebny jest test
widzenia barw, zwłaszcza jeśli linie nie są równoległe do osi skotopowej na panelu D-15. W takich
przypadkach należy mocno rozważyć diagnostykę
pod kątem BCM oraz wykonanie testu S-cone ERG.
To badanie zawiera pewne ograniczenia. Po pierwsze, nie użyto elektrod rogówkowych w celu oceny
S-cone ERG. Po drugie, test S-cone ERG przeprowadzony aparatem RETeval był wykonany w odniesieniu tylko do jednej zdrowej osoby, jako test kontrolny. Prawidłowy przebieg fali S-cone przy użyciu
tego aparatu nie został jeszcze ustalony. Obecnie,
RETeval jest wykorzystywany do zbierania bazy danych ERG u zdrowych pacjentów pediatrycznych.
W trzech omawianych przypadkach nie wykonano testów genetycznych, jednak testy te zostaną
przeprowadzone, kiedy dzieci osiągną odpowiedni
wiek, by wyrazić świadomą zgodę.
Podsumowując, u trzech pacjentów pediatrycznych zdiagnozowano BCM przy pomocy ręcznego urządzenia RETeval. Jest to pierwsze badanie,
w którym postawiono diagnozę BCM przy użyciu
tego aparatu. RETeval to skuteczna, nieinwazyjna
metoda do badania i diagnozowania BCM u pacjentów pediatrycznych. ♦
*Pełne tłumaczenie artykułu z rysunkami oraz piśmiennictwem dostępne
jest na stronie www.cxnews.pl.

Panel D-15 przedstawia układ linii względem protanu i deutanu. Nieprawidłowości
wykazały bardziej strome nachylenie niż
w przypadku słabego postrzegania barw
czerwonych (rys. a. oraz rys. b. - powyżej).
Panel D-15 przedstawia układ linii względem
protanu i deutanu (rys. c. - powyżej).
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Justyna Janiec-Palczewska
Prezes Zarządu
Fundacja Pomocy Humanitarnej
Redemptoris Missio

6

Oczy Afryki
Do Polski powrócili wolontariusze Fundacji
Redemptoris Missio - polscy okuliści: Izabela
Rybakowska, Ryszard Szymaniak i Maciej
Matuszyński. Lekarze pracowali w prowadzonym
przez Zgromadzenie Sióstr Elżbietanek Szpitalu
Misyjnym w Maganzo w Tanzanii.
Fundacja Redemptoris Missio, korzystając ze
środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP
w ramach programu Polska Pomoc, wybudowała
tam skrzydło szpitala. Mieszczą się w nim gabinety lekarskie i jedyne w promieniu 200 km pomieszczenie rentgenowskie. Fundacja stworzyła
w Maganzo również gabinet okulistyczny. Zimą,
drogą morską wyruszył tam spakowany w Poznaniu sprzęt, a pod koniec maja na miejsce dotarli
okuliści. Przez dwa tygodnie pracowali w ramach
gabinetu oraz przeprowadzali operacje zaćmy.

Problemy, z którymi zgłaszali się do nich pacjenci były bardzo różnorodne. Wśród nich znalazły
się nie tylko zaćmy, ale też krótkowzroczność,

okulistyka

lenie spojówki. Ponadto cierpią na krótkowzroczność. Wszystkie dzieci, które przyszły do szpitala
otrzymały okulary przeciwsłoneczne. Następnie
w Europie zostaną dla nich wykonane dopasowane indywidualnie okulary.

jaskra, zapalenie spojówek, obrzęk nerwu wzroku
i zwyrodnienia rogówki. Dla osób niedowidzących były dobierane okulary przysłane z Polski.
Pacjentami okulistów byli także albinosi, którzy
również cierpią na poważne problemy z niedowidzeniem. Ich sytuacja w Tanzanii nadal jest dramatyczna. Pracownicy kopalni złota wierzą, że część
ciała albinosa wrzucona do szybu kopalni gwarantuje powodzenie w wydobyciu tego kruszcu.
Dwa tygodnie przed naszym przyjazdem z pobliskiej miejscowości porwano i poćwiartowano
dwuletnie dziecko. Niektórzy miejscowi wierzą, że
albinosi są nieśmiertelni. Trudno walczyć z lokalnymi wierzeniami, jednak pomoc medyczna jest
na miejscu bardzo potrzebna. Wśród osób rasy
czarnej albinizmem dotknięte jest jedno dziecko
na 28 000 urodzeń. Osoby dotknięte tą anomalią
genetyczną bardzo często cierpią na światłowstręt
i powinny chronić przed słońcem nie tylko skórę, ale również oczy. Mała ilość pigmentu w oku
powoduje, że jest ono bardzo wrażliwe na światło. Albinosi mają oczopląs, a także często zapa-

Najwięcej kłopotów w podróży sprawił nam
mikroskop, którego poszczególne części każdy
z uczestników miał w swoim bagażu. Cały potrzebny sprzęt i leki musieliśmy zabrać z Polski
w 13 wielkich walizkach. Była to już trzecia wyprawa naszego zespołu. Poprzednie edycje odbywały się w Kamerunie i Republice Środkowoafrykańskiej. Do tej pory nasi lekarze zoperowali
ponad 150 osób. Zaćma zepchnęła tych ludzi na
margines życia. Przed operacją byli zdani na łaskę
swoich najbliższych i żyli w wielkiej nędzy. Dziś
funkcjonują, uprawiają na polach swoje plony,
swobodnie się przemieszczają, a przede wszystkim samodzielnie się utrzymują i czują się wartościowymi członkami swoich wspólnot.
Wyprawa okulistów była możliwa dzięki darczyńcom. Do Fundacji Redemptoris Missio zgłosili się
już kolejni misjonarze, którzy chcą pomóc swoim
podopiecznym. Planujemy więc kolejne edycje
naszej akcji. Ponadto serdecznie dziękujemy firmie
Consultronix za wypożyczenie głowicy do aparatu
CataRhex firmy Oertli, za pomocą którego wykonywane były zabiegi. ♦

Film z wyprawy do
Maganzo w Tanzanii
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OS 4™ - platforma operacyjna nowej generacji
Zgodnie z zapowiedzią z ubiegłego wydania
CX News prezentujemy najnowsze funkcje aparatu
OS 4 w ulepszonej wersji. Upgrade przyniósł kilka
ważnych zmian ułatwiających wykonywanie zabiegów oraz zwiększających komfort obsługi sprzętu.
Na grafice poniżej wyróżnione zostały nowe ele-

menty. Przypominamy również o standardowych
cechach wszechstronnego aparatu firmy Oertli
Instrumente AG. Nowe funkcje zyskał także sterownik nożny, obsługujący zarówno aparat, jak i laser.
Teraz możemy skorzystać ze 100 predefiniowanych
ustawień dopasowanych do naszych potrzeb! ♦

Dr n. med. Sławomir Cisiecki
Centrum Medyczne Julianów
Firmę Oertli znam już prawie 20 lat. Pierwszy aparat dostałem od znajomego lekarza
z Niemiec, później przez prawie 15 lat pracowałem na aparatach CataRhex i OS 3.
Zawsze byłem pod wielkim wrażeniem dwóch
rzeczy: po pierwsze - jakości dostarczanych
narzędzi i samych aparatów, a po drugie,
może nawet najważniejsze - stopniowego
ulepszania urządzeń w dążeniu do doskonałości. Dokładnie tak samo jest w przypadku
nowej wersji OS 4. Doceniam modyfikację
w kontroli przepływów, jakości cięcia, stabilność trokarów zarówno 23, jak i 27 gauge oraz
ulepszone oświetlenie typu żyrandolowego.
Trokary samouszczelniające Oertli uważam
niezmiennie za najlepsze na rynku. Najnowszy
upgrade wprowadził znaczące zwiększenie intensywności światła (producent deklaruje, że
o 45%). Dla mnie ważny jest efekt – wzmocnione oświetlenie ułatwia mi wszystkie etapy witrektomii, w których nie muszę stosować endo
illuminatora ręcznego. Chirurgia okulistyczna
to ciągła walka o szczegóły i myślę, a nawet
wiem to na pewno, że firma Oertli tę walkę
stopniowo wygrywa. ♦
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Twoje okno na świat
TRIVA firmy HumanOptics
Czas pandemii wiele nam uświadomił, zmodyfikował
nasze życie i pokazał nowe formy egzystencji w społeczeństwie. Ludzie bez względu na wiek, czy status
społeczny musieli nadążyć za trendami i cyfrową
ewolucją świata. Nowa rzeczywistość także na seniorach wymusiła natychmiastowe przystosowanie się
do niestandardowych warunków. Kontakt ze światem stał się możliwy w dużej mierze dzięki mediom
czy urządzeniom multimedialnym. Dobra jakość
wzroku stała się więc istotna, aby móc w pełni uczestniczyć w życiu społecznym. Technologia optyczna,
również podlegająca ewolucji, musiała sprostać wymaganiom nowych realiów. Specjaliści, poszukując
rozwiązań na poprawę komfortu życia ludzi, poddali
analizie dostępne już na rynku produkty.

uzyskano obraz czysty i ostry w każdym dystansie.
Triva to połączenie dwóch technologii: optyki dyfrakcyjnej w części środkowej i refrakcyjnej na peryferiach. Ponadto zmodyfikowano strefę wewnętrzną
soczewki, aby widzenie w różnych dystansach zyskało wysoką stabilność. Achromatyczny, centralny element dyfrakcyjny dał ergonomiczny zasięg widzenia bliskiego oraz komfortowe widzenie pośrednie
i dalekie. Dodatkowo wyeliminowano niepotrzebne
dysfotopsje oraz zredukowano efekt halo i odblaski
na pierścieniach poprzez odpowiednią strukturę,
wysokość i rozmieszczenie progów dyfrakcyjnych.
Soczewka pozwala na progresywne, zmiennoogniskowe widzenie, które ułatwia codzienne funkcjonowanie eliminując potrzebę noszenia okularów.
Zoptymalizowane ogniska soczewki i 7 pierścieni
dyfrakcyjnych w jej centrum, dają swobodę korzystania z ekranów cyfrowych. Dzięki temu pacjenci
poddający się operacji usunięcia zaćmy, mają szansę na wyeliminowanie potrzeby noszenia okularów
w sytuacjach, w których do tej pory było to konieczne.
Soczewkę Triva wyróżnia także optyka refrakcyjna.
Część peryferyjna soczewki ma kluczowe znaczenie
w procesie widzenia mezopowego. Nie bez powodu brak w niej pierścieni, które z fizycznego punktu
widzenia, pozbawiają oko światła wpadającego do
jego wnętrza. Dzięki części refrakcyjnej soczewka
w momencie, gdy źrenica jest szeroko otwarta umożliwia przepływ większej ilości światła do oka. Obraz
w warunkach mezopowych jest więc zawsze wyraźny.

Firmę HumanOptics tworzy zespół osób podążających za nowymi trendami, innowatorzy i inżynierowie o dużym doświadczeniu w zakresie technologii
optycznych. To dzięki ich kreatywności firma nieustannie modyfikuje swoje produkty, dopasowując
je do zmieniających się potrzeb lekarzy i ich pacjentów. Tak powstała Triva, soczewka trójogniskowa
posiadająca wszystkie walory soczewki dyfrakcyjnej,
wzbogacona o nowe rozwiązanie, dzięki któremu
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Ważnym elementem jest także materiał, z którego
wykonana jest soczewka. Dbałość o całokształt implantu zamyka materiał fizjologiczny - w tym przypadku
akryl hydrofilny. Jest on całkowicie biokompatybilny
i czysty, a dzięki odpowiedniemu procesowi polimeryzacji jego jakość bezpośrednio przekłada się na ostrość
widzenia. Soczewki wyposażone są w filtr UV oraz filtr
światła niebieskiego, który dodatkowo chroni siatkówkę blokując światło niebieskie tylko w koniecznym zakresie (nie wprowadza innych zaburzeń wynikających

z braku dopływu do oka tego rodzaju światła, które
w pewnym zakresie jest potrzebne).
Budowa soczewki - jednoczęściowa z dwoma haptykami w kształcie litery C - sprawia, że jest ona wygodna
podczas implantacji. Umieszczona jest w injectorze
typu preloaded, co znacząco wpływa na komfort lekarza i bezproblemowe przeprowadzenie wszczepu. ♦

Lek. Leszek Joński
Klinika Oczu, Ośrodek Okulistyczny
w Jeleniej Górze
Klinika Oczu, Ośrodek Okulistyczny w Jeleniej
Górze, jako pierwszy w Polsce wszczepił nowy
model soczewki multifokalnej – trójogniskowy implant Triva-aAY, niemieckiej firmy
HumanOptics. Soczewka wszczepiona została
obuocznie pacjentce aktywnej zawodowo, dla
której istotne było całkowite uniezależnienie się
od okularów. Implantacja za pomocą injectora
preloaded była w pełni kontrolowana i bezpieczna. Wizyta pooperacyjna odbyła się następnego dnia po zabiegu, kolejne tydzień oraz
3 tygodnie później. Aparat wzroku świetnie
przystosował się do funkcjonowania z implantem. Pacjentka raportuje spójne widzenie
w różnych dystansach, nie sprawia jej problemu
czytanie bez korekcji, prowadzenie samochodu
czy aktywność fizyczna. Nie wystąpił problem
glisteningu (tzw. olśnień w polu widzenia), co
odnotowywałem w przypadku innych implantów o wieloogniskowej optyce. W mojej wieloletniej praktyce miałem możliwość testowania
wielu soczewek wewnątrzgałkowych i jestem
przekonany, że Triva jest obecnie najlepszą z dostępnych na rynku soczewek trójogniskowych. ♦

www.consultronix.pl

Prof. dr hab. Tomasz Żarnowski
Klinika Diagnostyki i Mikrochirurgii Jaskry
Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Dr n. med. Aleksandra Wlaź
Klinika Diagnostyki i Mikrochirurgii Jaskry
Uniwersytet Medyczny w Lublinie
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Nasze doświadczenia z soczewką toryczną
Vivinex™ Toric firmy HOYA
Metodą z wyboru w leczeniu współistniejącej
zaćmy i astygmatyzmu rogówkowego jest fakoemulsyfikacja soczewki własnej i wszczep
sztucznej soczewki torycznej. Aby osiągnąć
najlepszy wynik refrakcyjny zaleca się, aby korygować astygmatyzm rogówkowy w przypadku,
gdy jest on większy od 0,75 D. Ma to szczególnie duże znaczenie podczas wszczepu soczewki
wieloogniskowej lub o wydłużonej głębi ostrości
(EDOF). Szacuje się, że około 40% pacjentów ma
astygmatyzm rogówkowy większy niż 1 D. Około 10% pacjentów zgłasza się z astygmatyzmem
wynoszącym ponad 2 D. Zmiany w finansowaniu
leczenia zaćmy, które zaszły w 2018 r. umożliwiły korygowanie astygmatyzmu rogówkowego
powyżej 2 D podczas operacji usunięcia zaćmy
w ramach zabiegu refundowanego. To sprawiło,
że soczewki toryczne są dzisiaj znacznie częściej
stosowane w codziennej praktyce.
Soczewkę toryczną HOYA Vivinex™ Toric w systemie iSert® wszczepiamy od 1,5 roku, a od około
2 miesięcy mamy doświadczenie z nowym systemem multiSert®. Wyniki refrakcyjne są bardzo
dobre, soczewka jest stabilna i nie rotuje się
w torebce. Nie stwierdziliśmy żadnego przypadku decentracji wszczepu. Kalkulator dedykowany
soczewce Vivinex™ Toric uwzględnia astygmatyzm pochodzący z tylnej powierzchni rogówki
poprzez zastosowanie modelu regresji metodą
Abulafii i Kocha. Znacząco poprawia to przewidywalność korekcji i jest również wykorzystane
w kalkulatorze torycznym Barretta (nomogram

Baylor). Oczywiście modele uwzględniające
astygmatyzm tylnej powierzchni rogówki zawodzą w przypadku nietypowej rogówki, np.
w stożku, po przeszczepie rogówki, po laserowej
korekcji, a także w astygmatyzmach skośnych.
Wtedy zaleca się, aby formuła Abulafii i Kocha
była wyłączona. Ponadto, kalkulator szacuje efektywną pozycję soczewki i dostosowuje moc cylindryczną soczewki do astygmatyzmu w płaszczyźnie rogówki opierając się na formule Holladay 1.

Kalkulator dedykowany
soczewce Vivinex™ Toric

Soczewka jest preloadowana, szerokość tipa wynosi 1,7 mm. Przez cięcie 2,2 mm tip przechodzi
bez oporu, również w przypadku większych mocy
soczewek. Z systemem iSert® mamy do czynienia
już od dawna, a od 2 miesięcy korzystamy z systemu multiSert®. Mamy tu możliwość wyboru tradycyjnego dla iSert® wkręcania soczewki (screw
method), lub standardowego wciskania tłoka
injektora (push method). Wkręcanie soczewki
może być korzystniejsze w przypadku luźnych
więzadełek, natomiast korzystanie z wciskanego
tłoka pozostawia wolną drugą rękę, co umożliwia
hydroimplantację soczewki, utrzymując napięcie
przez użycie irygacji. Zaletą systemu multiSert®
jest również możliwość dostosowania osłonki tipa
injektora do preferencji wszczepu odnośnie głę-

bokości wprowadzenia tipa do przedniej komory. Podsumowując, obsługa injektora multiSert®
jest bardzo intuicyjna, a korekcja astygmatyzmu
z użyciem soczewki HOYA Vivinex™ Toric jest bezpiecznym i przewidywalnym procesem. ♦

Prof. dr hab. n. med.
Ewa Mrukwa-Kominek
Uniwersyteckie Centrum Kliniczne
im. prof. K. Gibińskiego SUM
w Katowicach
W naszym Ośrodku w Katowicach szczególną
uwagę zwracamy na pacjentów. Ich komfort
funkcjonowania po operacji zaćmy jest dla nas
priorytetem. Dlatego szukamy rozwiązań najlepiej odpowiadających na ich potrzeby. Od niedawna operacje zaćmy u osób wymagających
dodatkowej korekcji astygmatyzmu przeprowadzam z nową soczewką wewnątrzgałkową
marki Hoya. Dzięki Vivinex™ Toric nasi pacjenci
otrzymują implant najwyższej jakości, gwarantujący stabilne wyniki pooperacyjne. Jest to
niezmiernie ważne w przypadku zabiegów z korekcją astygmatyzmu, gdzie każde przesunięcie
soczewki względem jej osi może prowadzić do
zasadniczej utraty jakości widzenia.
Vivinex™ Toric cenię ogromnie za jej wysoką
stabilność rotacyjną. Nasi pacjenci doceniają
pozytywny efekt pooperacyjny, osiągany dzięki
bardzo dobrym parametrom optyki soczewki.
Dużą zaletą jest system implantacyjny preloaded, który ułatwia proces aplikacji, zapewnia bezpieczeństwo procedury oraz podnosi
komfort pracy całego zespołu. ♦

www.cxnews.pl
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Dr n. med. Radosław Różycki
Centrum Medyczne Orbita
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Ratunek dla pacjentów z Zespołem Suchego Oka
Pandemia spowodowała zwiększenie czasu pracy
przy wszelkiego rodzaju monitorach ekranowych.
Stąd dotkliwiej niż kiedykolwiek odczuwamy
zmęczenie naszych oczu. Publikacje naukowe dowodzą, że u każdej osoby, która pracowała dłużej
niż 5 godzin dziennie przy komputerze, wystąpiły objawy choroby powierzchni gałki ocznej.
U osób predysponowanych, z grup ryzyka, czy już
wcześniej chorych na Zespół Suchego Oka (ZSO)
natężenie dolegliwości nierzadko uniemożliwia
normalne funkcjonowanie. Objawy, które dominują
u pacjentów z ZSO to suchość, pieczenie, zamazane widzenie, zaczerwienienie spojówek i obrzęk
powiek. Natężenie tych symptomów jest różne
w zależności od zaawansowania choroby. Natomiast wielu pacjentów podkreśla, że nawet ich
niewielkie nasilenie jest bardzo dokuczliwe. Jest to
spowodowane ciągłym trwaniem wyżej wymienionych objawów. Chorzy budzą się z uczuciem ciała
obcego pod powiekami - zaczynają dzień od cierpienia i frustracji. To tak jakby dmuchnąć w zmielony pieprz przy otwartych oczach, który dostaje
się do naszych spojówek. Ból, pieczenie, zaczerwienienie, obrzęk i zamazane widzenie to codzienna
udręka pacjenta z ZSO. Z niepokojem obserwujemy, że ta choroba dotyczy coraz młodszych osób,
a nawet dzieci! Poza typowym leczeniem uzupełniającym braki w jakości czy ilości filmu łzowego na
powierzchni gałki ocznej, jedną z dobrych i szczególnie skutecznych terapii, w początkach choroby
u pacjentów zarówno młodych, jak i starszych, jest
czasowe bądź trwałe zamknięcie punktu łzowego.
Koncepcją zabiegu jest zatrzymanie łez w worku
spojówkowym poprzez fizyczne zablokowanie ich
odpływu przez odprowadzające drogi łzowe. Nasze własne łzy są najlepszym „lekiem”, jaki możemy
zastosować. Liczne publikacje dowodzą skutecz-

Parasol®
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ności tej terapii nie tylko w Zespole Suchego Oka,
ale również w innych chorobach przebiegających
z upośledzonym wytwarzaniem łez, takich jak:
zespół Sjögrena, choroba przeszczep przeciwko
gospodarzowi (GVHD), po zabiegach chirurgii refrakcyjnej, a także w nietolerancji soczewek kontaktowych, w rąbkowym zapaleniu rogówki, wszelkich nieprawidłowościach rogówki, powodujących
nawracającą epiteliopatię, czy podczas stosowania
leków negatywnie wpływających na ilość i skład
filmu łzowego.
Wśród implantów służących do zamknięcia punktów łzowych możemy wyróżnić:
• implanty czasowe:
syntetyczne, które ulegają resorpcji w ciągu 12-16 tygodni, proponowane najczęściej
pacjentom po zabiegach chirurgii refrakcyjnej, u których dochodzi do przejściowego
zaburzenia wydzielania filmu łzowego związanego z zaburzeniami czucia rogówkowego. Również dobrymi kandydatami są osoby
z tzw. cyfrowym zmęczeniem oczu;
• implanty trwałe:
silikonowe – dostępne w wielu kształtach i wielkościach. Najpopularniejsze mają kształt stożka
z szerokim kołnierzem, który wystaje ponad poziom punktu łzowego. Implant dobiera się indywidualnie dla każdego pacjenta. Mogą utrudniać
odpływ łez w zależności od nasilenia choroby
(zatyczki typu Parasol® lub Micro Flow™).
Implanty silikonowe i wewnątrzpunktowe umieszczane są w punktach łzowych specjalnymi aplikatorami, a wewnątrzkanalikowe za pomocą pęsety.
Zabieg przeprowadzany jest w znieczuleniu miejscowym ambulatoryjnie w gabinecie lekarskim
i jest praktycznie bezbolesny. W przypadku popra-

Micro Flow™

Extend™

wy kondycji powierzchni gałki ocznej i ustąpieniu
objawów możemy go również trwale usunąć.
Podsumowując, zamknięcie punktów łzowych stanowi skuteczną metodę leczenia chorób powierzchni
gałki ocznej jako terapia uzupełniająca. Zatyczki redukują objawy subiektywne Zespołu Suchego Oka,
zmniejszają częstotliwość stosowania sztucznych łez
oraz poprawiają parametry filmu łzowego. ♦

Okiem handlowca

Kamil Środa
ksroda@cxsa.pl
Diagnostyka Zespołu Suchego Oka to temat,
który w ostatnim czasie mocno zyskuje na znaczeniu. W naszej ofercie pojawił się nowy rodzaj
stacji diagnostycznej Visionix: model VX120+DE.
Aparaty tej marki od lat znane są z multifunkcyjności. W ciągu zaledwie 90 sekund potrafią
automatycznie wykonać wiele badań, takich
jak: refrakcja, keratometria, aberrometria, tonometria, topografia, pachymetria, zdjęcia przekrojowe przedniego odcinka oka. Najnowsza
wersja stacji diagnostycznej VX120+ DE daje
dodatkowo możliwość diagnostyki Zespołu
Suchego Oka. Pakiet badań został rozbudowany
o ocenę czasu przerwania filmu łzowego, pomiar wysokości menisku łzowego oraz dokumentację zdjęciową wykonywaną bezpośrednio
aparatem. Na uwagę zasługuje również czytelny system raportowania wykorzystujący skalę
Efrona. Rozwiązania Visionixa pozwalają na
znaczną oszczędność czasu przy jednoczesnym
wzroście kompleksowości badania. Ze względu
na szerokie zastosowanie w diagnostyce, urządzenie VX120+ DE warto rozważyć szczególnie
podczas wyposażania nowego gabinetu. ♦

www.consultronix.pl

Ewelina Pałkiewicz
epalkiewicz@cxsa.pl
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Zestaw narzędzi SMILE
Procedura SMILE (ang. Small Incision Lenticule
Extraction), oparta głównie na działaniu lasera
femtosekundowego, wymaga niezawodnego
i bezpiecznego instrumentarium. Dobór odpowiednich narzędzi, a w konsekwencji właściwe
wypreparowanie oraz usunięcie mikrosoczewki
(lentikuli), decyduje o powodzeniu procedury
i oczekiwanych wynikach pooperacyjnych.
Brytyjska firma Optico, wspólnie z dr. Fernandem
De Wilde - specjalistą laserowej korekcji wzroku,
stworzyła zestaw tytanowych narzędzi niezbędnych w technice SMILE. Zaliczamy do nich separatory lentikuli oraz pęsetę do usuwania lentikuli.
Separatory to narzędzia o podwójnych końcach.
Separator lentikuli w osi płaskiej (ref. 30-221)
z jednej strony składa się z wypolerowanego,
zagiętego pod kątem 90° haczyka o długości

www.cxnews.pl

1,5 mm i średnicy 0,18 mm, z drugiej strony posiada zakończenie o oliwkowym kształcie (1,1
x 0,9 mm) i łukowato wygięte ramię robocze
o długości 10,5 mm stworzone, aby dopasować się
do krzywizny rogówki. Z kolei separator lentikuli
w osi stromej ma nieco większe wymiary: długość
haczyka to 2,1 mm, a oliwkowy kształt ma rozmiar
1,5 x 1,2 mm. Aby usunąć mikrosoczewkę z kie-

szeni śródrogówkowej, firma Optico proponuje
pęsetę SMILE (ref. 50-106-2) o łukowato zagiętym,
15 mm ramieniu roboczym. Pęseta posiada ząbkowane zakończenie o długości 1,5 mm, dzięki
czemu idealnie nadaje się do chwytania i usuwania mikrosoczewek. Gładka, tytanowa rękojeść
zapewnia doskonałe wrażenia dotykowe i pełną
kontrolę pracy. ♦

mikrochirurgia oka
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Lek. Klaudia Dopytalska
Lek. Agata Mikucka-Wituszyńska
Dr n. med. Elżbieta Szymańska
Lek. Piotr Sobolewski
Dr hab. n. med. Irena Walecka, prof. CMKP
Klinika Dermatologii CMKP, CSK MSWiA w Warszawie Klinika Dermatologii CMKP, CSK MSWiA w Warszawie

Zastosowanie refleksyjnej mikroskopii konfokalnej
w diagnostyce czerniaka skóry
Refleksyjna mikroskopia konfokalna in vivo (ang.
in vivo reflectance confocal microscopy, RCM) to
nowoczesna, nieinwazyjna metoda obrazowania
skóry. Pozwala zwizualizować tkanki w rozdzielczości porównywalnej do tej uzyskiwanej w klasycznym badaniu histopatologicznym. Podczas
badania skóry można zobrazować: naskórek wraz
z jego warstwami oraz skórę właściwą - warstwę
brodawkowatą i górną część warstwy siateczkowatej, a także przydatki skóry. Zdjęcia uzyskane
techniką RCM - tzw. przekroje optyczne - odpowiadają horyzontalnym przekrojom poszczególnych warstw skóry na określonej głębokości, a jej
maksymalna wartość w tej technice wynosi około
200-300 μm. Jest to największe ograniczenie tej
metody obrazowania, szczególnie w przypadku zaawansowanych zmian nowotworowych.
Naciekające głęboko guzy lub towarzyszące im
zgrubienia naskórka uniemożliwiają prawidłowy
wgląd w głębsze warstwy podczas badania RCM.
Takie badanie zmian skórnych jest szczególnie
przydatne w diagnostyce onkologicznej - zwłaszcza w rozpoznawaniu czerniaka i niemelanocytarnych guzów skóry. W 2007 roku Giovanni Pellacani
i wsp., na podstawie przeprowadzonych badań,
opracowali kryteria diagnostyczne zastosowania
mikroskopii konfokalnej w rozpoznaniu czerniaka (tab. 1.). Zaproponowane cechy w znacznym
stopniu pokrywają się z odchyleniami widocznymi w klasycznym badaniu histopatologicznym:
obecność atypowych melanocytów na poziomie połączeń skórno-naskórkowych, obecność
okrągłych komórek pagetoidalnych w naskórku
w postaci pojedynczych, rozsianych komórek
lub zgrupowanych w formie gniazd (fot.1, 2.). Po
zobrazowaniu zmiany w RCM i podsumowaniu
znalezionych nieprawidłowości otrzymany wynik,
3 lub więcej punktów, wskazuje na rozpoznanie
czerniaka z czułością 97,3% i swoistością 72,3%.
Należy podkreślić, że wciąż złotym standardem
i jedyną metodą pozwalającą potwierdzić rozpo-

dermatologia

Fot. 1. Obraz RCM - obecność (strzałki) atypowych melanocytów na poziomie połączeń
skórno-naskórkowych w czerniaku skóry
(materiał własny Kliniki Dermatologii CMKP
w Warszawie)

Fot. 2. Obraz RCM - liczne, rozsiane komórki pagetoidalne (strzałki) w warstwie
kolczystej naskórka w czerniaku skóry (materiał własny Kliniki Dermatologii CMKP
w Warszawie)

znanie czerniaka jest badanie histopatologiczne.
Badanie RCM stanowi jednak ogromny przełom
w dynamicznie rozwijającej się dziedzinie nieinwazyjnego obrazowania chorób skóry. Jako
technika nieinwazyjna w niektórych przypadkach
pozwala uniknąć biopsji skóry lub zabiegu chirurgicznego. Jest to szczególnie ważne w sytuacji,
gdy podejrzana onkologicznie zmiana znajduje się

w miejscu posiadającym istotne walory estetyczne,
czy też w okolicach anogenitalnych (np. skóra
twarzy, owłosiona skóra głowy, okolice narządów
intymnych). RCM to wciąż relatywnie młoda, prężnie rozwijająca się metoda obrazowania skóry.
Dalsze badania i popularyzacja refleksyjnej mikroskopii konfokalnej z pewnością doprowadzą do
jej upowszechnienia i rozwoju. ♦

Kryteria większe (2 pkt)

Kryteria mniejsze (1 pkt)

brodawki skórne o zatartych granicach

obecność okrągłych komórek pagetoidalnych

obecność atypowych komórek na poziomie
połączeń skórno-naskórkowych

liczne, rozsiane komórki pagetoidalne
skupiska komórek o układzie mózgokształtnym
pojedyncze komórki jądrzaste wewnątrz
brodawek skórnych

Tab. 1. Kryteria diagnostyczne RCM rozpoznania czerniaka (na podstawie Pellacani G., Guitera P.,
Longo C., Avramidis M., Seidenari S., Menzies S. The impact of in vivo reflectance confocal microscopy for the diagnostic accuracy of melanoma and equivocal melanocytic lesions. Journal of Investigative Dermatology. 2007;127:2759–65)
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Agnieszka Milak
Marketing Manager TrichoLAB
www.tricholab.com
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Nowoczesne zarządzanie leczeniem pacjentów
z wypadaniem włosów
Co słyszy pacjent z problemem nadmiernego wypadania włosów, gdy zadzwoni do kliniki, żeby umówić się na konsultację? Jeśli najbliższy termin jest
jutro lub pojutrze, nie ma problemu. Co, jeśli konsultacja może się odbyć najwcześniej za tydzień lub
- co gorsza - za miesiąc? Mając to na uwadze, współpracę z pacjentem warto rozpocząć już w trakcie
oczekiwania na konsultację dermatologiczną.
Dzięki systemowi zdalnej trichoskopii TrichoLAB,
przy użyciu wideodermoskopu FotoFinder i opro-

gramowania TrichoLAB Suite, zdjęcia do wstępnego badania trichoskopowego mogą zostać
wykonane z wyprzedzeniem przez przeszkoloną
pielęgniarkę. Pacjent w trakcie badania wypełnia
formularz wywiadu medycznego, który zawiera
podstawowe informacje o przebiegu choroby
i o ogólnym stanie zdrowia.
Stosując takie rozwiązanie lekarz ma wgląd
w wynik badania trichoskopowego oraz w wywiad
PRZED faktyczną konsultacją. Pozwala to na ewentualne zlecenie dodatkowych badań (np. morfologii krwi), lepsze zaplanowanie czasu trwania konsultacji i/lub przekierowanie pacjenta wewnątrz
kliniki do lekarza specjalizującego się w danej jednostce chorobowej.
Wstępne badanie trichoskopowe PRZED konsultacją:
• oszczędza czas pacjenta i lekarza;
• przyspiesza moment rozpoczęcia leczenia;
• optymalizuje wykorzystanie zasobów kliniki;
• zmniejsza procent odwołanych wizyt;
• poprawia współpracę z pacjentem.

Przykładowy raport z laboratorium TrichoLAB

www.cxnews.pl

Wielu lekarzy zwraca uwagę na to, że pacjenci,
którzy borykają się z wypadaniem włosów najczęściej trafiają pod ich opiekę po kilku nieudanych
próbach leczenia w innych miejscach. Jednocze-

śnie nadal stosunkowo rzadko leczenie jest prowadzone na podstawie parametrów ilościowych.
Kiedy następnym razem zadzwoni do kliniki pacjent
z problemem łysienia, po umówieniu konsultacji
warto zapytać, z kiedy ma wynik ostatniego badania trichoskopowego i zaprosić na badanie przed
konsultacją. Pozwoli to podjąć leczenie możliwie
najszybciej, znacznie zwiększając chęć pacjenta do
współpracy. ♦

Dr n. med. Justyna Sicińska
Osoby, które mają problemy ze skórą głowy
i nadmiernym wypadaniem włosów, są bardzo
wrażliwymi pacjentami. Tym bardziej doceniają
kompleksową opiekę i przejrzystość informacji
oraz ekspresowe wdrożenie leczenia. Warto też
podkreślić, że zoptymalizowany proces diagnostyczny pozwala na zwiększenie efektywności
pracy lekarza. ♦

dermatologia

Justyna Wiśniowska
jwisniowska@cxsa.pl
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Vexia - nowa odsłona klasyki
26 maja 2021 r. weszło w życie rozporządzenie UE
dotyczące wyrobów medycznych 2017/745, zastępujące dotychczasową dyrektywę Rady Europejskiej 93/42/EWG. Tym samym, firmy zajmujące się
produkcją i sprzedażą urządzeń medycznych na
europejskim rynku zostały zobowiązane do działania zgodnie z nowymi wytycznymi. Spowodowało to niemałe zamieszanie wśród producentów
z branży, a ogrom dokumentacji i kontroli przerósł
niejedną znaną markę.
Zgodnie z powiedzeniem, iż „prawdziwa cnota krytyk się nie boi”, nowe wytyczne dla firmy
FotoFinder były motywacją do dalszego rozwoju.
Już w toku przygotowań rozporządzenia, wiosną
2021 r., portfolio sprzętowe zostało mocno uporządkowane i okrojone z „pobocznych projektów”.
Wyróżniono trzy rozwiązania dopasowane do potrzeb rynku z podziałem na zastosowania:
• Vexia – wideodermoskopia i trichoskopia,
• Studio – wideodermoskopia, trichoskopia i medycyna estetyczna twarzy (fotodokumentacja
+ personalizowane plany zabiegowe),

dermatologia

• ATBM master – wideodermoskopia, trichoskopia,
mapowanie znamion i medycyna estetyczna całego ciała (fotodokumentacja + personalizowane
plany zabiegowe).
Nasze szczególne zainteresowanie wzbudziła
nowa odsłona najpopularniejszego rozwiązania
wideodermoskopowego wśród polskich klientów – modelu Vexia. Projektanci marki połączyli
elegancki design ze sprawdzoną funkcjonalnością i stabilnością działania. Efekty ich pracy widzimy m.in. w komputerze Silent Medical Server
o wzmocnionych parametrach i eleganckiej maskownicy na kable okalającej stację roboczą. Urządzenie jest mobilne i solidne, a kamera Medicam
– zabezpieczona jest przed ewentualnym upadkiem za pomocą specjalnej blokady. Wózek został
wysmuklony, a kolory stonowane i dopasowane do
całej linii produktów FotoFinder. Liczne grono naszych klientów doceniło możliwość łatwej rozbudowy Vexii w miarę zmieniających się potrzeb np.
do konfiguracji ATBM master (mapowanie ciała).
Pozwala na to dopasowanie większego monitora

i komputera o mocniejszych parametrach. Oprogramowanie posiada możliwość nie tylko rejestrowania zdjęć, ale też nagrywania filmów dermoskopowych obrazujących ruch i reakcję struktur na
ucisk. Dodatkowe bezpieczeństwo, także związane
z wytycznymi nowej ustawy, zapewnia zabezpieczone hasłem oprogramowanie. Natomiast bezpieczeństwa danych wrażliwych i dokumentacji
pacjentów, chronią algorytmy kryptograficzne.
Wygodny w użyciu program pozwala szybko i automatycznie wykonać kopie zapasowe bazy zdjęć.
Zachęcam do przetestowania nowej odsłony wielofunkcyjnej platformy wideodermoskopowej
Vexia w swoim gabinecie oraz do zapoznania się
z krótką wizualną prezentacją wszystkich trzech
konfiguracji urządzeń FotoFinder. ♦

Multifunkcyjne platformy 3w1 FotoFinder

www.consultronix.pl

Lek. Maciej Papierski
EliteDerm, Toruń
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Proktologiczne zastosowanie neoV1470
Jestem specjalistą chirurgii ogólnej, absolwentem
studiów podyplomowych koloproktologii praktycznej na UJ CM. Na co dzień pracuję na Oddziale Chirurgii Ogólnej SPZZOZ w Żurominie, gdzie
pod okiem mojego mentora dr. n. med. Szymona
Głowackiego doskonalę się w zakresie chirurgii kolorektalnej i endoskopii przewodu pokarmowego.
Z kolei w klinice EliteDerm w Toruniu od 6 miesięcy pracuję na laserze marki neoLaser - neoV1470.
Urządzenie jest niezwykle kompaktowe, łatwe do
transportu, a nauka obsługi zajęła mi dosłownie
kwadrans. Dotychczas wykonałem 9 laserowych
plastyk hemoroidów i 3 operacje zamknięcia torbieli włosowych. Wszyscy pacjenci zostali poddani
kontroli kilka miesięcy po zabiegu. Mam bardzo pozytywne obserwacje i chciałbym się nimi podzielić.
Laserowa plastyka hemoroidów – HeLP
(Hemorrhoidal Laser Procedure)
Przygotowanie jest bardzo proste – proszę pacjentów o wykonanie lewatywy lub zastosowanie
czopka wspomagającego wypróżnienie na kilka
godzin przed zabiegiem. Preferuję, gdy pacjent
ułożony jest w pozycji leżącej na brzuchu (mogą
być to także pozycje na boku, kolankowo-łokciowa
lub ginekologiczna). Co niezwykle istotne – zabieg
wykonuję wyłącznie w znieczuleniu miejscowym.
Tylko dwa pierwsze centymetry kanału odbytu są
unerwione czuciowo, a guzki krwawnicze zazwyczaj znajdują się powyżej tej strefy. Procedura jest
przez to praktycznie bezbolesna. Po znieczuleniu,
do kanału odbytu wprowadzam wziernik i odnajduję sploty hemoroidalne. Przy pomocy lasera

zaawansowania choroby (guzki krwawnicze stale
znajdują się na zewnątrz odbytu i nie dają się odprowadzić) często spotykamy się z przerośniętymi
fałdami anodermy, czyli nieestetycznymi fałdami skóry w okolicy odbytu. Zmiany te w wyniku
działania lasera ulegają redukcji jedynie w niewielkim stopniu. Rozwiązaniem tego problemu jest
wykorzystanie tego samego światłowodu jako
skalpela i wykonanie nim plastyki fałdów skóry
w okolicy odbytu.

Światłowód połączony jest z metalową kaniulą
ułatwiającą manewrowanie w guzku
i światłowodu, który wykorzystuję podczas zabiegu, wykonuję 2 mm otwór u podstawy kolumny
hemoroidalnej. Następnie wprowadzam światłowód w specjalnej, metalowej kaniuli do szczytu
guzka, gdzie znajduje się tętnica zaopatrująca
splot hemoroidalny. Wykorzystując światło lasera
podaję energię, która odparowuje wodę z tkanki
hemoroidalnej. Guzek krwawniczy traci przez to
wodę, a sam hemoroid zostaje odcięty od dopływu krwi poprzez zamknięcie tętnicy hemoroidalnej. Obserwuję niemal natychmiastowe obkurczenie hemoroidu, a w ciągu kilku tygodni jego
zwłóknienie. Przywraca to prawidłowe stosunki
anatomiczne – cofnięcie się hemoroidu do kanału
odbytu bez ryzyka uszkodzenia mięśni zwieraczy
znajdujących się pod błoną śluzową odbytu. Laser
działa więc dwutorowo: zmniejsza objętość tkanki
hemoroidalnej i zapobiega jej wypadaniu.
Po zabiegu pacjent wstaje ze stołu operacyjnego
o własnych siłach i już chwilę potem może wrócić
do domu. Zalecam krótką kurację antybiotykową,
stosowanie leków przeciwobrzękowych, a w razie
konieczności łagodne leki przeciwbólowe.

neoV to urządzenie kompaktowe i intuicyjne

www.cxnews.pl

Najlepsze wyniki osiąga się w przypadku guzków
krwawniczych II i III stopnia tzn. takich, które dają
się odprowadzić do kanału odbytu. W IV stopniu

W porównaniu z klasycznymi zabiegami operacyjnymi metoda laserowa pozwala znacznie skrócić czas zabiegu, według moich obserwacji – do
około 15 minut. Dolegliwości bólowe są nieporównywalnie mniejsze – pacjenci nie wymagają
podawania leków narkotycznych. Bezpośrednio
po zabiegu można wrócić do domu, a już po kilku
dniach do normalnych aktywności.
Ograniczeniem metody są nieco słabsze wyniki
w przypadkach: leczenia hemoroidów IV stopnia,
dużych defektów estetycznych okolicy odbytu
oraz niemożności pozyskania tkanek do badania
histopatologicznego.
Zabieg laserowy nie wymaga wycinania tkanki
hemoroidalnej, co minimalizuje ryzyko zwężenia kanału odbytu i uszkodzenia zwieraczy.
Z kolei brak rozległych ran zmniejsza dyskomfort
w okresie pooperacyjnym. Wadą metody laserowej pozostaje stosunkowo wysoki koszt dla pacjenta, który jednak w zestawieniu z 5-tygodniową absencją w pracy po klasycznej operacji nie
wydaje się być tak dotkliwy. ♦
Dalsza część artykułu dotycząca laserowego zamknięcia torbieli włosowych – SiLaC (Sinus Laser
Closure) dostępna jest na stronie: www.cxnews.pl.

Laser proktologicznoflebologiczny neoV,
izraelskiej firmy neoLaser
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Prof. dr hab. Paweł Kukołowicz
Zakład Fizyki Medycznej
Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie
Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa

Mgr Przemysław Janiak
Zakład Fizyki Medycznej
Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie
Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa

IQM - nowe rozwiązanie w kontroli jakości przyspieszaczy
liniowych
Obecnie często stosowane techniki leczenia
z wykorzystaniem akceleratorów medycznych
to techniki dynamiczne: IMRT (Intensity Modulated Radiation Therapy) oraz VMAT (Volumetric
Modulated Arc Therapy). Są to zaawansowane
techniki napromieniania, wymagające zwrócenia
uwagi na źródło potencjalnych błędów i możliwości technicznych pracy akceleratora w czasie
realizacji planu leczenia. W związku z powyższym,
konieczne jest posiadanie narzędzia dozymetrycznego umożliwiającego zarówno weryfikację
dozymetryczną indywidualnych planów leczenia,
jak i kontrolę jakości parametrów fizycznych samego akceleratora, w celu zapewnienia odpowiedniej jakości terapii. Na rys. 1. pokazany został
ogólny schemat urządzenia IQM.
Jednym z dostępnych niezależnych systemów
umożliwiających zarówno weryfikację dozymetryczną realizacji planu leczenia, jak i przeprowadzenie wybranych testów kontroli jakości urządzeń terapeutycznych jest system IQM
(Integral Quality Monitor). Tego typu system dozymetryczny został zainstalowany na jednym
z akceleratorów medycznych w Narodowym
Instytucie Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie
w Państwowym Instytucie Badawczym w Warszawie. Charakterystyka detektora IQM w postaci
komory jonizacyjnej podczepianej pod głowicę
aparatu wskazuje, że jest to bardzo powtarzalne
i stabilne narzędzie pomiarowe z liniową charakterystyką odpowiedzi w funkcji liczby jednostek

radioterapia i onkologia

Rys. 1. Schemat IQM, komora jonizacyjna o kształcie klina
monitorowych. Natomiast jego kształt w postaci klina, determinuje wysoką czułość detektora
w wykryciu systematycznych błędów w ustawieniu pozycji listków MLC (Multileaf Collimator).
W związku z czym, tego typu detektor upraszcza
a zarazem zwiększa precyzję, chociażby realizacji
codziennej kontroli jakości akceleratora medycznego. Powyższe cechy wskazują również, że przy
odpowiednim dopracowaniu i zwalidowaniu algorytmu obliczeniowego, modelującego odpowiedź detektora IQM, może stanowić niezależne
narzędzie umożliwiające weryfikację dozymetryczną technik dynamicznych zarówno przed,
jak i w trakcie radioterapii.
IQM zainstalowany na przyspieszaczu Edge firmy Varian Medical Systems, monitoruje stan
przyspieszacza z punktu widzenia możliwości
realizacji bardzo wyrafinowanych technik dynamicznych. Zebrane doświadczenie z użytkowania systemu IQM wskazują na dobrą dokładność
obliczeń systemu planowania leczenia Eclipse

(Varian) oraz na wysoką precyzję i powtarzalność
działania akceleratora Edge. Na wyk. 1. przedstawiliśmy histogram różnic skumulowanego sygnału oczekiwanego i zmierzonego przez system
IQM dla 25 planów leczenia. Do uzyskanych wyników dopasowano rozkład normalny, którego
wartość średnia wyniosła 0,3%, a odchylenie standardowe 1,5%. ♦

Wyk. 1. Histogram różnic sygnału zmierzonego i oczekiwanego
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Krzysztof Smolarski
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Influencerka
Do napisania tego tekstu skłoniła mnie taka oto
informacja: „nasza 15-letnia córka całkiem nieźle się
urządziła, jest influencerką, ma 160 tys. followersów
i od samych tylko firm kosmetycznych co tydzień
dostaje parotysięczne prezenty, byle by tylko tą,
a nie inną szminką przed kamerką usmarowała
sobie usta". Zacząłem drążyć temat i okazało się,
że aby dziś stać się autorytetem dla 160 tysięcy
nastolatków, należy najpierw przez parę lat coś trenować, na przykład taniec albo pływanie, a gdy już
się znudzi, zacząć gwałtownie odrabiać zaległości
imprezowe, by wreszcie z pomocą rodziców przestać ćpać i skończyć szkołę podstawową - podziwu
godny sukces!!! Jeszcze nie tak dawno autorytetem
dla dzieci szkolnych był znany sportowiec, gwiazda ekranu, czy choćby nauczyciel, słowem osoba,
która na ten autorytet jakoś zapracowała. W dobie
Internetu wyrocznią może zostać byle głupek, wystarczy, że spektakularnie (najlepiej publicznie) zademonstruje swoją niewiedzę. Można by to skwitować - trudno, takie czasy, ale wydaje się, że problem
jest znacznie poważniejszy.
Żyjemy w dobie Internetu oraz (jeszcze) wolności
słowa. Dzisiaj problemem nie jest dotarcie do informacji, a raczej prawidłowa weryfikacja milionów wiadomości pojawiających się w sieci i nieznajomość
mechanizmów jej działania. Spróbujcie Państwo
sami: poszukajcie „dowodów” na płaskość Ziemi.
W następnych dniach zostaniecie zalani podobnymi
informacjami. W końcu tym, którym na tym zależy,
wystarczy „faktów”, by dołączyć do zacnego grona
płaskoziemców, których tylko w USA jest już 12,6%.

www.cxnews.pl

Podobnie ma się rzecz z antyszczepionkowcami nie przeszkadza im, że ich guru Andrew Wakefield
przedstawiał sfałszowane dane, że z punktu widzenia nauki był zwykłym oszustem, że udowodniono mu, iż był opłacany przez konkurencję, by
dyskredytować szczepionki MMR. W swojej ignorancji są skłonni uwierzyć w każdą bzdurę, łącznie
ze wszczepianiem razem ze szczepionką chipów
i rozpylaniem przez samoloty w smugach kondensacyjnych substancji antykoncepcyjnych. Ostatnio
próbowałem dyskutować - oczywiście bezskutecznie - ze skądinąd sympatyczną znajomą na temat
szczepień. Po wyczerpaniu wszystkich argumentów zapytałem: dobra, to teraz powiedz, kto mógłby Cię przekonać? Odpowiedź była zachęcająca
do dalszej rozmowy - KTOŚ BARDZO MĄDRY! - Ok,
zatem ja odpadam, ale czy mógłby to być na przykład genetyk z tytułem profesorskim? - NIE, bo na
pewno będzie przekupiony!
Ręce opadają! Znakomicie do tego pasuje popularny mem: dziewczynkę przed punktem szczepień
zaczepia miło wyglądający pan i pyta, czy nie zechciałaby podyskutować o szkodliwości szczepień.
- Chętnie - mówi dziewczę - ale najpierw chciałabym pana, o coś spytać. - Oczywiście, słucham cię.
- Jak powszechnie wiadomo koń, krowa i baran żywią się trawą, proszę mi wytłumaczyć, czemu jedząc
to samo krowa robi placki, baran bobki, a koń takie
tam? - Wie pan, o czym mówię? - Jasne, wiem o co
chodzi, ale szczerze, nie mam pojęcia, czemu tak
się dzieje. Na to dziewczynka: skoro na temat zwykłego g*** nic pan nie potrafi powiedzieć, to jakie

są pana kompetencje, by rozmawiać o mikrobiologii, genetyce czy materiałach biomedycznych?
Dziś przed kamerką internetową może zasiąść
każdy, podpisać się dowolnym tytułem naukowym
z dowolnej uczelni i opowiadać dowolne banialuki
o szczepionkach, o wypadkach lotniczych, brzozie,
parówkach, płaskiej ziemi, o szkodliwości: masła
/ margaryny / bananów / chleba / cukru białego
lub trzcinowego / narodzin / śmierci / oddychania
/ pracy / nauki (wybór należy do Państwa) i zawsze
znajdą się chętni, by w dowolną bzdurę uwierzyć.
I tu wracamy do naszej 15-letniej gwiazdy. Jeżeli
na takich autorytetach będzie się opierała edukacja naszej młodzieży, aż strach pomyśleć, jakie
mogą być tego efekty. Pół biedy, jeśli ten czy ta
influencerka przekazuje treści po prostu głupie.
Niebezpiecznie robi się, gdy są to treści w nawet
zawoalowany sposób nakłaniające do dyskryminacji, wykluczenia czy przemocy - a jest tego mnóstwo. Celowo ich nie wymienię, by nie nabijać im
followersów, ale przecież doskonale pamiętamy
Breivika. Łatwo też sobie wyobrazić, że znajdzie
się jakaś grupa polityczna, która kupi za parę kosmetyków takich guru do przekazywania złych
treści - najczęściej bez ich wiedzy. Tanio, szybko
i skutecznie.
P.S. Oczywiście proszę nie odbierać tego tekstu
jako atak na Internet czy media społecznościowe,
bez których istnienia trudno by było sobie wyobrazić świat. To tylko taka drobna refleksja na temat
wiążących się z nimi zagrożeń. ♦

kultura i nauka

Marian Rojek
Przewodniczący Rady Fundatorów
Fundacji Why Not
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Czysta Wisła - Why Not
Pandemia pokazała jasno, jak negatywny wpływ na
planetę ma globalna gospodarka. Przyszedł czas
walki o poprawę warunków naszego wspólnego
środowiska naturalnego. Jako Fundacja Why Not
chcemy aktywnie się w nią włączyć. Stąd projekt
związany z Wisłą, największą dziką (nieuregulowaną) rzeką w Europie. Najwyższy czas, by rozpocząć
systematyczne działania, dążące do poprawy czystości jej wód.
Fundacja Why Not wraz ze Śląskim Centrum Wody
Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach w dniach
18 – 31 lipca br. zrealizowała projekt „Czysta Wisła –
Why Not”. Uniwersytet objął akcję patronatem naukowym i stał się jej współorganizatorem. W program badawczy włączyło się grono naukowców:
hydrobiologów, hydrologów, chemików, a także
biologów. Otrzymaliśmy od nich specjalistyczną
aparaturę pomiarową oraz wsparcie merytoryczne
w okresie planowania i realizacji projektu.
Wspólnie postawiliśmy sobie unikalne cele naukowo-poznawcze, ukierunkowane na rzetelną
ocenę jakości wód na ponad 1000-kilometrowym
odcinku Wisły, od zapory w Goczałkowicach-Zdroju aż do gdańskiego Żurawia nad Motławą. Płynąc
w tak krótkim czasie „jedną wodą”, byliśmy w stanie określić bardzo dokładnie wpływ poszczegól-
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nych miast, zakładów przemysłowych i kolejnych
dopływów na czystość Wisły. Przy pomocy sond
laboratoryjnych określaliśmy: zawartość tlenu, pH,
potencjał REDOX, przewodność (zasolenie), mętność, chlorofil, fikocyjaninę, amoniak NH4+, azot
NO3-, chlorki Cl-, rozpuszczoną materię organiczną (fDOM).
Sondy pomiarowe wyposażone są w czujniki
pomiaru głębokości, zanurzenia oraz lokalizację
pozycji GPS. Badania wspierane były przez sonar
Lawrence HDS 10, aby określić wartości przepływów wody i dokładnie kontrolować pozycję przy
użyciu Pulse-Coherent Acoustic Doppler Profiler.

Przy ujściu dopływów Wisły oraz w ściśle zaplanowanych punktach, pobrano próbki osadów dennych, w których zostanie określona m.in. zawartość
metali ciężkich.
Pomiary naniesiono na specjalnie tworzoną w trakcie spływu mapę Wisły, a odpowiednio sklasyfikowane próbki wody na bieżąco transportowano do
laboratorium analitycznego.
Pierwsze oficjalne wyniki zostaną zaprezentowane na sesji 5. Śląskiego Festiwalu Nauki Katowice,
w terminie 9 - 15 października 2021 r. Czy dowiemy
się, że Polska ma nie jedno, a dwa słone morza? ♦
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Od jakiegoś czasu wspieramy ciekawe projekty śląskich społeczników. Już cztery razy nasza
firmowa reprezentacja brała udział w charytatywnych meczach piłki nożnej i turniejach siatkówki. Organizowała je Fundacja Śląskiego Hospicjum dla Dzieci Świetlikowo. Jej kontynuacją
jest założona blisko rok temu przez Mariana
Rojka Fundacja Why Not. CX Engineering wspomógł finansowo ten projekt. Gdy padł pomysł
ekologicznego kajakarskiego spływu, chętnych
było wielu. Ostatecznie popłynęło 14 osób –
4 z Consultronix i 10 z CX Engineering. Nasza
ekipa wsparła naukowców badających czystość
Wisły od jej źródła do ujścia. Akcja poza wymiarem ekologiczno-społecznym była dla nas dużym wyzwaniem i przygodą. ♦

Dr hab. Andrzej Woźnica
Dyr. Śląskiego Centrum Wody
UŚ w Katowicach
Prof. Uniwersytetu Śląskiego
Celem wyprawy było przyjrzenie się całej Wiśle
i zebranie danych na temat jakości i ilości wód na
całym jej przebiegu. Obecnie woda z rzeki jest pobierana i badana tylko w ok. 20 stałych punktach, ale
my w trakcie spływu, w ramach akcji „Czysta Wisła –
Why Not”, analizowaliśmy ją co kilometr na jej całej
ok. 1000-kilometrowej długości. Już po przepłynięciu
pierwszych odcinków naukowcy zauważyli sterty
śmieci. Zaobserwowaliśmy niesamowitą ilość plastiku wyrzuconego w różnych miejscach. ♦

Dr hab. Damian Absalon
Przew. Państwowej Rady
Gospodarki Wodnej
Prof. Uniwersytetu Śląskiego
Nasze badania są unikatowe, ponieważ jesteśmy
w stanie zatrzymać rzekę w jednym kadrze, w krótkim czasie. Ich idea jest taka, że chcemy pokazać hot
spoty, czyli miejsca najbardziej zagrożone i zanieczyszczone. Czasami na punktach monitoringowych
nie widać, kto jest odpowiedzialny za to, że na danym odcinku rzeki jakość wody jest taka kiepska. ♦
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Agnieszka Sotoła
asotola@cxsa.pl
Akcja „Czysta Wisła - Why Not” od razu mnie zainteresowała. Czemu? Po okresie pandemicznej izolacji
wreszcie coś się dzieje, mamy szansę na spotkania
towarzyskie, a ja lubię ludzi! Do tego bliska mi jest
kwestia ochrony środowiska i jestem przekonana, że
trzeba o tym mówić głośno i na wiele sposobów. Aneta
Sotoła była uprzejma stworzyć ze mną team, nie tylko
rodzinny i zawodowy, ale też kajakowy. W oczekiwaniu
na godzinę „zero” przyglądałyśmy się prognozie pogody — pełne optymizmu, bo w końcu poniedziałek był
skąpany w słońcu. O 3:30 ze snu wyrwał mnie dźwięk
budzika, otworzyłam oczy i byłam pewna, że śnię. Strugi deszczu za oknem i pytanie — co dalej... Kawa i decyzja. Mamy plan, działamy! I tak w ulewnym deszczu,
zaczynając po godz. 4 (dodam w nocy!), przepłynęłyśmy najdłuższy odcinek — 27 km. Było fantastycznie
i piszemy się na kolejne takie lub inne akcje! ♦

Anna Piotrowska
apiotrowska@cxe.pl
Zapisaliśmy się spontanicznie na hasło „kajakiem do
morza”, nie wdając się w szczegóły akcji. Mój pierwszy odcinek to cudowny styk Wisły i Dunajca - start
z przeprawy promowej w Opatowcu. Czekając na
naszą kolej, pływałyśmy promem tam i z powrotem, omawiając z panem Januszem — kapitanem
promu — stan świata i okolic. Przewiozłyśmy z nim
kilku rowerzystów (stawka 3 złote), kilku turystów,
a nawet ciężarówkę cementu. Inne tempo życia wyznaczane rytmem nurtu obu rzek, a wszystko niecałe
2 godziny jazdy od domu. Potem przypadły mi odcinki w kujawsko-pomorskim. Wisła, która nie przypomina niczym rzeki ze swojego górnego biegu, szeroka,
piaszczysta, z wielkimi mieliznami. Przygoda? Na
pewno. Nowe spojrzenie na Wisłę? Bezsprzecznie. Do
tego fantastyczni ludzie i energetyczny finał w Gdańsku. A jeśli kiedyś przyjdzie mi do głowy, a może by tak
rzucić wszystko..., to nie wyjadę w Bieszczady, tylko
znajdę sobie jakiś zapomniany prom, na zapomnianej rzece. ♦

Magdalena Grzesiak
mgrzesiak@cxsa.pl
Dokładnie „Why Not?” pojawiło się w moje głowie, gdy
po raz pierwszy usłyszałam o akcji „Czysta Wisła - Why
Not”. W naszej firmie lubimy sport, a połączenie sportu
z fajną inicjatywą trudno jest zignorować. Mój
wkład to trzy 4-godzinne zmiany. Pierwsza w okolicach Krakowa, druga w okolicach Bydgoszczy i finał
w Gdańsku. Cała frajda spływu spotęgowana była
przez element zagadki, jakim było znalezienie miejsca
przesiadki, do tego zmiana warty na kajaku i podziwianie natury, ponieważ Wisła na każdym odcinku odkrywała przed nami swoje inne oblicze. Miło było powiosłować w szczytnym celu, choć czasami to wiosłowanie
nie było łatwe. Ostatni odcinek, gdy wszyscy płynęliśmy
razem, mimo że końcowy, okazał się najtrudniejszy.
Wiatr, fale i prąd znoszący nas ciągle na lewo, a w kajaku dwie dziewczyny o raczej wątłych rączętach – na
szczęście z pomocą przyszli ponowie z CX Engineering.
Po szybkim przetasowaniu załogi, w rytm bijących
z łódki Uśki bębnów wpłynęliśmy do Gdańska. ♦

Adrian Witwicki
awitwicki@cxe.pl
Udział w projekcie „Czysta Wisła - Why Not” rozpoczął się dla mnie dużo wcześniej przed zaplanowanym startem spływu. W momencie, gdy tylko usłyszałem o pomyśle, postanowiłem zaangażować się
we wstępną organizację wewnątrz firmy i pomóc
w pracach nad planem zmian załogi. Poza sprawdzeniem swoich sił w trakcie samego spływu oraz przekonaniem się dlaczego Wisła jest nazywana królową
polskich rzek, poznałem sporo ciekawych osób biorących udział w akcji. Byłem częścią znacznie większego zespołu, który mimo wymagających warunków
i pojawiających się przeciwności poradził sobie, osiągając zamierzony cel. Był to świetny przykład udanej
pracy grupowej! ♦
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Krzysztof Piasecki

Oszustwa
Przeczytałem w Gazecie Krakowskiej listę oszustw,
przed którymi ostrzega policja. Każdy sposób zaczyna się od słowa „na”. I tak: „na wnuczka”, „na wypadek”, „na pracownika banku”, „na żołnierza”, „na
policjanta”, czy najciekawsze „na lekarza pracującego na platformie wiertniczej”. Pod spodem była
galeria zdjęć ilustrujących opis danego oszustwa.
Były to zdjęcia, na których widać tułów postaci
bez twarzy, a nawet bez głowy. Tułów pracownika
banku był mężczyzną w garniturze i krawacie, tułów policjanta był ozdobiony paskiem, przy którym
widać krótkofalówkę, broń i kajdanki. Oczywiście
przeglądałem zdjęcia szybko, dążąc do fotografii
i opisu lekarza pracującego na platformie wiertniczej. Niestety. To zdjęcie miało być ostatnie, ale go
nie było. Bardzo byłem ciekaw, jak wygląda tułów
lekarza pracującego na platformie wiertniczej. Podobnie byłem ciekaw, jak wygląda oszustwo właśnie „na” tegoż. Nie było mi dane.
Wszystkie te oszustwa mają jeden wspólny cel.
Chcą nas pozbawić pieniędzy. Niestety często im
się udaje. Czasem nawet parokrotnie. Gdzieś przeczytałem, że pewien obywatel dał się podejść „na
wnuczka” dwa razy. Wydawałoby się, że to niewyobrażalne! Jak to się teraz pięknie nazywa - „po-

chyliłem się nad tym”. Wcale nie jesteśmy lepsi od
wymienionego obywatela. Mamy na utrzymaniu
państwo. Tak, my je utrzymujemy! Co miesiąc mu
płacimy. Naszymi podatkami. I utrzymujemy sejm
wraz z marszałkiem, senat, rząd, prezydenta i tak
dalej. Płacimy za ich delegacje, za ich przejazdy,
ich biura itp. W przypadku partii obecnie rządzącej
płacimy również ich żonom i innym krewnym.
I powiedzmy, jest taka sytuacja: poseł przechodzi
z jednej partii do drugiej. Oczywiście zwolennicy tej drugiej partii bardzo się cieszą. Zwolennicy
pierwszej partii nic nie mówią. A właśnie zostali
wystrychnięci na dudka. Pardon „na posła”. Przecież tego posła wybrano dlatego, że był na liście
takiej czy innej partii, a nie dlatego, że go ktoś
z wyborców znał i wiedział, że jest bardzo fajny. Są
znane przypadki posłów, którzy wychodzą z partii po to, by do niej wrócić. Po otrzymaniu, co tu
kryć, jakichś pieniędzy. Od nas! Właściwie posłom,
by się opłacało wychodzić i wracać stale do partii. Są przypadki, gdzie bohaterem okrzykuje się
europosła, który opuścił partię z ramienia, której
w Europarlamencie się znalazł. To już nie są tylko
nasze pieniądze. To są europejskie! Opuszcza partię, ale nie opuszcza Europarlamentu. W ogóle

większość z nas – elektoratu – czy, jak chcą rządzący, suwerena nie zdaje sobie sprawy, że my ich
zatrudniamy. Jeśli nam hydraulik źle naprawi kran,
możemy mu nie zapłacić lub żądać zwrotu pieniędzy z sądem włącznie. A poseł zarabiający więcej od hydraulika, pieniędzy nam nie odda mimo
tego, że nie przychodzi na obrady lub wychodzi
w trakcie. Nawet jak jest wicepremierem. Zdaję sobie
sprawę, że nie jest przyjemnie słuchać, jak posłowie
opozycji (też przez nas opłacani) odsądzają cię od
czci i wiary, ale za to dostajesz pieniądze człowieku.
To wszystko przyszło mi do głowy, kiedy szukałem
zdjęcia i opisu oszustwa „na lekarza pracującego na
platformie wiertniczej”.
Żeby tak poważnie nie kończyć, przytaczam żart
dotyczący platformy wiertniczej. Jeden pracownik
mówi do drugiego na platformie wiertniczej: „Wiesz,
mam problem – moczę się w nocy”. Na co drugi:
„To jak będziesz w domu, idź do psychiatry – to
jest problem psychiczny”. Pracownik z problemem
wraca po urlopie na platformę wiertniczą. „Byłeś
u psychiatry?”- pyta go kolega, który mu tę wizytę
poradził. „Byłem”. „I co, pomógł?”. „Pomógł”. „Nie moczysz się?”. „Moczę się, ale jestem z tego dumny”. ♦

Granice

Ks. Kazimierz Sowa
Jestem z pokolenia, dla którego przekraczanie granicy było najpierw przeżyciem traumatycznym,
potem zwyczajnym, aż w końcu zapomniałem, że
jakieś granice, zwłaszcza między państwami, jeszcze
istnieją. Pamiętam pierwszy przejazd, a właściwie
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wjazd na terytorium ówczesnego ZSRR, kiedy do
wagonów zwyczajnie wpakowali się sowieccy żołnierze i po zaryglowaniu wszystkich drzwi i okien zaczęli coś bardziej na kształt przeszukania złapanych
na gorącym uczynku złodziejaszków niż sprawdzenia podróżnych. Podobnie było koło Magdeburga,
gdzie wielki pas „niemieckiej ziemi niczyjej” oddzielał pod napięciem i bronią gotową do strzału Niemców „demokratycznych” od „federalnych”. Potem,
kiedy jeździłem tą trasą, odruchowo zwalniałem,
mimo braku posterunków granicznych, rozglądając
się, czy czasem ktoś nie wyskoczy krzycząc „Halt”.

Wreszcie, kiedy Polska weszła do strefy Schengen,
a granice zniknęły, tak w wymiarze politycznym,
jak i fizycznym, doświadczenie wolności i swobody zacząłem przenosić na inne kraje, po których
podróżowałem - co kiedyś, gdzieś w południowej
Azji o mało nie zakończyło się twardym zderzeniem
z miejscowymi pogranicznikami i bolesnymi (głównie dla kieszeni) konsekwencjami. Zwykle pamiętałem, że trzeba załatwić wizę, ale już niekoniecznie
o innych formalnościach, a tym bardziej o staniu na
granicy, czy tłumaczeniu się jakiemuś celnikowi co
się wiezie. Chciałoby się powiedzieć: o co chodzi?
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Po co te wspominki i opowieści o granicach? Ponieważ ludzka natura jest tak skonstruowana, że
nie tylko szybko przyzwyczaja się do tego co dobre i wygodne, ale i zapomina, jak było dawniej.
I dlatego tak trudno jest mi zrozumieć to, jak szybko zapominamy o tym, kiedy nas upokarzano na
granicach, kiedy to doświadczenie jest udziałem
innych ludzi i dzieje się na naszych oczach! Myślę
tu o wydarzeniach z końca sierpnia znad polsko –
białoruskiej granicy na Podlasiu, gdzie koczowała
trzydziestka imigrantów. Myślę o scenach na lotnisku w Kabulu, które stało się wielką Arką Wolności,
dzięki czemu tysiące (ostatecznie nieco ponad sto
tysięcy) szczęśliwców wydostało się z kraju przejętego przez fanatyków do świata ludzi wolnych.
Myślę także o tysiącach obywateli krajów Ameryki
Środkowej i Meksyku forsujących czasem aż do

skutku granice z USA, żeby zacząć nowe i lepsze dla
siebie życie. I wreszcie, myślę o tych nieszczęśnikach zapełniających u brzegów Afryki często dziurawe i przestarzałe kutry, aby - zdani tylko na łut
szczęścia i w najlepszym przypadku trochę dobrej
woli innych ludzi - udać się w nieznane, przełamując fale Morza Śródziemnego.
Te myśli napawają mnie zwyczajnym bólem i wstydem, że nie potrafimy nie tylko tych problemów
rozwiązać, ale najczęściej działamy tak, żeby broń
Boże nikt i nic nie zaburzyło naszego świętego spokoju. A w sytuacji kryzysu i napięć, populistycznych
krzyków i straszenia do głosu dochodzą najprostsze, ale i dla polityków najbardziej efektowne rozwiązania: zbudujmy mur, rozstawmy na granicach
drut kolczasty (rozumiecie, drut kolczasty? – jak to

techniczne określenie samo w sobie ostro i zdecydowanie brzmi!). A w końcu wyślijmy wojsko i odpowiednie służby do obrony „naszej świętej ziemi”.
Jednym zdaniem: brońmy się!
Tylko, czy wtedy te tak perfekcyjnie i skutecznie
zabezpieczone granice czasem nie odkrywają bolesnej prawdy o nas samych, że to my tym zachowaniem przekraczamy przede wszystkim granice
zwyczajnej ludzkiej wrażliwości, empatii, a nawet
przyzwoitości?
Tymczasem trzeba niewiele albo bardzo mało. Jak
mówi stare i mądre przysłowie, kiedy powodzi ci
się lepiej niż innym, zamiast budować coraz to
wyższe mury, zacznij strugać dłuższy stół, a wtedy
wszyscy się przy nim zmieszczą. ♦

Felieton zakulisowy

Andrzej Wyrobiec
Dzień dobry,
parafrazując cytat z filmu „Rejs” zacznę od tego, że
powinienem się Państwu przedstawić: a więc nazywam się Andrzej Wyrobiec i od ponad roku jestem
dyrektorem krakowskiego Teatru Bagatela. To tyle
tytułem wstępu.
Kiedy piszę te słowa, panuje sierpniowy upał i choć
mamy wakacje w naszym Teatrze czas letni nie jest
sezonem ogórkowym. W Bagateli trwa Letni Festiwal Komedii. Gramy spektakle repertuarowe przy
pełnej widowni. Widzowie wypełniają wieczorami
salę przy ul. Karmelickiej, poznając nowe propozycje – „Rewizor”, „Bagatela śpiewa”, „Pensjonat pana
Bielańskiego” oraz powracające i wciąż chętnie
oglądane starsze przedstawienia – m.in.: „Pomoc
domową”, „Szalone nożyczki” czy „Ryzykowną forsę”. To, że gramy w wakacje, jest dla nas oczywiste.
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Państwo też mogą to wiedzieć z afiszy, Internetu, radia, telewizji lub z autopsji. Ale na afiszach
nie ogłaszamy wszystkiego. Na przykład tego, że
trwają intensywne próby do najnowszej produkcji
Teatru Bagatela. A premiera, którą przygotowujemy na otwarcie sezonu 2021/22, będzie teatralnym
wydarzeniem.

18 września 2021 r.) Wprowadzamy do repertuaru
absolutną nowość, której autorem adaptacji, na
podstawie oryginalnego tekstu Raya Cooneya, jest
jego wieloletni agent i przyjaciel – Michael Barfoot.
Cenną wskazówką niech będzie to, że w przymiotniku „nowa”, w logotypie używamy symbolu płci
żeńskiej – .

To światowa prapremiera farsy „Mayday odNowa”
w reżyserii wybitnego aktora i reżysera – Artura
Barcisia. Pierwsza część tytułu jest wszystkim bywalcom Bagateli doskonale znana, ale proszę
zwrócić uwagę na jego rozwinięcie: „odNowa”!
Intryguje?! Powinno. „odNowa” użyte w tytule odnosi się co najmniej do dwóch aspektów. Pierwszym z nich jest nawiązanie do lansowanego
od roku hasła przewodniego Teatru, czyli frazy:
Bagatela odNowa. Drugim jest zwrócenie uwagi,
że legendarny tytuł jednej z najpopularniejszych
światowych fars, jest uzupełniony właśnie tym
nośnym sloganem. I tutaj jest całe clou dowcipu:
„Mayday odNowa”, czyli jaki? I na to pytanie z premedytacją nie odpowiem. Fabuła jest otoczona
tajemnicą. Chcemy widzów zaskoczyć i zachęcić do obejrzenia tego przedstawienia (premiera

Uchylając rąbka tajemnicy, mogę napisać jedynie,
że rzecz dzieje się w Londynie, w przyjemnych
latach 80. ubiegłego wieku, kiedy to telefony komórkowe nie urządzały życia, a z usług taksówkarskich korzystano ochoczo i często, bo miasta
nie były jeszcze aż tak nasycone samochodami…
Ośmioosobową obsadę aktorską tworzą panie:
Joanna Jaworska, Małgorzata Piskorz, Anna Rokita,
Ewelina Starejki oraz panowie: Jakub Bohosiewicz,
Marek Bogucki, Piotr Urbaniak i Marcel Wiercichowski. Scenografię i kostiumy przygotowała Urszula
Czernicka, opracowaniem muzycznym zajął się
Igor Przebindowski, a światła wyreżyserował Marek
Oleniacz.
Musicie zobaczyć, jak wyprzedzamy wszystkich
„Maydayem odNowa”. ♦
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Trzydzieści lat minęło…
Wielce Szanowni Państwo!
Trzydzieści lat minęło...
...od odkrycia pierwszych planet poza Układem
Słonecznym. W dodatku dokonał tego nasz rodak Aleksander Wolszczan, przy okazji obserwacji
pulsara PSR 1257+12 leżącego w gwiazdozbiorze
Panny. Rzec można, niechcący. CX News w swoim
czasie uprzejmie o tym Państwu doniósł. Uznałem
jednak, że warto wrócić do tematu.
W jądrze każdej gwiazdy zachodzą reakcje syntezy jądrowej przekształcające wodór kolejno w coraz cięższe pierwiastki. Wydzielona przy tej okazji
energia ogrzewa gwiazdę i powoduje wzrost wewnętrznego ciśnienia, zapobiegając jej grawitacyjnemu kolapsowi. Kiedy jednak łańcuch syntezy
dojdzie do żelaza, koniec jest nieuchronny. Reakcje jądrowe ustają, bowiem synteza pierwiastków
cięższych niż żelazo wymaga dostarczenia energii
z zewnątrz. Gdy zaś jądro gwiazdy ma masę większą niż ok. 1,4 masy Słońca, grawitacja wygrywa
i zaczyna się ono zapadać. Kurczy się tak, że elektrony zostają wciśnięte w protony, zmieniając je
w neutrony. Jednocześnie zewnętrzne warstwy
opadają z dużą szybkością na niewiarygodnie
gęste jądro, ulegając gwałtownemu odbiciu na
zewnątrz. To jest właśnie wybuch supernowej,
a pozostałe po nim skarlałe truchło o średnicy
kilkunastu kilometrów zwiemy gwiazdą neutronową.
Jest to obiekt o największej znanej gęstości. Łyżeczka „materii neutronowej” (gdyby komuś
przyszło do głowy jej zaczerpnąć), miałaby masę
Mount Everestu! Oczywiście, zgodnie z obowiązującymi w naturze prawami, gwiazda neutronowa dziedziczy po swej protoplastce pole magnetyczne i moment obrotowy. A że jej rozmiary
liniowe maleją circa milion razy, zaczyna wirować
z oszałamiającą prędkością, rozkręcając się nawet
do tysiąca obrotów na sekundę! Powoduje to
emisję niezwykle silnego promieniowania radiowego, uformowanego przez pole magnetyczne
w dwie skoncentrowane wiązki wydobywające
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się z biegunów magnetycznych. Zwykle nie pokrywają się one z osią obrotu (choćby tak jak na
Ziemi), zataczają więc okręgi omiatając Wszechświat snopami promieniowania niczym latarnia
morska. Kiedy Ziemia znajdzie się na drodze takiej
wiązki rejestrujemy „pulsy” fal radiowych, które
dały nazwę tej klasie obiektów astronomicznych.
Każdy pulsar ma swój własny rytm, charakterystyczny niczym odcisk palca. Jest on niezwykle
powtarzalny. Pulsary są stabilniejsze od zegarów
atomowych! Zwykle, lecz ze stabilnością PSR
1257+12 było coś nie tak.
Cóż jednak mogło wpływać na takie monstrum?
Szukając odpowiedzi na to pytanie, Wolszczan
doszedł do jedynego słusznego wniosku: to grawitacja obiegających go planet! Tak naprawdę
planety wcale nie obiegają gwiazdy, lecz gwiazda
i planety obiegają wspólny środek masy. Dlatego
PSR 1257+12 kapkę się „kolebie”, a to ma wpływ
na emitowane przezeń promieniowanie. Efekt
jest subtelny, lecz mierzalny. W ten właśnie sposób nasz bohater odkrył nie jedną, nie dwie, ale
trzy egzoplanety. Chapeau bas!
Po potwierdzeniu i zaakceptowaniu odkrycia,
zapanowała istna „gorączka planetarna”. Optyczne próby zaobserwowania planet zewnętrznych
były skazane na niepowodzenie, ze względu na
kolosalne odległości i blask gwiazdy centralnej. To trochę tak, jakbyśmy próbowali z pełnego morza wypatrzyć ćmę latającą obok latarni
morskiej. Okazało się, że niekoniecznie trzeba je
bezpośrednio zaobserwować. Na potwierdzone odkrycie pierwszej planety orbitującej wokół gwiazdy, tzw. ciągu głównego (do którego
należy Słońce), przyszło jednak poczekać aż do
1995 r. Była to 51 Pegasi b. Tu należy się Państwu
kilka słów wyjaśnienia: 51 Pegasi oznacza gwiazdę
z konstelacji Pegaza o numerze katalogowym 51,
zaś planety otrzymują kolejne małe litery alfabetu poczynając od b. Rzecz jasna, astronomowie
przez te lata nie próżnowali. Wręcz przeciwnie:
byli bardzo zajęci, wypracowując metodyki poszukiwania egzoplanet.

Najbardziej owocnymi okazały się:
• metoda prędkości radialnych: pod wpływem
grawitacji orbitujących planet gwiazda się
ciut-ciut „kolebie”. Ma to wpływ na długość fali
emitowanego światła (efekt Dopplera). Analiza długookresowych zmian widma gwiazdy
pozwala wyciągnąć wnioski dotyczące liczby,
okresu obiegu i masy planet;
• metoda tranzytów: orbitująca planeta przechodząc na tle tarczy gwiazdy częściowo ją zasłania, w wyniku czego można zaobserwować
okresowe spadki blasku gwiazdy. Analiza długookresowych zmian jasności daje wskazówki
co do liczby, okresu obiegu, rozmiarów i masy
planet;
• metoda mikrosoczewkowania grawitacyjnego:
grawitacja planety działa jak soczewka, zaginając tor światła. Powoduje pozorne zwiększenie blasku gwiazdy znajdującej się za planetą.
Analiza obserwacji długookresowych pozwala
wnioskować o rozmiarach i masie planety.
Początkowo obserwacje prowadzono z Ziemi,
lecz w pomiarach, zwłaszcza blasku gwiazd,
przeszkadza atmosfera. Wystrzelono więc satelity
Kepler, TESS itd., których jedynym celem było poszukiwanie egzoplanet. Automatycznie monitorują setki tysięcy gwiazd, powiadamiając jedynie
o „rokujących” przypadkach. Metodą mikrosoczewkowania odkryto sporo planet samotnych,
niepowiązanych grawitacyjnie z żadną gwiazdą.
Przemierzają one Wszechświat w absolutnych
ciemnościach i zapomnieniu. ♦
Ciąg dalszy artykułu wraz z piśmiennictwem
dostępny na stronie: www.cxnews.pl.
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Kursy medyczne
Harmonogram*
23.10.2021

Dermoskopia dla zaawansowanych

dr hab. n. med. Grażyna Kamińska-Winciorek, profesor COI

20.11.2021

OCT i Angio OCT w diagnostyce okulistycznej

dr hab. n. med. Joanna Gołębiewska

Webinary
Harmonogram*
27.10.2021

Odczarowujemy elektrofizjologię

prof. dr hab. n. med. Dorota Pojda-Wilczek

Za udział w szkoleniu przyznawane są punkty edukacyjne.
*Consultronix SA zastrzega sobie prawo do odwołania lub zmiany terminu kursu w przypadku braku zgłoszeń minimalnej liczby uczestników lub ze
względu na sytuację epidemiczną.

HOPETHERM został wyprodukowany przez Consultronix SA w ramach projektu Rozwój Centrum Badawczo-Rozwojowego Innowacyjnych Technologii dla
Medycyny Consultronix S.A. (nr projektu POIR.02.01.00-00-0098/19). Projekt był współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego
Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020 ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
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Dear FotoFinder Team,

Dear All,
The evolution from a two-man show to the
global epitome of skin imaging has been
a long journey.
30 years of FotoFinder is the result of our
passion for dermoscopy, coupled with a pioneering spirit and the FotoFinder family
feeling.
We thank our wonderful partner Consultronix
for being part of the story and for bringing
the FotoFinder technology to Poland. We
look forward to the next 30 years!

FotoFinder Team

When we started working together over two
decades ago, we were in the same place - at
the beginning of our journey. For over
20 years we have been growing hand in hand
without slowing down.
Where once we were solely a distributor, we
are now your partner. We are proud to contribute to the functionality and aesthetics
of the devices in which we strongly believe.
We appreciate how, as a global brand with
30 years of experience, you remain the same
family-owned company from Bavaria. The
company for which quality and a welfare of
a patient always comes ﬁrst.
May you conquer new horizons as wide as
the focal range of your camera and enter
new markets as fast as body mapping. So
that, when setting new paths of skin diagnostics and continuing to change the world of
video-dermoscopy, you remain the same The Best - as the images taken with your
cameras.
Wishing you all the best,

Consultronix Team

