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Wraz z całym zespołem Consultronix życzę Państwu
- naszym najlepszym Partnerom, a często i Przyjaciołom,
spokojnych i radosnych Świąt Bożego Narodzenia oraz jeszcze
większych sukcesów w 2009 roku.
Niektórzy twierdzą, że polityka
to sztuka osiągania kompromisów. Obserwując jednak
ostatnią przepychnkę o stołki w
Brukseli, czy gierki z zaproszeniami na galę niepodległościową u pana Prezydenta, wydaje mi się, że jest inaczej... Łatwo zatem stwierdzić, że nasza
obecna klasa polityczna kompletnie się pogubiła...
Wracając do nieszczęsnego wyjazdu do Brukseli, nasuwa
się myśl, że nasza władza, z jednej strony, bezkompromisowo walczy o wyjazd na szczyt, jak uczestnicy teleturnieju
o atrakcyjną nagrodę, z drugiej strony kompromitują
się roztrząsając stosy mało istotnych dziś spraw. Ważne
sprawy spychane są na margines, a bzdury o globalnym
ociepleniu wyciągane są wokandę. Jakby nie wiedzieli, że
kiedyś Grenlandia była bujnie porośnięta lasami, a Szwecję
i Polskę dzielił lodowiec. Al Gore jeździ po świecie i politycy bez zastrzeżeń kupują newsy o gazach cieplarnianych,
nie zdając sobie sprawy z tego, że człowiek produkuje ich
jedynie około 3% (z czego połowę bydło), a reszta to erupcje wulkanów i dyfuzja oceanów.
A u nas... Zamiast porozumieć się co do kluczowych dla
Kraju spraw (zdrowie , finanse, bezpieczeństwo - również

energetyczne, czy obronność), to “przekłóciliśmy” okres
prosperity, wchodzimy w recesję, a bez pieniędzy wiele
nie zdziałamy. Od czasów Balcerowicza nie udało się
przeprowadzić w Polsce żadnych znaczących reform, bo
każdorazowo opozycja wyznaje zasadę “im gorzej tym
lepiej”, zapominając, że za chwilę przejmie władzę i będzie
jadła ten bigos, który teraz przyrządza.
Swoją drogą - kryzys w USA, to doskonały przykład na to,
do czego prowadzi socjalizacja gospodarki - gdyby w 1999
roku kongres amerykański nie unieważnił “Banking Act
1933”, nie byłoby dziś krachu na giełdach całego świata wszyscy zapomnieli, że kredyty trzeba spłacać.
My mamy swoje sukcesy lokalne - na przykład olej
napędowy - może być stosowany do aut, kutrów, traktorów
i oczywiście do grzania naszych domów - ten sam produkt,
a cena różna - ot prosty przepis na aferę paliwową - i co?,
ano nic! - widać komuś tak wygodnie.
Kolejny już dziewiętnasty rok po ‘89 roku zbliża się ku
końcowi, a nam mimo kryzysu globalnego i naszych lokalnych osiągnięć, żyje się coraz lepiej. Umacniamy swoją
pozycję w Europie i nikt nam tego nie załatwił, sami sobie
to wypracowaliśmy.
Krzysztof Smolarski
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finanse
TRWAŁA WSPÓŁPRACA
Siemens Finance nie zmienia swojego
podejścia do rynku medyczngo.
Nadal oferuje najlepsze produkty
i szybką, uproszczoną metodę oceny
ryzyka dla klientów posiadających
dyplom lekarza. Również większe transakcje, gdzie potrzebna jest głębsza
analiza zdolności finansowej klienta,
są
rozpatrywane
bez
zmian
w zasadniczych założeniach. Wszystkie
dotychczasowe warunki związane
z umową pożyczki zostały zachowane

i klienci mogą czuć się w pełni bezpiecznie. Obrana kilka lat temu strategia, która pozwoliła zająć pozycję lidera
w dziedzinie finansowania inwestycji,
w sektorze usług medycznych,
pozostała aktualna. Siemens Finance
chce nadal współpracować z najlepszymi dostawcami na tym rynku i oferować
bardzo konkurencyjne rozwiązania
dla ich klientów, na przykład finansowanie całej wartości brutto sprzętu,
który jest przedmiotem inwestycji.

Tomasz Kukulski
Niezmienność warunków jest bowiem
bardzo istotna dla klientów, którzy
podejmują decyzje inwestycyjne.
Siemens Finance zapewnia taką
niezmienność i stwarza tym samym
najlepsze warunki do inwestowania.
tomasz.kukulski@siemens.com

Tygrysy lubią kryzysy
Te l e w i z j a ,
prasa, radio
przekazuj ą,
dzień w dzień,
przerażające
Krzysztof Arabski
komentarze
w stylu „dwudniowa recesja na giełdzie”, ”możemy
zaobserwować formację wodospadu”,
”po spadkach na giełdach Japonii i Chin
wykrwawia się teraz Polska” i podobne,
za przeproszeniem, głupoty. Proponuję
prześledzić krótko genezę i dotychczasowy przebieg bulwersujących
wydarzeń na rynku finansowym.
W latach 1929-1933
Stanami
Zjednoczonymi wstrząsnął potężny
kryzys giełdowo-bankowy spowodowany chciwością bankierów i maklerów,
spotęgowany błędnymi decyzjami
FED-u. W czerwcu 1933 demokratyczny senator C.Glass i demokratyczny
kongresman H.B.Steagall przeprowadzili w parlamencie ustawę zwaną
„Banking Act 1933” rozdzielającą
banki inwestycyjne (spekulujące
na giełdach) od banków komercyjnych
(lokaty i kredyty) i zabraniającą
łączenia tego rodzaju działalności.
Jeden z moich klientów opowiedział
mi o niestety typowej sytuacji, którą
przeżył wiosną 2007 roku w jednym
z komercyjnych banków w Krako-
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wie. Podszedł do siedzącej za ladą
pracownicy banku i powiedział, że chce
ulokować pieniądze na lokacie. Nie
ma lokat, przyjmujemy tylko wpłaty
na fundusze. Ale proszę Pani, tutaj
w banku wisi plakat z informacją o promocyjnych lokatach, chciał bym taką
założyć. Ten plakat jest NIEWAŻNY,
może Pan wpłacić tylko na fundusz –
wpłaca Pan czy nie bo kolejka stoi?
Co się więc stało takiego, po wprowadzeniu „Banking Act”, że jednak
nastąpił kolejny kryzys i czy były jego
wcześniejsze objawy?
W latach 1995-1997 roku amerykański
fundusz hedgingowy (zawsze czytaj:
wysokiego ryzyka), Long Term Capital Management, przynosił 40%
zysku rocznie. Zatrudniał noblistów
z ekonomii: M.Scholes i R.C.Merton.
Posiadał 4,7 mld dolarów własnego
kapitału, zaciągnął 124 mld kredytu
i operował instrumentami finansowymi o wartości ok. 1250 mld.
Dźwignia finansowa 1:266. Jednostki
funduszu posiadały najbardziej znane
osobistości (przecież każdy chciałby
zarabiać legalnie 40% rocznie pod
opieką noblistów). Ale w 1998 roku
rząd rosyjski zawiesił wykup obligacji
rządowych. Spanikowani inwestorzy
amerykańscy sprzedali (stosując tzw.
zlecenia po każdej cenie byle sprzedać)
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obligacje rządowe rosyjskie, a przy
okazji japońskie i europejskie, kupując
obligacje rządowe USA. Tego model
noblistów nie wytrzymał, Long Term
Capital stracił kapitał i prawie był już
bankrutem – ratunek zaoferowało
trzech prywatnych amerykańskich
inwestorów. Niespodziewanie oferta
pomocy została odrzucona i w tym
samym dniu FED (Federal Reserve
Bank of New York) zorganizował
wykup firmy za 3,6 mld dolarów.
Uważa się tą decyzję za ogromny
błąd, bowiem inne instytucje finansowe, wierząc że w razie kłopotów
FED pomoże, zaczęły pozwalać sobie
na coraz większe ryzyko.
W listopadzie 1999 roku republikański
senator P.Gramm i republikańscy
kongresmani J.Leach i T.J.Bliley
doprowadzili do przegłosowania
ustawy
zezwalającej
bankom
inwestycyjnym,
komercyjnym
i firmom ubezpieczeniowym na
łączenie swojej działalności – czyli
doprowadzili
do
unieważnienia
„Banking Act 1933”. Bolesna nauka
z lat 30-tych poszła w las. Banki
komercyjne też chciały zarabiać
ogromne pieniądze na giełdzie,
a banki inwestycyjne potrzebowały
depozytów pieniężnych do zwiększenia
ilości swoich dźwigni finansowych

finanse
by zarabiać jeszcze więcej.
Pod koniec 2001 roku ujawniono, że
firma Enron z Texasu, właściciel 38
elektrowni na całym świecie, mająca
w 2000 r przychód 111 mld dolarów,
od kilku lat fałszowała swoje wyniki
finansowe. Akcje Enronu spadły z
80 dolarów do kilku pensów. Firma
wystąpiła o ochronę przed bankructwem, prezes poszedł siedzieć,
a długoletni audytor finansowoksięgowy, należąca do wielkiej piątki
firma Arthur Andersen niszcząca dokumenty księgowe, otrzymała zakaz
audytu firm giełdowych, w końcu
została rozwiązana. Autorytet firm
audytorskich został bezpowrotnie
zniszczony.
Te opisane zjawiska wskazywały
jednoznacznie, że etyka, uczciwość
oraz
przestrzeganie
zdroworozsądkowych zasad swojego biznesu
przestało obowiązywać. Nikogo to jednak, łącznie z autorem tego artykułu,
nie powstrzymało od inwestycji
kapitałowych.
Potem poszło coraz łatwiej.
Znana firma ratingowa oszacowała
ryzyko związane z instrumentami
finansowymi opartymi na kredytach
hipotecznych na potrójne A (AAA),
czyli takie same jak najlepiej zabezpieczone obligacje, np. rządowe
USA. Największe instytucje finansowe zaczęły handlować tak pewnymi
instrumentami. Rynek kredytów hipotecznych zaczął się szybko rozwijać,
między innymi dzięki wyjątkowo
niskim stopom procentowym.
W latach 90 ubiegłego wieku, gdy
Polska przechodziła przez wysoką
inflację transformacyjną, a L. Balcerowicz tłumił ją jak tylko mógł,
zapytałem jednego z licznych ekspertów
zagranicznych jaki poziom inflacji
uważa za najlepszy dla gospodarki.
Przedział 3%-4% jest optymalny,
usłyszałem.
Alan Greenspan, były prezes FED-u
utrzymywał stopy procentowe w USA
w latach 2002-2004 poniżej 2%. Rynek
kredytów rozwijał się błyskawicznie.
Nobliści J. E. Stiglitz i P. Krugman
uważają A.Greenspana za głównego
winnego kryzysu, który nastąpił.
Kredyty
brali
wszyscy.
Banki

amerykańskie w pogoni za zyskami
sięgnęły po ostatnie rezerwy kredytobiorców. Zaczęły przyznawać kredyty
„subprime”, czyli klientom poniżej
standardu. To znaczy, że kredyt
otrzymywały osoby „NINJA”, „No
Income, No Job, No Asset”, czyli bez
dochodu, bez pracy i bez jakichkolwiek zabezpieczeń (bezrobotny
Murzyn w podkoszulku wynajmujący
łóżko w ruderze). Machina działała:
na podstawie kredytów Ninja też były
wystawiane instrumenty finansowe
AAA z dźwigniami np. 1:266 i tymi
instrumentami handlowały banki.
Ale w obrocie były to karty, które
znamy z zabaw dziecięcych jako
„Czarne Piotrusie”. Błyskawicznie
Czarne Piotrusie wymieszały się
do nierozpoznania z innymi kartami
w grze.
Tymczasem kredytobiorcy Ninja nie
spłacili pierwszej raty kredytów –
takimi drobnymi opóźnieniami nikt
w bankach się nie przejmuje. Gdy
nie spłacili drugiej raty i okazało się,
że jest to zjawisko masowe – wybuchł
kryzys. Czarne Piotrusie okazały się
kartami o wartości zero. Ale ponieważ
żaden bank nie wiedział ile spośród
posiadanych kart ma Czarnych
Piotrusiów (nazywanych w branży
kredytami toksycznymi), przestał
pożyczać pieniądze innym bankom
– podejrzewając, że „to oni chyba są
nadziani tymi Piotrusiami”.
I tak do dziś (24 październik 2008)
wciąż jakiś bank odkrywa u siebie
skrzynkę pełną Piotrusiów. A co bank
może zabrać NINJA – podkoszulek?
Instrumenty
finansowe
oparte
na kredytach hipotecznych były
przedmiotem
handlu
głównie
w USA, dużo mniej w Zachodniej
Europie, w Polsce nimi nie handlowano, może któryś bardzo ambitny
bank kupił jakieś drobiazgi. Kryzys
barowy nam nie zagraża, jednak
jego poboczne efekty będą nas dotyczyć. Trwa w tej chwili paniczna
wyprzedaż papierów wartościowych
na całym świecie, inwestorzy za lokalne
waluty kupują dolary, by nabyć
bezpieczne
obligacje
skarbowe
rządu USA. Wypisz wymaluj panika
jak w opisanym powyżej przypadku
Long Term Capital Management.
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A teraz tygrysy.
Produkt krajowy brutto na głowę
w 2007 roku w dolarach wyniósł w:
USA
Dania
Wielka Brytania
Niemcy
Polska

45 176 USD
38 072
36 568
32 179
15 894

My, tygrysy Europy gonimy tych nad
nami. Proszę porównać 1% wzrostu
krajowego w poszczególnych krajach. Wychodzi z niego, że jeżeli chcemy stać w miejscu to musimy mieć
tempo wzrostu 2 razy większe niż
w Niemczech i 3 razy większe niż
w USA. Ale my chcemy ich dogonić
– jak to zrobić? Wykorzystać okazję.
Teraz. To bogatych dopadł kryzys –
to im wzrost gospodarczy spadł –
a my teraz powinniśmy pędzić do
przodu – obniżyć podatki, zwiększyć
produkcję, zwiększyć eksport, osłabić
złotówkę to pomoże eksporterom. Co?
Oni nam ją osłabili? – ekstra, mamy
gotowe, przecież eksperci nigdy by
do tego nie dopuścili!
Kryzys to wymarzona sytuacja dla
Polaków – nikt tak nie potrafi
przetrwać ciężkich czasów i zarobić na
nich jak my. Działajmy.
Piszę ten artykuł dla branży
medycznej. Od dziecka prawie słyszę
o kryzysie w służbie zdrowia. Żaden
kraj tak długiego i potężnego kryzysu
by nie wytrzymał. Ty, czytelniku jesteś
tym Tygrysem. Twój czas nadszedł.
Do dzieła.
Powodzenia!
Orion pośrednictwo finansowe
www.orionfin.pl, tel.: 604-594-385
Współwłaściciel pierwszego prywatnego
biura maklerskiego “Arabski i Gawor” [red.]
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Dr n. med. Tomasz Zejer
Dyrektor SPZOZ Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 3 w Rybniku

Co robić?
Do zadania tego leninowskiego pytania
zainspirowały mnie pozornie absolutnie nie związane ze sobą sprawy.
Z jednej strony artykuł Jerzego Pilcha
„Dwa piwa” zamieszczony, o ile dobrze
pamiętam, w dodatku „Wyborczej”,
gdzie Autor opisuje różne sytuacje
naszych rodaków nawalonych, jak rakieta, którzy niezależnie od ilości wlanego w siebie trunku z dogmatyczną
upartością twierdzą, że to tylko dwa
piwa. Z drugiej zaś, pozornie nie
mająca związku z tym artykułem
„Ustawa o ZOZ”. W mojej ocenie
taki związek jest i ma on charakter
wielowątkowy.
Z uporem będę twierdził, że
przeciekają nam przez palce olbrzymie pieniądze w skali kraju. Z ustawy
zozowskiej można wprost wnosić, że
ubezpieczenie nie obejmuje skutków
opilstwa w przypadku hospita-lizacji,
o ile przyczyną podjętego leczenia są wyłącznie toksyczne skutki
spożytego alkoholu. Praktyka pokazuje, że taka sytuacja ma charakter
zgoła rzadki. Duch w narodzie taki,
że po spożyciu przychodzi ułańska
fantazja do używania narzędzi mechanicznych typu cyrkularka, wsiadanie
do coraz szybszych samochodów,
ostatecznego rozwiązania zadawnionego sporu z sąsiadem, bądź też
rycerskich pojedynków z rywalem
o względy ukochanej po wyjściu
z dyskoteki. Bania oraz następstwa
przytoczonych tutaj przykładowych
sytuacji powoduje skutki zdrowotne
do ciężkich obrażeń ciała włącznie,
celowo pomijam skutki śmiertelne na
miejscu zdarzenia, jako niezwiązane
z problemem. Obrażenia w pijanym
widzie nie niosą za sobą konieczności
odpłatności za świadczenie. Pytanie, czy
w ramach systemu solidarnościowego
i koszyka „wszystkim wszystko”,
opisana wyżej sytuacja ma trwać?
W mojej ocenie jest nieuprawniona.
Czy
pijany
kierowca
samochodu winien być objęty ubezpie-

4

czeniem zdrowotnym z powodu
złamanego udai stłuczenia mózgu w ramach solidarności i powszechności,
obecnie tak, a rozbierając to na zdrowy rozum i posługując się analogią
do prawa drogowego i systemu ubezpieczeniowego pojazdów niekoniecznie. A co z pasażerem? Przed
wypiciem powinieneś przewidzieć, że
jazda z pijanym kolesiem niesie nie
tylko ryzyko dla życia i zdrowia, lecz
również braku ubezpieczenia leczenia potencjalnych skutków wypadku.
Z sytuacji, która mogłaby hipotetycznie zafunkcjonować, należałoby
wyłączyć dzieci do 16 roku życia,
potem stopień rozeznania podjętego
działania jest adresowany wprost do
kieszeni rodziców.
Piątek i sobota w szpitalnym oddziale ratunkowym lub izbie przyjęć
to dni pracowite. Oceniam, że po
godzinie 20, ilość po spożyciu progresywnie narasta, zaś około północy
lub później z wyjątkami, w ramach
dyżuru chirurgicznego lub ortopedycznego, przechodzi w standard. Bluzgi, wrza-ski, trochę demolki. Policja
próbuje pomagać, lecz oni do tego
mają lepsze i gorsze dzielnice. I dość
charakterystyczny scenariusz: rana
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głowy, 2,5 promila, bełkot, fizjologia
w najmniej wyrafinowanym wydaniu.
A kogo interesuje ciąg dalszy, to proszę:
badanie przedmiotowe, szycie rany,
citowa tomografia głowy /z uwagą, że
chory z podejrzeniem guza czeka na
to badanie w kolejce/ i oddział. Płyny
2500 ml, szczepionka tężcowa i około
dziesiątej rano po wizycie, delikwent
z oddechem smoka wawelskiego, komunikuje w trybie ultymatywnym:
„chcę się wypisać na żądanie”. To jest
wersja soft, w wersji hard jest jeszcze
ryk, przeszkadzanie chorym, próba umeblowania sali po swojemu.
Czasem, jeśli coś poważniejszego
w drugiej dobie delirka. Można mnożyć
przykłady. Choć opisany powyżej
przykład soft jest dość znamienny.
Pytanie jest proste i czytelne? Czy tylko
hospitalizacja powodowana wyłącznie
toksycznym skutkiem użycia alkoholu
jest odpłatna? Czy może jednak rachunek każdemu, który po pijanemu
ulega urazom, do rozważenia inne
zachorowania - tu proponowałbym
szczegółowy koszyk świadczeń.
Nie do przecenienia jest rola edukacyjno-profilaktyczna poprzez portfel,
lecz to stanowi osobne zagadnienie.

okulistyka

Soczewka toryczna - skuteczna metoda korekcji
astygmatyzmu podczas zabiegu usunięcia zaćmy
Prof. dr hab. n. med. Andrzej Stankiewicz
Klinika Okulistyczna WIM, Warszawa
Ponad 15% pacjentów zgłaszających
się na operację zaćmy posiada
współistniejący znaczny astygmatyzm
refrakcyjny. Wśród nich 18-23% ma
astygmatyzm rogówkowy wielkości
1.5-2.0D, 9-12%, wielkości 2.0-3.0D,
7% astygmatyzm wyższy niż 3D.
Wielkość astygmatyzmu rzędu 2D
powoduje, że osiągnięta pooperacyjna
ostrość wzroku wynosi od 0.2 do 0.7
na tablicy Snellena, a astygmatyzm
rzędu 3D, ogranicza czynność
wzroku do 0.1-0.3. Musimy pamiętać,
że nawet 35% pacjentów po operacji
usunięcia zaćmy może być niezadowolonych z osiągniętej poprawy
czynności widzenia, z powodu nieskorygowanego astygmatyzmu.
Wraz ze wzrostem oczekiwań
związanych z końcowym wynikiem
pooperacyjnym,
obecnie
dąży się do jednoczasowej korekcji
operacyjnej zaćmy i współistniejącego
astygmatyzmu rogówkowego. Coraz
większą rolę odgrywają w tym
wewnątrzgałkowe soczewki toryczne.
W chwili obecnej najpowszechniej
stosowanymi soczewkami torycznymi są soczewki MicroSil Toric, firmy
HumanOptics oraz AcrySof toric
firmy Alcon. Pierwsza z nich posiada
unikalne haptyki PMMA, w kształcie
litery Z, z mikrofałdowaniami na
dystalnych częściach, zapobiegającymi
rotacji implantu w torebce soczewki.
Jest to soczewka silikonowa z filtrem
UV, z ostro ściętymi krawędziami,
z
dioptrażem
cylindrycznym
w zakresie od 2D do 12D. Druga
to soczewka jednoczęściowa, akrylowa z filtrem blue-light oraz
z adhezyjną właściwością materiału
IOL
co
wzmacnia
stabilność
implantu w torebce soczewki. Ta
wewnątrzgałkowa soczewka toryczna
występuje w dioptrażu od 1.5D do

je się w pozycji siedzącej pacjenta,
wybór pozycji horyzontalnej może

Soczewki: AcrySof toric oraz MicroSil Toric

3.0D.
Niezwykle ważną rolę w doborze
wewnątrzgałkowej soczewki torycznej, odgrywa prawidłowa kwalifikacja
pacjentów. Do wskazań należą przede
wszystkim: współistniejąca zaćma z
astygmatyzmem rogówkowym wielkości ponad 1D, astygmatyzm regularny, ustabilizowany regularny astygmatyzm po keratoplastyce. Dyskwalifikujemy pacjentów, u których stwierdzimy nieregularny astygmatyzm
w centrum rogówki, nieustabilizowany astygmatyzm, jak również wszelkiegorodzaju schorzenia rogówki czy
siatkówki ograniczające czynność
wzroku. Wszelkie pomiary należy
wykonać szczególnie dokładnie,
kilkakrotnie je powtarzając co
zmniejsza
szanse
wystąpienia
błędu pomiarowego. Zalecanymi
technikami biometrii jest technika
immersyjna i ILO Master. Brak w nich
bezpośredniego kontaktu między
sondą a rogówką, co uniezależnia
w dużym stopniu wyniki od
badającego.
Należy
dodatkowo
wykonać topografię rogówki, pomiar
keratometrii (w dioptriach i milimetrach) oraz ocenić stan dna oka
i rogówki.
Przygotowanie pacjenta do zabiegu
nie różni się od czynności przy klasycznym zabiegu usunięcia zaćmy
z tą tylko różnicą, że przed zbiegiem
oznaczamy południki 90º i 0º które
będą osiami odniesienia w trakcie
śródoperacyjnej rotacji implantu.
Zaznaczenie osi odniesienia dokonu-
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Znacznik osi odniesienia

Zaznaczenie osi odniesienia

nas narazić na błędne oznaczenie
południków.
Przed otwarciem komory przedniej
operator zaznacza oś ustawienia soczewki torycznej zgodną z wyliczeniami
dla danego pacjenta.

Śródoperacyjne zaznaczenie osi ustawienia
implantu

Samo
usunięcie
zaćmy
nie
odbiega od klasycznego zabiegu.
Po wprowadzeniu implantu do torebki soczewki należy tak wyrotować
soczewkę toryczną, by oznaczona oś
na implancie pokrywała się z wcześniej
zaznaczoną osią na rogówce. Czynność
ta wymaga precyzji, ponieważ różnica
o 10º w rotacji soczewki zgodnie
z wyliczoną osią powoduje, że
osiągnięta
pooperacyjna refrakcja jest mniejsza o 33%. W rzadkich przypadkach do rotacji dobrze
osadzonej soczewki torycznej może
dojść w okresie pooperacyjnym.
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W przypadku rotacji powyżej 10º,
operator powinien rozważyć korektę
ustawienia implantu.
Istnieją również soczewki toryczne
do wszczepu do rowka rzęskowego
(MicroSil Toric-ss) oraz do wszczepu techniką PiggyBack (MicroSil
Toric –sPB).
Wyniki refrakcji jakie osiągnęliśmy

u pacjentów po implantacji soczewek
torycznych sugerują, że wszczepienie soczewki torycznej w czasie operacji zaćmy jest skuteczną metodą
korekcji przedoperacyjnego astygmatyzmu rogówkowego. U ponad
30 pacjentów z astygmatyzmem rzędu
od 2D do 6D (większość powyżej
3D), operowanych w naszej Kli-

ŚĆ
O
W
O
N

nice, pooperacyjna ostrość wzroku
była lepsza niż 0.8D bez korekcji
(u 75% 0.9-1.0). Resztkowy astygmatyzm wynosił średnio 0.75D
i tylko 2 operowanych korzystało
z korekcji okularowej. Przed zabiegiem
w wywiadzie wszyscy korzystali ze
szkieł korekcyjnych, w większości nie
uzyskując lepszej niż 0.8 ostrości wzroku.

!

Autorefraktometr ręczny
S08 Plusoptix
Ewa Wesołowska
ewesolowska@consultronix.pl
Z przyjemnością przedstawiamy
Państwu autorefraktometr pediatryczny
S08 niemieckiej firmy PlusOptix.
Jest to urządzenie służące do badania refrakcji obuocznej, dokonujące
pomiaru z odległości 1 m nawet
u półrocznych dzieci.

S08 jest niezastąpionym narzędziem
we wczesnej diagnostyce niedowidzenia u niemowlaków jak i dzieci
w wieku przedszkolnym.
Urządzenie pozwala na badanie
obuoczne wad refrakcji, rozstawu
i średnicy źrenic oraz kierunku
spojrzenia.
Opcjonalnie dostępne także oprogramowanie zapewniające:
- badanie refrakcji jednoocznej,
- badanie przesiewowe,
- bazę danych,
- możliwość drukowania certyfikatów
dla rodziców.

Specjalne oprogramowanie umożliwia
przechowywanie wyników badań
w specjalnej bazie danych, wydrukowanie ich w postaci certyfikatu
dla rodziców lub jako etykietki do
wklejenia przez lekarza do kartoteki.

Soczewka H-R Wide Field

Soczewka SuperVitreoFundus

Szerokokątna diagnostyka i terapia siatkówki.
Soczewka H-R Wide Field jest w szczególności przeznaczona
do bardzo szerokiego oglądu i laserowej terapii PRP.
Wysokiej jakości szkło, z którego wykonana jest soczewka
eliminuje zniekształcenia i zapewnia najwyższą jakość obrazu.

Soczewka przeznaczona do szerokiego przeglądania stanu
siatkówki nawet przy wąskiej źrenicy (3-4 mm).

H-R Wide Field:
- Powiększenie: 0.5x
- Pole widzenia: 145˚ / 155˚
- Plamka lasera: 2.0x

Super VitreoFundus:
- Powiększenie: 0.57x
- Pole widzenia: 103˚ /124˚
- Plamka lasera: 1.75x
super oferta: 785 zł netto

Super oferta: 1770 zł netto
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Czy można coś jeszcze dopowiedzieć do metod
leczenia cukrzycowego obrzęku plamki?
Lek. Katarzyna Wilk - specjalista chorób oczu
Cukrzycowy obrzęk plamki DME
(diabetic macular edema) jest
najczęstszym
powodem
spadku
ostrości wzroku i wizyty pacjenta
w gabinecie okulistycznym. Często
właśnie okulista jest lekarzem, który
na podstawie obrazu dna oka rozpoznaje cukrzycę.
Według Winsconsin Epidemiologic Study
DME jako jedyny objaw, występuje
u 1% chorych i aż u 25% chorych
z NPDR w stopniu ciężkim.
Ze względu na swoją odrębną budowę
i metabolizm właśnie obszar plamki
jest miejscem gdzie najszybciej
dochodzi do powstania patologii
cukrzycowej.
O patogenezie DME powiedziano już
bardzo wiele, ale w dalszym ciągu nie
do końca poznane są nam mechanizmy, które doprowadzają w efekcie
końcowym do obrzęku siatkówki,
niedotlenienia, powstania mikroaneuryzmatów, przeciekania osoczowych składników krwi, proliferacji
naczyniowych, trakcji siatkówkowych,
a w konsekwencji tych czynników
znacznego spadku ostrości wzroku
u chorych.
Leczenie chorych z DME, w obecnej
chwili nie ogranicza się do monoterapii. Przy użyciu nowoczesnej wiedzy
możemy zaproponować optymalne
leczenie. Dzięki skojarzonej terapii
obejmującej w chwili obecnej nie tylko
laseroterapię, ale również iniekcje
doszklistkowych leków anty-VEGF,
kortykosterydów oraz witrektomię
tylną z usunięciem ILM, możemy
uzyskać stabilizację DME połączoną
ze stabilizacją ostrości wzroku,
a więc tego, czego oczekuje od lekarza okulisty pacjent. Nie można
w tym momencie jednakże zapomnieć
o le czeniu ogólny m p ac j ent a,
a w szczególności o: normalizacji
glikemii, ciśnienia tętniczego i wielu

innych czynników, które mają strategiczne znaczenie dla prawidłowego
leczenia chorego.
W chwili obecnej nadal najbardziej
dostępną metodą leczenia DME jest
laseroterapia.
Od 15 lat pracuję w pracowni laseroterapii, a od lat dziesięciu miałam
możliwość pracować z laserem
argonowym, w którym do leczenia
DME u ż y w a l i ś m y w i ą z k i l a s e r o w e j z widmem żółtym o długości
fali 580 nm. Obecnie na rynki
wchodzą lasery z widmem żółtym o
zupełnie innej konstrukcji, ale podstawowe założenie w leczeniu pozostaje
to samo - wiązka laserowa z falą żółtą
do leczenia DME.
Żółte widmo fali jest zdecydowanie
lepiej absorbowane przez hemoglobinę
i oksyhemoglobinę, a więc zmiany
naczyniowe o charakterze mikrotętniaków czy płaskich proliferacji
łatwiej jest skoagulować używając
mniejszych energii i mniejszej ilości
aplikacji.
Koagulacja typu Grid jest zdecydowanie bezpieczniejsza przy użyciu
wiązki żółtej: zdecydowanie mniejsze
i mniej wybarwione blizny pokoagulacyjne, dzięki mniejszej absorpcji widma żółtego przez melaninę,
a przede wszystkim praktycznie
minimalna absorpcja przez ksantofil
zawarty w warstwie siatkówki splotowatej wewnętrznej i zewnętrznej.
Dzięki temu laseroterapia w bliskiej
odległości od plamki i możliwość
zamykania mikrotętniaków praktycznie na stoku plamki, bez obawy
o powstanie większej niż zamierzyliśmy
blizny, dawała nam możliwość
pełniejszego zakresu fotokoagulacji
okołoplamkowej. Istotnym w procesie leczenia była możliwość leczenia
obszaru okolicy pęczka plamkowotarczowego bez obaw o rozległość
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zmian bliznowatych po koagulacji.
Dzięki stosowaniu mniejszych energii
(E ~ 1/długość fali) do uzyskania
pożądanego
ogniska
koagulacji,
również bardziej radykalnie mogliśmy
fotokoagulować zmiany na stoku
plamki i w obszarze pomiędzy tarczą
nII, a plamką. Zaobserwowaliśmy
bardzo dobre efekty leczenia:
stabilizację ostrości wzroku, brak
typowych dla widma zielonego blizn
polaserowych z przegrupowaniem
barwnika (po fali żółtej widoczne
są jedynie w półcieniu przy badaniu dna oka), brak poparzeń dołka,
zdecydowanie mniejsza ilość trakcji
w obrębie plamki, bardziej widoczne
efekty wchłaniania się składników
osoczowych krwi i ustępowanie
obrzęku.

Stan po laseroterapii laserem z widmem żółtym:
Grid + bliski obwód – roczny okres obserwacji.

Trudny byłby mój powrót do
leczenia laserem z widmem zielonym.
Na pewno warto spróbować, jeżeli
Państwo będziecie mieli możliwość
wyboru, i przekonać się, że laser
z widmem żółtym to nowa jakość
w leczeniu wielu schorzeń siatkówki
i tego najczęstszego, jakim jest cukrzycowy obrzęk plamki.
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Najwyższa jakość w rozsądnej cenie

Ewa Wesołowska
ewesolowska@consultronix.pl
Jeżeli pragną Państwo kompleksowo wyposażyć swój
gabinet w wysokiej jakości sprzęt okulistyczny, to bardzo
chętnie Państwu w tym pomożemy.
Oferujemy najwyższej jakości urządzenia w dobrej
cenie. Proszę tylko o sprecyzowanie swoich wymagań, a my
postaramy się dopasować do Państwa potrzeb.
Lampa szczelinowa L-0219 Inami
- 5 powiększeń: 6x, 10x, 16x, 25x, 40x,
- filtry: kobaltowo-niebieski, neutralny 50%, bezczerwienny
oraz absorbujący ciepło, opcjonalnie filtr żółty,
- możliwość dołączenia tonometru aplanacyjnego, systemu do cyfrowej archiwizacji obrazów oraz mikroskop spekularny firmy Rhine-Tec.
Tonometr aplanacyjny L-5110 wiszący / L-5130 stojący
- tonometr kontaktowy,
- na ramieniu odchylanym lub stojący,
- kompatybilny ze wszystkimi lampami firmy Inami.
Autorefraktometr
z keratometrem RC-5000 Tomey
- szeroki zakres pomiarowy,
- dotykowy panel LCD,
- pomiar średnicy źrenicy i rogówki,
- w pełni zautomatyzowany.

Rzutnik / Wyświetlacz LCD Frey
- szeroka gama optotypów,
- testy polaryzacyjne, czerwono-zielone,
- testy stereoskopowe,
- testy Ishihary (panel LCD),
- sterowane pilotem.
Unity Fiso
- włoski design,
- blaty na jedno, dwa lub trzy urządzenia,
- półka pod rzutnik,
- miejsce na oftalmoskop/skiaskop.
- szuflada na kasetę szkieł próbnych
(dostępna)
- możliwość zamontowania ramienia
do foroptera,
- fotel rozkładany lub nierozkładalny
w szerokiej gamie kolorystycznej.

Stolik elektr yczny SM1/SM2 CX oraz
taboret płaski S1 lub z półoparciem S2 CX

S1 CX
RC - 5000

Tonometr bezkontaktowy
FT-1000 Tome y
- delikatny podmuch,
- dotykowy panel LCD,
- w pełni zautomatyzowany.
FT - 1000

Perymetr komputerowy AP100 / AP200 Frey
- szeroki wybór testów i strategii,
- test blue on yellow (dla wersji AP-200)
- polskie oprogramowanie,
- możliwość upgrade’u oprogramowania,
- możliwość pracy w sieci.
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laser - flarymetr
jedyne urządzenie do pomiaru
tyndalizacji komory przedniej
W ofercie firmy KOWA, która
od lat zajmuje się produkcją wysokiej klasy okulistycznego sprzętu
diagnostycznego, pojawił się nowy
model innowacyjnego urządzenia
do badania przejrzystości przedniej
komory oka – flarymetr. Urządzenie
firmy KOWA, to powstały w oparciu
o nowatorską ideę, laserowy system
pomiaru w szczególności koncentracji
komórek białkowych w przedniej
komorze.
W ciągu ostatnich lat zainteresowanie tego typu badaniem stale rośnie.
Dzieje się tak ponieważ do właściwej

FM - 600

diagnozy potrzebna jest znajomość
stężenia białek w cieczy wodnistej.
Ocena zaczerwienienia oka w przypadku zapalenia błony naczyniowej
za pomocą lampy szczelinowej jest
zawsze zależna od osądu i subiektywnej oceny przeprowadzającego
badanie. Tam, gdzie istnieje potrzeba
dokładnego, powtarzalnego, a przede
wszystkim obiektywnego określenia
koncentracji białek, wykorzystujemy
flarymetr. Podstawowe zastosowania
modelu FM-600 to:
badania kliniczne nad nowymi
soczewkamiwewnątrzgałkowym,
badania prowadzone nad nowymi
metodami przeprowadzania wszcze-

pów, badania nad dostosowywaniem
dawki leków w leczeniu różnego
rodzaju zapaleń błony naczyniowej,
obserwacja reakcji oka pacjenta na
wszczepioną soczewkę, obserwacja
przewlekłych zapaleń błony naczyniowej u dzieci.
Model
FM-600
jest
następcą
popularnego
modelu
FM-500,
ale w porównaniu z poprzednikiem
charakteryzuje
się
licznymi udoskonaleniami, które
czynią z niego niezwykle użyteczne
i łatwe w obsłudze urządzenie
diagnostyczne.
Podstawową
różnicą,
pomiędzy
aktualną a poprzednią generacją
jest
zintegrowanie
całego
urządzenia w jednej kompaktowej
obudowie, która wyglądem nie różni się
od zwykłego autorefraktometru,
kryjąc jednocześnie znacznie bardziej
skomplikowane i zaawansowane
technologicznie wnętrze.
Flarymetr
firmy
KOWA
jest
urządzeniem laserowym - zastosowano w nim półprzewodnikowy
laser niskiej mocy (35 μW)
o długości światła 635 nm skanujący
prostokątny obszar o wymiarach 0.3x0.5 mm. Zasada działania
urządzenia opiera się na emisji i detekcji wypromieniowanego przez
diodę światła laserowego. Wiązka
światła
zostaje
wygenerowana
i wyemitowana na środek przedniej komory oka. Jeżeli na obszarze
zogniskowanej wiązki laserowej
pojawi się komórka białkowa,
światło
ulega
rozproszeniu
i w zmniejszonej ilości powraca do
urządzenia, gdzie zbierane przez
foto-powielacz
(PMT),
zostaje
przetworzone na sygnał elektryczny. Intensywność zebranego przez
czujnik świtała powracającego z gałki
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Kacper Wiśniowski
kwisniowski@consultronix.pl
ocznej jest wprost proporcjonalna
do koncentracji białka w cieczy
wodnistej w przedniej komorze.
Wielkością mierzoną bezpośrednio
jest ilość zliczeń fotonów na

milisekundę, co jest wprost proporcjonalne do koncentracji komórek
białkowych w jednostce objętości.
Zakres pomiarowy flarymetru wynosi
1 – 500 pc/ms, przy czym wskazania
dla oka zdrowego oscylują poniżej
10 pc/ms, natomiast pacjenci
z zapaleniem błony naczyniowej
osiągają wyniki od 10 do 200 pc/ms.
Flarymetr FM-600 jest urządzeniem
przyjaznym zarówno pacjentowi jak
i operatorowi. Dzięki zastosowaniu
wspomnianego już lasera niskiej mocy,
badanie jest bezinwazyjne, bezkontaktowe i bardzo szybkie – wprawnemu operatorowi ustawienie głowicy
we właściwym miejscu i przeprowadzenie skanowania nie zajmie więcej
niż kilka sekund. Proces ustawiania
właściwej pozycji pacjenta składa się
z dwóch części: ustawiania ostrości
za pomocą regulacji odległości głowicy
od oka pacjenta, oraz regulacji kąta
padania wiązki laserowej w taki sposób,
aby padała we właściwym miejscu na
źrenicy pacjenta. Po prawidłowym
ustawieniu aparatu, sam proces pomiaru trwa jedynie 0,5 sekundy.
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Ekran pomiarowy

Po wykonaniu badania, użytkownik
otrzymuje wykres sygnału z detektora światła oraz informacje na
temat warunków, w jakich badanie
zostało przeprowadzone. Dzięki kontroli oświetlenia otoczenia, flarymetr
firmy KOWA automatycznie przelicza
zmierzoną wartość światła rozpro-
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szonego na komórkach białkowych,
w taki sposób, aby ewentualne
rozbłyski światła w pomieszczeniu nie
wprowadzały błędów pomiarowych.
Aparat posiada jednocześnie mechanizm ostrzegający o zbyt wysokim
poziomie szumów, który pozwala
uniknąć błędnych wyników.
Model FM-600 posiada liczne udogodnienia, które sprawiają, że przeprowadzanie badań i obsługa urządzenia
stają się łatwe i efektywne. Z podstawowych zalet należy wymienić
dodatkową osłonę zatrzymującą
światło z zewnątrz, port PS/2
umożliwiający podłączenie klawiatury lub czytnika kodów kreskowych,
oraz port szeregowy umożliwiający
transmisję danych do komputera.
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Podsumowując należy powiedzieć, iż
flarymetr FM-600 firmy KOWA jest
wysoce specjalistycznym urządzeniem
o ściśle ukierunkowanym przeznaczeniu i zastosowaniu. Jest to aparat,
który zaawansowaną technologię
pomiarową łączy z prostotą obsługi
w małej, kompaktowej obudowie.
Wszystkich Państwa zapraszamy
do zapoznania się z ofertą naszej
firmy dotyczącą opisywanego flarymetru. Zapraszamy do odwiedzenia naszej strony internetowej
www.consultronix.pl lub do skontaktowania się z naszymi handlowcami, którzy chętnie odpowiedzą na
Państwa pytania.

dermatologia
Laserowe zamykanie naczyń
Laser Nd:YAG MYDON, generujący
światło o długości 1064 nm, w sposób
niezwykle skuteczny, likwiduje poszerzone naczynka, jak również jest
wykorzystywany do fotoodmładzania
oraz epilacji owłosienia zarówno
ciemnego jak i jasnego.
Wskazaniami
do
zastosowania
lasera Nd:YAG są w zasadzie wszystkie rodzaje zmian naczyniowych,
tzn. zarówno płytko zlokalizowane
naczynka czerwone jak i głębiej
położone
naczynka
niebieskie.
Ponadto można likwidować laserem tego typu naczyniaki rubinowe,
a nawet jeziorka żylne. Niezwykła
efektywność lasera Nd:YAG w usuwaniu większości problemów o podłożu naczyniowym wynika z możliwości regulacji w szerokim zakresie czasu trwania i energii impulsu, jak również z możliwości
zastosowania plamek o różnej
wielkości od 1,5 do 10 mm,
w zależności od rodzaju usuwanych
zmian.
Laser Nd: YAG zapewnia nie tylko
efektywność działania, ale także
komfort przy wykonywaniu zabiegów, gdyż intensywnie chłodzona
głowica zmniejsza, a nawet całkowicie eliminuje doznania bólowe

Dr Aleksandra Szlachcic
Ośrodek Medyczny “Osteomed” Kraków

Laser Nd:YAG MYDON

pojawiające się w trakcie zabiegu.
Promienie emitowane przez laser
Nd:YAG przenikają do 4 mm w głąb
skóry nie niszcząc jej oraz są wybiórczo
pochłaniane przez melaninę zawartą
w mieszku włosowym oraz hemoglobinę obecną w krwinkach czerwonych. Dzięki tym własnościom
jest on optymalnym systemem do
usuwania zbędnego owłosienia nie
tylko wysyconego barwnikiem, ale
także jasnego sprawiającego zazwyczaj duży kłopot przy epilacji innymi
urządzeniami laserowymi.
Ponadto laser Nd:YAG MYDON
można zastosować do regeneracji

Zdjęcia pacjentki po operacji usunięcia tarczycy z powodu zmian nowotworowych. Po zabiegu była naświetlana promieniami rtg. W wyniku tego powstała na
szyi blizna w obrębie której znajdowały sie bardzo liczne teleangiektazje (zdjęcia
o15,017,018 - stan przed zamykaniem naczynek). U pacjentki wykonano kilka
zabiegów zamykania naczynek w obrębie tej blizny (pokazane zdjęcie zostało
wykonane po pierwszym zabiegu). Pacjentka przed zabiegami maskowała
bliznę apaszką. Efekt wykonanych zabiegów (zlikiwdowano ok 90% naczynek)
był tak satysfakcjonujący pacjentkę, że przełamała bareirę psychologiczną
i przestała wiązać na szyi apaszkę. Ponadto w wyniku zabiegów zamykania naczynek poprawiła sie struktura skóry w obrębie blizny oraz pojawiły sie ogniska
barwnika, co sugeruje mozliwość powstania prawidłowej pigmentacji skóry,
przynajmniej w części blizny.
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włókien kolagenowych, co poprawia
koloryt skóry, jej strukturę, przywraca
sprężystość skórze oraz zmniejsza
pory w niej obecne.
W naszej klinice laser Nd:YAG
MYDON
przede wszystkim jest
wykorzystywany
do
zamykania
różnych rodzajów naczynek
na twarzy i kończynach dolnych,
gdyż jest najlepszym rozwiązaniem
terapeutycznym
w
przypadku
tego typu zmian. Zabiegi wykonywane laserem MYDON nie są
obciążone powikłaniami, jedynym
dyskomfortem pojawiającym się w
trakcie ich trwania jest przejściowy
rumień. W związku z tym nie
wyłączają pacjenta na dłuższy czas
z życia zawodowego czy towarzyskiego. W przypadku bardzo nasilonych zmian naczyniowych jeden zabieg czasami jest niewystarczający
i
wymagane
jest
wykonanie
następnego
w
odstępie
nie
krótszym niż 6 tygodni. Zamykanie
naczynek laserem Nd:YAG jest nie
tylko samodzielnym rodzajem terapii,
ale może także stanowić uzupełnienie
innych metod wykorzystywanych
w leczeniu dysfunkcji naczyń
np.
może
być
znakomitym
uzupełnieniem skleroterapii czy
operacyjnego usuwania żylaków.
Ponadto bardzo dobre efekty
uzyskuje się przy zamykaniu teleangiektazji powstających w obrębie
blizn po radioterapii, co znacząco
poprawia komfort życia pacjentów.
Nowoczesna technologia zastosowana
w laserze MYDON zabezpiecza przed
nadmiernym efektem przegrzania
skóry dzięki czemu ryzyko uszkodzenia skóry zostało zmniejszone do
minimum, a efektywność, bezbolesność i szybkość działania osiągnęła
maksymalny poziom.
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więcej, szybciej - unilarge!
Dr Jarosław Wilk
Specjalista chirurg, Jeleniogórskie Centrum Terapii Laserowej
jarekmed@poczta.fm
Szereg dostępnych na rynku chirurgii
estetycznej zabiegów operacyjnych,
w tym laserowych metod leczenia
zmarszczek, liftingu zwiotczałej skóry,
nie jest akceptowany przez dużą
liczbę pacjentów. Wiąże się to z ich
ablacyjną naturą, a w konsekwencji
z długimi okresami rekonwalescencji
po zabiegu, a także z powikłaniami
pooperacyjnymi. Alternatywą staje się
tu wykorzystanie jednej z nowszych
technologii nieablacyjnych – energii
fal radiowych.
Nowatorskie rozwiązanie izraelskiej
firmy AlmaLasers, wiążące się z zastosowaniem w znanym już systemie

RF Accent XL głowicy UniLarge,
wychodzi
naprzeciw
pacjentom
pragnącym jeszcze szybciej poprawić
sylwetkę bez skalpela.
UniLarge jest wyższej klasy głowicą
unipolarną, która służy do głębokiego
ogrzewania tkanki. Dzięki szerszej
elektrodzie, w jaką wyposażona jest ta
końcówka, temperatura tkanki rośnie
bardzo szybko. Ma to szczególne
znaczenie przy leczeniu większych
powierzchni, jak np. uda, pośladki czy
brzuch. Technika IN-Motion, polegająca na utrzymaniu pracy głowicy
w ruchu okrężnym, pozwala na
zapewnienie komfortu pacjentowi,
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czyniąc zabieg zupełnie bezbolesnym.
W czasie zabiegu tkanka jest od razu
chłodzona. Powtarzalność procedur
zabiegowych umożliwia dokonanie
przełomowych zmian w kształtowaniu
sylwetki.
Z działań niepożądanych po zabiegu
pojawiają się jedynie – przemijający
rumień maksymalnie utrzymujący
się 48-72 godziny i lekki obrzęk.
Żadne trwałe powikłania nie miały
miejsca. W czasie zabiegu temperatura jest kontrolowana przy pomocy
lase-rowego termometru (twarz 43-44
stopni Celsjusza, tułów i kończyny
44-45 stopni Celsjusza).
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NOVA - zestaw na miarę XXI wieku
Aleksander Pękalski
apekalski@consultronix.pl
Firma Suinsa zajmuje się projektowaniem i wytwarzaniem zaawansowanych systemów radiograficznych
oraz najwyższej klasy generatorów
wysokiej częstotliwości wykorzystywanych w szpitalach i klinikach.
Współpraca z wieloma znanymi
w Europie i na świecie odbiorcami
sprzętu
rentgenowskiego
w ramach tzw. OEM Business dała
firmie dostęp do najnowocześniejszej
technologii.
SUINSA
posiada
certyfikat “Six Sigma” potwierdzający
wysoką jakość oferowanego sprzętu.
Dzięki nastawieniu firmy na rozwijanie
specjalistycznych systemów rentgenowskich stała się ona jednym
z wiodących producentów medycznych systemów rentgenodiagnostycznych w Europie.
Zestaw
NOVA
to
inwestycja
przyszłościowa, spełniająca wszystkie
wymagania dzisiejszych szpitalnych
i prywatnych gabinetów lekarskich,
przywiązujących wagę do kosztów.
Charakteryzują się wyjątkową jakością
obrazu przy minimalnej stosowanej
dawce, dzięki czemu zapewniają
szybką i trafną diagnozę. Powtarzanie
ekspozycji ograniczono do minimum,
a wymagane obrazy otrzymuje się
niezwłocznie.
System
NOVA
jest uniwersalnym
aparatem
przeznaczonym
do wszystkich zastosowań radiograficznych, w tym badań: klatki piersiowej, kręgosłupa, całego szkieletu,
jamy
brzusznej,
urologicznych
i planigraficznych (opcjonalnie).
System zaprojektowany został z myślą
o użytkowniku, co potwierdza bardzo
łatwa i przyjazna obsługa aparatu oraz
możliwość wszechstronnej konfiguracji i adaptacji do indywidualnych
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wymagań każdego użytkownika.
Składa się z kolumny z zawieszeniem sufitowym z lampą RTG, stołu
kostnego, stojaka płucnego oraz
generatora.

System NOVA

NET 4000 to stół z “pływającym”
blatem i elektrycznie regulowaną
wysokością. Duży zakres ruchu pionowego (od 55 cm do 90 cm) pozwala
na łatwe ułożenie pacjenta. Natomiast
szeroki zakres ruchów poprzecznych
i wzdłużnych oraz duża szerokość
(86,8 cm) blatu stołupozwala na wykonywanie szerokiego zakresu badań, bez
potrzeby kłopotliwego przemieszczania pacjenta. Płyta pacjenta wykonana jest z materiału
o niskiej pochłanialności promieni ‘X’ ,
co znacząco obniża dawkę pacjenta
oraz zwiększa kontrast obrazu.
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Generator
HERCULES
należy
do najnowocześniejszych konstrukcji
na świecie. Już wygląd zewnętrzny
generatora, jego małe wymiary i waga
wskazują, że mamy do czynienia
z czymś absolutnie nowatorskim.
Sterowanie pracą generatora odbywa
się przy pomocy 15 calowego ekranu
dotykowego.
Istnieje możliwość bezpośredniej
komunikacji generatora z systemami RIS i HIS oraz wyposażenie go
w specjalną automatykę wydłużającą
żywotność lampy RTG. Generatory
produkowane są w wersjach od 32
do 80 kW. Ultra wysoka częstotliwość
zapewnia większą wydajność, krótszy
czas ekspozycji i zminimalizowaną
dawkę napromieniowania pacjenta.
Dotykowa konsola zwiększa wygodę
pracy operatora i jeszcze bardziej skraca czas doboru odpowiednich parametrów ekspozycji. Aparat RTG posiada 1000 programów anatomicznych.
Dzięki tak dużej ilości programów
możliwe jest zapisanie ustawień
aparatu, nawet dla bardzo nietypowych
ekspozycji, uwzględniając m.in. tuszę,
wiek pacjenta oraz rodzaj ekspozycji.
Funkcja ta pozwala na obniżenie dawki promieniowania oraz na znaczne
skrócenie badania.

Konsola dotykowa

radiologia
Pełną swobodę pozycjonowania
i dostępu do pacjenta zapewnia
zawieszenie
sufitowe.
Kolumna
teleskopowa, składająca się z czterech niezależnych części, sterowana
przez precyzyjny mechanizm pozwala na bardzo łatwą obsługę oraz
ogromną elastyczność i praktycznie
nieograniczone możliwości pozy-

cjonowania lampy. Solidna konstrukcja redukuje do minimum wszelkie odchylenia w ruchu ułatwiając
w ten sposób precyzję pozycjonowania. Aparat NOVA wyposażony jest
w cyfrowy wyświetlacz przy kolimatorze pokazujący cyfrowo odległość
kaseta / ognisko lampy RTG oraz kąt
obrotu lampy.
System dostępny jest w trzech wersjach: manualnej, półautomatycznej
oraz automatycznej.
Funkcja autotracking zapewnia automatyczne przemieszczenie lampy
do pozycji odpowiadającej ekspozycji w stojaku, jak też do zmiennej
wysokości stołu. Zapewnia szybkie
pozycjonowanie pacjenta, zwiększa
przepustowości pracowni oraz zwięsza
dokładność obrazowania.

Kolumna sufitowa NOVA
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Stojak do zdjęć płucnych

Stojak płucny NBS-2100 z w pełni
wyważonymi elementami ruchomymi pozwala na szybkie i proste
pozycjonowanie. Duży zakres ruchu
pionowego pozwala na wykonywanie
zdjęć całego ciała. Opcjonalnie w panelu uchylnym kąt nachylenia wynosi
od +90° (poziomo) do -20°.
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Patrz w sposób doskonały…
Bądź pewny bezpieczeństwa…
Leszek Piątek
lpiatek@consultronix.pl

EVIDENCE Zdalnie sterowane aparaty RTG typu telekomando

Firma Stephanix, będąca częścią
koncernu Sedecal, podczas kongresu
JFR* 2008 w Paryżu zaprezentowała
długo
oczekiwaną
nowość.
Evidence - to nowy aparat RTG typu
telekomando.
Jego
“premiera”
w
Paryżu
wzbudziła
duże
zainteresowanie.
Aparat oferowany jest w trzech
wersjach sprzętowych:
- tradycyjna ze wzmacniaczem obrazu
- z płaskim detektorem cyfrowym
- z płaskim detektorem cyfrowym
i wzmacniaczem obrazu
Nowy Evidence ujmuje swoim
wyglądem
i
funkcjonalnością.
Producent zadbał na przykład
o możliwość dopasowania kolorystyki
detali aparatu do otoczenia, i tak na
etapie planowania zakupu możemy

wybrać jeden z trzech dostępnych
kolorów elementów wykończenia
aparatu. Niby drobiazg, ale pokazuje
nowe możliwości wkomponowania
aparatu w otoczenie gabinetu RTG.
Na nowo opracowana została konsola
sterująca ruchami aparatu. Joysticki,
zmieniające prędkość ruchu aparatu
proporcjonalnie do ich wychylenia,
pozwalają na szybkie i precyzyjne
pozycjonowanie pacjenta. Przy blacie
stołu znajduje się konsola pozwalająca
również na sterowanie położeniem
aparatu.
Blat stołu można oczywiście podnosić
i opuszczać dopasowując jego
wysokość
do
typu
badania.
Opcjonalnie możliwe jest zamówienie blatu wysuwanego w jednym
kierunku nawet o 120 cm od osi

aparatu, co pozwala w warunkach
ekstremalnych na dostęp do pacjenta
z każdej strony. Ruch blatu stołu
i lampy pokrywa obszar ponad
220 cm. Konstrukcja mechaniczna
aparatu oparta jest na sprawdzonej,
płynnie działającej i niezawodnej
“mechanice” poprzedników Evidence.
Sercem
aparatu
jest
generator produkowany w technologii
Sedecal. Dostępne są wersje od 50 do
80 kW. Sterowanie pracą generatora
odbywa się za pomocą konsoli
dotykowej.
Evidence posiada nowy kolimator
wyposażony w zestaw automatycznie zmienianych filtrów, co znacznie
redukuje dawkę promieniowania
podczas badania.
Wydaje się, że Evicence wytycza nowy
kierunek w rozwoju diagnostyki R&F
Więcej informacji na stronie
internetowej: www.consultronix.pl
*(Zjazd Francuskiego Towarzystwa
Radiologicznego)
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szkolenia
Angiografia - 21 marca 2009
szkolenie prowadzi dr n. med. Agnieszka Kubicka-Trząska
Dermatoskopia i videodermatoskopia - 17 stycznia, 25 kwietnia 2009
szkolenie prowadzi dr n. med. Grażyna Kamińska-Winciorek
Lasery w okulistyce - 31 stycznia, 16 maja 2009
szkolenie prowadzi lek. Katarzyna Wilk
Perymetria komputerowa - 28 marca 2009
szkolenie prowadzi lek. Joanna Klimek

Anna Marasek
amarasek@consultronix.pl

Ultrasonografia okulistyczna - 14 marca, 6 czerwca 2009
szkolenie prowadzi lek. Paweł Lewandowski
UBM - 24 stycznia 2009
szkolenie prowadzi lek. Jacek Kosmala
Szkolenia organizowane w Consultronix cieszą się dużym powodzeniem przede wszystkim ze względu na wysoki poziom
wiedzy prowadzących. Dodatkowym atutem jest panująca u nas atmosfera, którą osiągamy dzięki zajęciom w kameralnych
grupach. W spotkaniach bierze udział zazwyczaj 8-10 uczestników, co pozwala na aktywny udział w szkoleniu.
Za udział w szkoleniu przyznawane są punkty edukacyjne
Zapraszamy na www.consultronix.pl/szkolenia

Wydawca: Consultronix S.A., ul. Racławicka 58, 30-017 Kraków, tel. 012 290-22-22
Redaktor naczelny: Anna Marasek, Sekretarz redakcji: Anna Piotrowska, Ewa Wesołowska
Skład i opracowanie graficzne: Urszula Wszołek, www.cxnews.pl
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kultura
Głuchy telefon

Witold Bereś
Był jesienny, smutny, listopadowy
zmierzch, gdy Prezydencki Minister
nr 2 wpadł do salonu zdyszany.
- Barack! Panie prezydencie pilnie
trzeba…
- Jaki barak?
- Dzwoni ten Amerykanin Brack
Obama – speszony Minister nr 2
wyciągnął spoconą komórkę. – odpalić
w necie „English translator on line”?
- Ty to naprawdę szefa chyba
chcesz obrazić – syknął z minką lizusa
Minister nr 1. – Przecież wiesz, że
Szef zna języki obce doskonale wręcz,
a angielski to do tego stopnia, że
profesjonalni tłumacze aż cmokają
z zachwytu, gdy Szef ich poprawia.
Posłanka Jakubiak potem poleciała
nawet taką wazeliną: „Prezydent jest
dzieckiem z domu inteligenckiego,
a jego nieznajomość języka nie
wynika z zaniedbania, tylko z jakiejś
blokady”.

Minister nr 2 chciał już przypomnieć,
że niedawno podczas konferencji
prasowej, gdy tłumaczka „holenderski” przetłumaczyła jako „dutch”,
prezydent się zdziwił, że to
nie „Netherland”. Na szczęście
w sukurs przyszła mu Anna Fotyga:
„Netherlands to Holandia, a dutch to
holenderski”. Ale nic nie powiedział,
bo sobie przypomniał, jak Szef
przesłuchiwał ministra Sikorskiego
czy ten jest tłumaczem. Żeby nie
palnąć gafy palnął się w czoło dłonią.
- Damy sobie radę sami – mówi
pewnym głosem Pierwsza Osoba
i sięga po słuchawkę. – Heloł, its mi,
prezydent i dalej już prowadzi
rozmowę biegle. Wreszcie odprężona
odkłada słuchawkę:
- Widzicie, bez bólu poszło. Ten Barack
to całkiem fajny facet i powiedział mi
mnóstwo fajnych rzeczy. Na przykład
to, że jestem jak „pupil”, znaczy – że
jestem jego pupilem. A moja postawa
jest „pathetic” i dlatego ma do mnie
dużo „sympathy”. Że niby jestem
patetyczny i ma sympatię, nie? To
był chyba ten jego „complement” –
znaczy komplement dla mnie.
- A co z tarczą, Panie Prezydencie?
- Z tarczą? Chyba OK., ale
trzeba poczekać. Powiedział, że
„eventually no”, czyli ewentualnie,

chwilowo – nie.
Nie bardzo tylko rozumiem, dlaczego chce, żebym znowu zamieszkał
w jednym pokoju z bratem? Bo na
koniec powiedział: „Live in peace
brother”.
- O choinka! – z zachwytem
wykrzyknęli prezydenccy doradcy.
- Mówi się: „Oh, my little Christmas
tree” – z zadowoleniem spuentowała
Pierwsza Osoba.
*
Powiedzmy jedno: śmieją się wszyscy
z pana prezydenta, jak to niby nie zna
języków, a za rządzenie się bierze.
Niesłusznie. Bo niby dlaczego to nasz
prezydent ma znać jakieś tam języki?
Wszak to Obama sam zadzwonił
do Polski – może powinien być
trochę bardziej kumaty z naszego
pięknego języka? W filmie „Psy”, gdy
polski gangster katuje wietnamskiego
gangstera chcąc wydrzeć z niego
sekrety gangu, krzyczy po niemiecku:
„Wann und wo?” („kiedy i gdzie?”).
Ale gdy mu kumpel zwraca uwagę, że
może Wietnamczyk niemieckiego nie
zna, słyszy genialną w swej prostocie
odpowiedź: „To niech się, ku… , uczy
języków”.
Tak, uczmy się języków – może łatwiej
będzie nam zrozumieć to, co się dzieje
w prezydenckiej kancelarii.

Poker
Pewien radny z pewnej miejscowości
napisał do Rzecznika Praw Obywatelskich zażalenie na skrzynki fotoradarowe. Chodzi mu o te
skrzynki, w których fotoradarów nie
ma. Argumentował, że Państwo oszukuje obywatela. Oszukuje informując
„uwaga fotoradar”. Obywatel spodziewa się, że w skrzynce jest aparat
i może czuć się oszukany jego brakiem.
Chyba tak jest. Jedzie sobie kierowca,
widząc skrzynkę zwalnia, zużywając
nadmiernie klocki hamulcowe, a tu,
okazuje się, w skrzynce urządzenia nie
ma. Czyli Państwo nadużyło zaufania
kierowcy. Nie dość tego. Ten kierowca
nie dowie się, czy tam coś w tej skrzynce
było czy nie, jeśli zwolni. Może się

18

o tym przekonać nie zwalniając.
A tu ryzykuje mandat. Tak jak
w
Pokerze.
Chcesz
krzyknąć
„sprawdzam”
musisz
zapłacić.
I mimo, że płacisz możesz
przegrać. Państwo gra z nami
w pokera. I to jest jakiś pomysł. Nie
reformujmy służby zdrowia. Grajmy w
pokera z Państwem. Masz fart żyjesz,
nie masz trudno. Wielu orzeknie, że
to bardziej sprawiedliwe niż prywatyzacja. Nie będziemy już narzekać, że
leczenie ma być dla bogatszych. Nie.
Tylko dla tych, którzy mają szczęście.
Bo jak ktoś nie ma szczęścia to przecież
nawet po wyleczeniu znów na coś zachoruje, albo wpadnie pod tramwaj.
W przychodniach i szpitalach zami-
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ast pomieszczenia rejestracji
będzie salon
gier. Rejestratorki
będą
z nami grały w
Krzysztof Piasecki
pokera. Para
– dostęp do rentgena, Dwie pary –
tomograf i tak dalej… full – wizyta
u specjalisty, kareta - przeszczep
wątroby. Jakże inaczej będzie brzmiało
wówczas zawołanie lekarza: „siostro,
proszę mi pokazać kartę tego pacjenta!” Tylko po co by nam był wtedy
Narodowy Fundusz Zdrowia? A kto
będzie drukował karty? Oni - NFZ.
Boję się tylko, znając ich osiągnięcia,
że będą znaczone.

kącik pana zbyszka
Niech nam gwiazdka pomyślności....

Zbigniew Mazgaj
zmazgaj@consultronix.pl
Wielce Szanowni Państwo!
Prawie nikt nie zauważył, że skończyła
się pewna epoka. Poważnie! Dnia
24 sierpnia roku Pańskiego 2006,
w Pradze, Zgromadzenie Ogólne
Międzynarodowej Unii Astronomicznej pozbawiło Plutona statusu planety. Z dnia na dzień Układ Słoneczny
skurczył się o 11 procent. Z ogonkiem. Przy takich spadkach biznesmeni skakali z okien. O autodefenestracjach astronomów nie słyszałem,
ale i tak kilku poszło w zaparte,
oświadczając, że dla nich Pluton był,
jest i będzie planetą, bo cały spór dotyczy nomenklatury, nie nauki. Jak
grzyby po deszczu wyrosły wszelkiej
maści organizacje, stowarzyszenia
i ruchy „Obrońców Plutona”, Izba
Reprezentantów Stanu Nowy Meksyk
(powierzchnia 315 tys. km2, główna
rzeka Rio Grande, ludność 1 800 tys.,
stolica: Santa Fe) uchwaliła zaś, aby:
nazywać Plutona planetą, ilekroć
będzie przemierzał wspaniałe nocne
niebo nad Nowym Meksykiem.
Z Plutonem, Szanowni Państwo, od
początku było ciekawie. Zacznijmy
od tego, że to planowane dziecko. Astronomowie podejrzewali, że orbitalne harce Urana i Neptuna są sprawką
nieznanej „Planety X”. Zaczęło się
długie polowanie i wreszcie bingo! 18
lutego 1930 r. odkrył ją Clyde Tombaugh, wówczas amator pracujący
w Lowell Observatory, który potem,
już jako utytułowany astronom,
zorganizował ośrodek astronomiczny
na Uniwersytecie Stanu Nowy Meksyk
(teraz rozumiecie skąd ta uchwała?).
Władze obserwatorium podały ten
fakt do wiadomości publicznej,
skrzętnie pomijając tożsamość odkrywcy (przecież to był tylko jakiś tam
amator), a dziennikarze zrobili swoje,

czyli roztrąbili. Natychmiast wybuchł
spór o nomenklaturę, cóż, widać taka
karma... Na tapecie pojawił się cały
panteon, komplet herosów, imiona
kochanek, zwierzaków domowych, a
nawet dzieci. Jednakowoż wszystkich
zakasowała Constance wdowa Lowell (po założycielu obserwatorium),
która za najwłaściwszą uznała nazwę
Constance. Ostatecznie, przyjęto
pomysł jedenastoletniej Venetii Burney z Oxfordu (stąd siła przebicia;
dla porządku przytaczam oryginalną
argumentację: skoro znajduje się
bardzo daleko i jest tam bardzo duży
mróz, to niech się nazywa Pluton). W
ten sposób 1 maja1930 roku oficjalnie
dorobiliśmy się Dziewiątej Planety.
Potem było tylko gorzej. Już na pier-

wszy rzut oka widać, że Pluton nijak
nie pasuje do reszty planet, a kiedy
znaleziono podobny obiekt krążący
poza jego orbitą zrobiło się naprawdę
paskudnie. Z roku na rok owych
„transplutonowców”
przybywało,
a czarę goryczy przelała Eris (nota
bene bogini chaosu i niezgody), która
okazała się być większa od Plutona.
Rok później, w Pradze, astronomowie
zmienili definicję planety.
Myślicie, że to wszystko? Gdzie tam!
Ta historia ma drugie dno. Mikołaj
Kopernik we wstępie do De revolutionibus pisał „o nauce, którzy jedni
zowią astrologią, inni astronomią,
a wielu spośród starożytnych szczytem matematyki”. I byłoby tak do
dzisiaj, gdyby w XVIII wieku uniwersytety nie relegowały astrologii ze
swoich programów, w tym Uniwersytet Jagielloński, Alma Mater Kopernika. Od tego czasu astronomowie,
z gorliwością neofitów, zaczęli robić
świństwa swoim starszym braciom,
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fundując im coraz to nowe planety.
A przecież od 5000 tysięcy lat wszystko było tak ładnie poukładane, przez
Sumerów! Tymczasem biedaczyska
musieli adoptować te nowe byty, i to
w taki sposób, żeby nie rozpieprzyć
sobie kosmografii. Należy im jednak oddać sprawiedliwość: robili
to niechętnie, z ociąganiem, poniekąd
ze wstrętem. No, ale kiedy już się
do czegoś przekonali, to klękajcie
narody!
Pozwólcie, że zacytuję luminarz polskiej astrologii prof. dr Leszka Weresa
(http://www.weres.pl): „Aby pojąć
oddziaływanie Plutona, najlepiej
wyobrazić sobie idący na dno morski
kadłub Titanica po zderzeniu z góra
lodową, trzęsienie ziemi albo wybuch
wulkanu. [...] wolno pękająca olbrzymia zapora wodna [...], rozszalałe
morze płomieni [...] to również
„spokojnie” w naszym mieszkaniu
tykający, choć trudny do odszukania,
„zegarek” z zapalnikiem i ładunkiem
wybuchowym, o którym nie wiemy, na
ile jest silny, ani też – kiedy wybuchnie.”
Eh, gdyby Sumerowie o tym wiedzieli!
Zasuwałbym teraz trzcinką po glinie.
Czegóż jednak można się spodziewać
po Hadesie (Pluton to tylko ksywka od gr. πλοῦτος - „bogactwo”)?
W końcu zawsze był dziwakiem,
niewyściubiającym nosa z Tartaru,
przedkładającym Cerbera i umarlaków ponad imprezki na Olimpie.
Jedno tylko, Moiściewy, nie daje mi
spokoju: co to będzie, jeżeli Hades vel
Pluton istnieje? I właśnie się wkurzył
za despekt? Koniec świata w 2012?
W każdym razie, tych z Państwa,
którzy nie podzielają poglądów International Astronomical Union, gorąco
zachęcam do podpisania Pluto Petition
dostępnej w Internecie pod adresem
h t t p : / / w w w. p l u t o p e t i t i o n . o r g .
Ot tak, na wszelki wypadek!
Życzę Państwu Wesołych Świąt pod
dobrą planetą!
ZM
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