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Wszystko, co w Krakowie wydarzy się dwukrotnie,
staje się tradycją, a to już trzydziesty numer
CX News!!!! Mamy zatem wielki powód do
świętowania. Zaczęło się bardzo skromnie, 8 lat
temu, od czterostronicowego biuletynu firmowego.
Wtedy byliśmy z niego bardzo dumni, teraz mamy
nadzieję, że nikt go nie pamięta. Nasi krakowscy
przyjaciele Krzyśki Piasecki i Jasiński, Witek Bereś,
Leszek Mazan, Marek Pacuła, a także od pewnego
czasu biskup Tadeusz Pieronek zaszczycają nas
regularnymi felietonami. Wielu z Państwa zgodziło
się publikować u nas, nierzadko naukowe, czasem
popularyzatorskie, ale zawsze ciekawe teksty - za co
serdecznie dziękujemy.
Z naszej strony staramy się informować o wszelkich
nowościach technicznych, często chwaląc się przy
okazji swoimi osiągnięciami. Przede wszystkim
jednak chcielibyśmy, by ten kwartalnik był istotnym
źródłem informacji o nowościach na rynku medycznym i w Consultronix.
Serdecznie dziękujemy za listy, w których wyrażacie
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Państwo swoją aprobatę
dla naszych działań.
Szczególnie cenne dla
nas są jednak uwagi
krytyczne, dzięki nim
ciągle doskonalimy naszą ofertę, serwis i sposób komunikowania się
z naszymi Klientami.
Zapraszam do lektury
30. jubileuszowego numeru CX News, a korzystając
z okazji zachęcam do publikowania na naszych
łamach.
Szanowni Państwo, to już grudzień – przyjmijcie
zatem, od całego zespołu Consultronix najlepsze
życzenia radosnych Świąt Bożego Narodzenia
oraz dużo zdrowia i wielkich pieniędzy,
które koniecznie wykorzystajcie na zakupy
w Consultronix, do czego gorąco namawiam
w nadchodzącym 2010 roku!
Krzysztof Smolarski
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Finanse

Pożyczka od A do Z,
czyli co pożyczkobiorca wiedzieć powinien
Ewa Majewska
emajewska@consultronix.pl
Zbliża się okres przedświąteczny, czas
w którym zalewani jesteśmy przez
media informacjami o kredytach
i pożyczkach. Myślę jednak, że czas
najwyższy przyjrzeć się tematowi
od drugiej strony, biorąc pod uwagę
szczególnie to co napisane małym
drukiem.
Dzięki współpracy z Siemens Finance,
klienci Consultronix mają szanse
skorzystać z usług finansowania,
wspomnianych w ostatnim numerze
CX News. Jedną z tych usług jest
Pożyczka przygotowana specjalnie
dla Państwa lekarzy, aby ułatwić i
usprawnić zakup sprzętu medycznego.
Czym różni się to rozwiązanie od
innych dostępnych na rynku? Oto
najważniejsze cechy:

A

jak Adresat: lekarze posiadający specjalizację, prowadzący
działalność gospodarczą oraz spółki
medyczne.

C

jak Czas: prosta ścieżka
przyznania
finansowania,
która polega na skompletowaniu
wymaganych dokumentów prawnorejestrowych.

D

jak Dokumenty: potrzebne
do zawarcia umowy pożyczki
wystarczą (kserokopie):
• prawo wykonywania zawodu /
specjalizacja,
• decyzja o wpisie do rejestru
niepublicznych zakładów opieki
zdrowotnej,
• wpisy do ewidencji działalności
gospodarczej lub KRS,
• umowa spółki w przypadku
spółek,
• REGON, NIP,
• dowody osobiste lekarzy oraz

2

współmałżonków, osób reprezentujących spółkę zgodnie z
KRS,
• formularz
Siemens
Finance
(Wniosek).

E

jak Eksperci: dostępni do Państwa
dyspozycji (Katowice, Rzeszów,
Kraków, Warszawa, Poznań, Wrocław,
Gdańsk).

F

jak Faktury: wystawiane są
15 każdego miesiąca, termin
płatności dwa tygodnie.

H

jak Harmonogram: przesunięty harmonogram spłat o jeden miesiąc. Siemens Finance płacąc
za urządzenie medyczne dostawcy w
danym miesiącu, ustawia spłatę rat
miesięcznych od następnego miesiąca.

J
K

jak Jakość
kalkulacja.

obsługi,

sprawna

jak Koszty: klient wpisuje
odsetki z rat miesięcznych w
koszty prowadzenia działalności.

L

jak
Liczby:
przykładowa
kalkulacja, wartość sprzętu brutto:
200 000 zł, wartość sprzętu netto: 186
915.89 zł, RATA 3 988.91 zł, udział
własny klienta 13 084.11 zł

M

jak Możliwość finansowania
100%
wartości
brutto
urządzenia – brak wymogu opłaty
wstępnej, klient decyduje jaką kwotę
chce wpłacić na konto dostawcy.

O

jak Opłaty: klient nie ponosi
dodatkowych kosztów za rozpatrzenie wniosku oraz kosztów
związanych z zakończeniem umowy
tak jak ma to miejsce w przypadku
umów leasingu finansowego. Jedynym
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dodatkowym kosztem dla klienta jest
ubezpieczenie finansowanego sprzętu
od wszelkiego ryzyka w podstawowym
zakresie
koszty
ubezpieczenia
pokrywa Klient. Stawka ubezpieczenia
podstawowego wynosi 0,313%.

P

jak Pożyczka: finansujący w tym
przypadku Siemens Finance
na podstawie umowy pożyczki
podpisanej z klientem płaci za fakturę
vat bezpośrednio na konto dostawcy.

R

jak Raty annuitetowe: równe
raty, kapitałowo odsetkowe, rata
jest stała dla pożyczkobiorcy przez
okres obowiązywania danej stopy
procentowej. Kalkulacja sporządzona
jest w oparciu o stopę WIBOR3M.

S
U

jak Spłata: okres finansowania od
12 do 72 miesięcy.

jak Umowa: prosta umowa
pożyczki – dwie strony + OWUP
(Ogólne Warunki Umowy Pożyczki).

W

jak Wniosek: jednostronny
wniosek, dzięki czemu unikamy skomplikowanych formalności,
uproszczona procedura.

Z

jak Zabezpieczenia: weksel in
blanco wraz z porozumieniem
wekslowym
oraz
umowa
przewłaszczenia na przedmiocie
umowy pożyczki.
Wydawca:
Consultronix S.A.
ul. Racławicka 58, 30-017 Kraków
tel. 012 290 22 22
Redaktor naczelny:
Anna Marasek
Skład i opracowanie graficzne:
Urszula Wszołek

Ze wzgórza Wawelskiego
W cieniu własnych osiągnięć
Obserwując, nie notowany w dziejach
ludzkości, postęp nauki, właściwie we
wszystkich dziedzinach, a szczególnie
w tych najbardziej spektakularnych,
związanych z informatyką i genetyką,
trzeba sobie zadać pytanie, w czym
i w jaki sposób wzbogacają one
człowieka w tym, co najważniejsze, a
więc w jego osobowej wartości, w jego
człowieczeństwie.
Co do korzyści w ogóle, jakie one
przynoszą, nie może być wątpliwości.
Są one ogromne, choć – jak to zawsze
bywa – prawie każdy wynalazek, każde
odkrycie, każda możliwość, na którą
otwierają się osiągnięcia współczesnej
nauki, mogą służyć dobru człowieka,
ale mogą też być wykorzystane
przeciwko niemu. Ograniczając się
do naszej epoki wiemy, że energia
atomowa służy życiu, ale i śmierci, że
otwarcie drogi w kosmos wzbogaciło

człowieka w wartościową wiedzę
o świecie, mnóstwem ułatwień w
codziennym życiu, ale stworzyło też
przestrzeń ogromnych zagrożeń w
skali globalnej.
W tych dniach podano informację,
że naukowcy są blisko tworzenia
ludzkiego życia bez udziału mężczyzny
i kobiety. Są w stanie wyprodukować
w laboratoriach potrzebny do tego
materiał genetyczny. Jeżeli dziś mamy
taki sygnał, to niebawem dowiemy się,
w jaki sposób każdy z potencjalnych
klientów będzie w stanie korzystać z
usługi, oferowanej przez odpowiednio
przygotowane do tego firmy, by
zamówić sobie produkt, czyli dziecko, będące owocem tego pomysłu
i technik, które czynią go skutecznym.
Podstawowe pytanie, jakie należy
zadać w związku z tymi rewelacjami

bp Tadeusz Pieronek
jest takie: czy te wszystkie osiągnięcia
służą człowiekowi do tego, by jako
istota ludzka, jako osoba, stał się
lepszym, bardziej człowieczym, czy
może raczej wskazują one tylko na
wiarę w nieograniczone możliwości
ludzkiego umysłu? Czy przypadkiem
nie troszczymy się bardziej o wytwory
ludzkiej pomysłowości, inteligencji
i wiedzy, niż o to, by stać się jako
ludzie lepszymi. Dysproporcja między
osiągnięciami współczesnej nauki,
a poprawą jakości życia człowieka,
jest ogromna. Wegetujemy w cieniu
własnych osiągnięć.

Mam coś z głową

Krzysztof Piasecki
Ukradziono mi kołpaki. Było to
pod domem kultury w Opocznie.
Poinformowałem o tym fakcie
dyrektora tegoż domu. Traktując
to powiadomienie bardziej jako
ciekawostkę niż doniesienie o
przestępstwie, bo w odzyskanie
kołpaków nie wierzyłem. Aż tu
nagle po około 6 miesiącach dzwoni
do mnie policja z Opoczna. „Panu
podobno skradziono kołpaki?” „Tak, a
skąd panowie wiecie?” „Od dyrektora
domu kultury. Bo wie pan odkryliśmy
dziuplę (to jest miejsce zgromadzenia
kradzionych rzeczy) z kołpakami,
ale nie możemy nikomu postawić
zarzutów, bo nikt o skradzeniu
kołpaków nie zawiadomił policji.

Może pan zgłosi kradzież? Będziemy
mogli wtedy nadać bieg sprawie”. „A
tam są moje kołpaki?” pytam naiwnie.
Policjant odpowiedział racjonalnie
„no akurat pana kołpaków nie ma, no
ale mamy prośbę …żeby pan jednak…
zgłosił”. „A mogę w Krakowie?” „Tak”.
„Dobrze. Zgłoszę”. Tego „dobrze”
pożałowałem już po 40 minutach
pobytu na komendzie. Po następnych
40 pożałowałem tego „zgłoszę”. Po
wyjściu z komendy pomyślałem, że
zachowałem się jak obywatel i co tam
moje dwie godziny wobec państwa
prawa. Na poczcie stałem w kolejce po
odbiór pism z sądu w sumie około 2.5
godziny. Najpierw mnie zawiadamiali,
że wszczęli, potem, że przełożyli,
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później, że odbyli, później, że ze
względu na młody wiek sprawców
przekazali ich pod nadzór kuratorski…
rodzicom. Teraz ci rodzice będą lepiej
pilnowali tych młodocianych. Czemu
ja o tym piszę w medycznym piśmie?
Bo obawiam się, że mam coś z głową.
W ogóle mnie nie cieszy, że mam
drugi raz jechać do Warszawy, gdzie
nie odbyła się pierwsza rozprawa
przeciwko facetowi zamieszanemu w
kradzież mojej karty kredytowej. Mam
coś z głową… mam coś z głową…
i mam gdzieś swą kartę kredytową…
mam coś z głową… mam coś z kartą …
mam gdzieś z głową …m…a….m….
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z historii medycyny

Wady ułożenia narządów ciała człowieka
w dawnych pismach
prof. Janusz H. Skalski
Klinika Kardiochirurgii Dziecięcej
w Krakowie Prokocimiu
Zaburzenie podstawowej orientacji
narządów trzewnych stanowiło od
niepamiętnych czasów wyraz tak wielkiej patologii, że nie tylko zdumiewało
dawnych lekarzy, ale nawet odkryte
przypadkowo w ciele człowieka budziło lęk przed nieznanym, niezrozumiałym i niemieszczącym się w ustalonych
regułach przyrody wynaturzeniem.
Co więcej, w dawnych wiekach, raport
o takim znalezisku medycznym mógł
być z jednej strony odebrany jako
herezja, z drugiej nieboszczyk obciążony anomalią z dziedziny „potworności” zostawał naznaczony piętnem
odszczepieństwa. Być może ta prosta
zależność, poza oczywistym faktem,
że wady ułożenia narządów trzewnych
należą do dużych rzadkości w patologii
człowieka, wyjaśnia tajemnicę, dlaczego tak nieliczne w historii medycyny
były doniesienia o takich anomaliach.

ryzm” (izomeres – równo podzielony)
odnosi się do podobnej budowy obu
stron (ale przyporządkowanej jednej z
nich), łaciński termin „ambiguus” – to
dwuznaczny, dwojaki, „indeterminatus” – nieokreślony. Wszystkie te terminy określają zatem stan wynikający
z braku prawidłowo występującej asymetrii budowy i położenia narządów
jamy brzusznej i klatki piersiowej, w
tym serca. Obustronne lub nieokreślone położenie narządów oznacza
układ odmienny od prawidłowego lub
odwróconego, czemu towarzyszy duża
różnorodność wad rozwojowych różnych układów i narządów, występująca
w zespołach współcześnie określanych
najczęściej mianem „heterotaksji”.

Zaburzenie fundamentalnej asymetrii narządów wewnętrznych klatki
piersiowej i jamy brzusznej, przy zachowaniu symetrii zewnętrznej ciała
człowieka, może przybierać formy
prostego odwrócenia, jakby „lustrzanego odbicia” lub też odmian pozbawionych typowego podziału na lewą
i prawą stronę ciała, przyjmujących
formy pośrednie, określane dzisiaj w
specjalistycznej nomenklaturze jako
„heterotaxia”, „situs ambiguus”, „situs
indeterminatus” lub tzw. „izomeryzm”
(obustronnie lewo lub prawostronny),
stosowane jest również określenie zespół Ivemarka – od nazwiska badacza,
który dla izomeryzmu wprowadził pojęcie zespołu „asplenia/polysplenia”.

W polskim nazewnictwie medycznym
termin przewidziany dla odwrotnego
ułożenia narządów pojawia się w Słowniku Terminologii Lekarskiej Polskiej
w roku 1881 w brzmieniu „przełożenie
trzew” oraz „układ odwrotny trzew” –
jako tłumaczenie łacińskiego „transpositio viscerum”, później w Słowniku
Lekarskim Polskim z 1905 roku podano „situs inversus” albo „perversus”, z
tłumaczeniem „odwrotne położenie
trzew” oraz „heterotaxia” – jako „układ
odwrotny trzew”. Warto wspomnieć,
że nie rozróżniano dawniej stanu „situs inversus viscerum” od „heterotaksji”, nazwy te przyjmowano (zgodnie
z dzisiejszą wiedzą – błędnie), jako
zamienne określniki tej samej wady,
podczas gdy dzisiejsze znaczenie obu
tych terminów odnosi się, do zupełnie
różnych form wad ułożenia i ukształtowania narządów trzewnych.

„Heterotaxia” jest zlepkiem greckich
słów: heteros – różny, i taxis – ułożenie, uporządkowanie. Pochodzący
również z języka greckiego - „izome-

Tego rodzaju patologia rozmieszczenia
organów znana była od starożytności.
Rzecz jasna – nie jako konkretny stan
patologiczny, czy też wada wrodzona
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– ale w kategoriach ciekawostki przyrodniczej – odnotowanej prawdopodobnie po raz pierwszy przez Arystotelesa (384 – 322 przed Chr.). Według
wszelkiego prawdopodobieństwa Arystoteles jest również autorem pierwszego opisu heterotaxii, bowiem w
dziele De Generatione Animalium odnajdujemy wzmiankę o braku śledziony (czyli asplenii), a zatem prawdopodobnie prawostronnym izomeryzmie.
Istnieje wysokie prawdopodobieństwo, że izomeryzm u denata (czy też
u zwierzęcia) sekcjonowanego ponad
23 wieki temu mógł łączyć się jeszcze
ze złożoną wadą serca, o czym genialny uczony nie mógł wiedzieć. Wad, a
nawet chorób serca w owym czasie w
ogóle przecież nie znano. Intrygujące
jest jednak zestawienie tego faktu, z
pokutującym przez wieki arystotelesowskim opisem serca posiadającego
3 zatoki (części, przestrzenie, jamy?).
Informacja o 3 „zatokach” serca powtarzana jest w przyrodniczych księgach Arystotelesa wielokrotnie (wszak
słynne były słowa Arystotelesa: Cor
sinum triplicem continet...). Zakładamy poza tym, że Arystoteles wyjątkowo rzadko sekcjonował zwłoki ludzkie – zazwyczaj zaś dokonywał sekcji
zwierząt. W ten sposób przypadkowo
rozpoznana anatomia wadliwego serca
mogła zostać uznana za normę. Czyżby niezwykły przypadek miał zrządzić,
że fenomenalny obserwator przyrody,
jeden z najgenialniejszych myślicieli
wszech czasów, ale wykonujący autopsje tylko wyjątkowo i okazjonalnie,
trafił na takie serce, którego budowa
wprowadziła go w błąd (np. serca jednokomorowego), pokutujący później
przez stulecia wśród naśladowców
jego nauk. Mroki dziejów kryją tajemnicę, a współczesne rozstrzyganie
wyników sekcji mającej miejsce w sta-

5

Z historii Medycyny
rożytności, może zostać potraktowane
jako wywód co najmniej karkołomny, niemniej z perspektywy kardiopatologii współczesnej – niezwykle
atrakcyjny. Również Arystoteles jest
autorem wzmianki o odwrotnym ułożeniu narządów u zwierzęcia, sugerując równocześnie, że taka konfiguracja
jest rzadkością, ale o takiej możliwości
powszechnie wiadomo:
...widziano zwierzę (przyp. - osobnika?) nie mające śledziony, albo mające dwie śledziony (...). Widziano także pozamieniane miejsca dla części
(przyp. - narządów): wątroba po lewej,
a śledziona po prawej stronie.
W czasach nowożytnych z kolei, znany jest opis situs inversus Fabriciusza
Aquapendente (Girolamo Fabrizzi –
1537-1619), pochodzący z 1600 roku
(opisuje odwrotne ułożenie śledzio-

ny i wątroby), Serviusa z 1643 oraz
Moranda z 1660 roku. Ten ostatni
dokonał zdumiewającej obserwacji
całkowitego przełożenia narządów
trzewnych podczas badania sekcyjnego żołnierza zmarłego w wieku 72 lat,
nie obciążonego ponadto jakąkolwiek
nieprawidłowością rozwojową. Wśród
osobliwości w historii medycyny zapisała się jeszcze francuska królowa Maria Medycejska (1573-1642) z powodu
odwrotnego ułożenia narządów wewnętrznych. Kolejny opis situs inversus - Matthew Baillie’ego pojawia się w
1788 roku.
W czasach nowożytnych brak śledziony (asplenię) zarejestrował Schenk von
Grafenburg w 1594 roku, zaś pierwsze
spostrzeżenie asplenii skojarzonej z
wadą wrodzoną serca opisał Martin w
roku 1826. Niemniej dopiero w 1952
roku określony zostaje związek mię-

dzy asplenią i wadą serca. W 1955
roku Ivemark opisał asplenię ze złożonymi konfiguracjami wad serca. W
1967 roku Moller i wsp. wykazali z kolei współistnienie polisplenii z lewostronną symetrią budowy narządowej
(w tym obustronnie dwupłatowych
płuc z morfologią wnęk płucnych i
głównych oskrzeli jak w płucu lewym)
i złożonych wad układu krążenia.
W polskim piśmiennictwie medycznym pierwszą pracą naukową omawiającą złożony problem wadliwego
ułożenia narządów była praca doktorska Ludwika Przybyłki pt. „De pravo
organorum situ”, której obrona odbyła
się w Akademii Krakowskiej w dniu 20
czerwca 1837 roku.
O zawartości tej niezwykłej pracy powiemy w kolejnym numerze
CX News.

OCT do badania przedniego odcinka gałki
ocznej CASIA SS-1000 Tomey
W przeciągu minionych dwunastu lat
nastąpił ogromny rozwój możliwości
bezinwazyjnego obrazowania struktur
wewnętrznych gałki ocznej w technologii OCT (Optical Coherence Tomography – Koherentna Tomografia
Optyczna). Porównanie obrazów uzyskanych na pierwszym komercyjnym
aparacie z roku 1997 i współczesnych
aparatach OCT pokazuje olbrzymią
różnicę w jakości otrzymanych wyników. Największy postęp wykonywanych badań nastąpił w momencie
przejścia z domeny czasowej na spektralną.
W chwili obecnej na rynku działa kilku producentów, którzy wyspecjalizowali się w obrazowaniu tylnej części
gałki ocznej i wykorzystują w tym celu
światło o długości 830-840 nm. Właściwości fizyczne emitowanego światła
oraz tkanek ludzkich determinują konieczność zmiany długości wykorzystywanego światła, w celu rzetelnego
i obiektywnego diagnozowania przedniego odcinka gałki ocznej. Wciąż
trwają intensywne prace nad udosko-
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naleniem tomografów, by mogły sprostać temu zadaniu.

OCT CASSIA SS 1000, Tomey

Japońska firma TOMEY wprowadziła
na rynek urządzenie emitujące światło o długości 1310 nm, co znacznie
wpływa na jakość i dokładność obrazowanych struktur. Takie rozwiązanie
pozwoliło na rozszerzenie funkcjonalności aparatu OCT. W chwili obecnej tomograf firmy TOMEY posiada
funkcjonalność topografu rogówki,
pachymetru oraz umożliwia obliczanie długości ACD.

www.consultronix.pl

Badanie wykonywane z wykorzystaniem aparatu CASIA SS-1000 zajmuje
od 0.3-2.4 sekundy, co znacząco poprawia komfort pacjenta oraz eliminuje artefakty związane z mimowolnymi ruchami gałki ocznej. Zebrane
przez 0.5 sekundy dane, dzięki wysokiej szybkości skanowania (30000
A-skanów/sekundę), w pełni wystarczają do trójwymiarowego przedstawienia budowy oraz zmian w przednim odcinku gałki ocznej.
Aparat firmy TOMEY jako jedyny na
rynku posiada zakres obrazowania
16x16 mm umożliwiający przedstawienie obu kątów przesączenia na
jednym skanie, co znacznie wpływa
na możliwości diagnostyczne.
Jeżeli chcieliby Państwo otrzymać
więcej informacji na temat tomografu optycznego CASIA SS-1000
firmy TOMEY, zapraszamy do kontaktu z przedstawicielem firmy
CONSULTRONIX.
Jan Łabza, Consultronix

Okulistyka

Spektralna Optyczna Koherentna Tomografia
Rogówki i Przedniego Odcinka Nowej Generacji
Optyczna Koherentna Tomografia (OCT)
jest techniką wizualizacji wykorzystywaną
w okulistyce do obrazowania siatkówki
i ciała szklistego oraz przedniego odcinka
oka. Badanie to jest pomocne w diagnostyce
licznych schorzeń, a uzyskiwane obrazy
bywają nawet określane jako „biopsja
optyczna”.
Systemy OCT tzw. domeny czasowej
stosowane są szerzej od kilku lat, a ostatnio
do badania siatkówki coraz częściej
wykorzystywana jest także aparatura
funkcjonująca w oparciu o nowsze
technologie tzw. spektralną optyczną
koherentną tomografię domeny Fouriera
(SOCT).
Aparatem SOCT nowej generacji
dedykowanym do badania rogówki
i przedniego odcinka oka jest urządzenie
Cassia SS 1000 firmy Tomey.

Dr hab. n. med. Jacek P. Szaflik
Katedra i Klinika Okulistyki II Wydziału Lekarskiego
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Badanie AS SOCT CASSIA SS 1000 Trójwymiarowa rekonstrukcja przedniego odcinka oka u pacjenta z podwichniętą soczewką

Inną
przydatną
nową
opcją
niewystępującą w aparatach starszych
generacji, jest wykonywanie obok map
pachymetrycznych rogówki także map
topografii rogówki. Uzyskujemy mapy
uniesienia przedniej i tylnej powierzchni,
jak i mapę keratometryczną rogówki,
której wyniki wyrażone są w dioptriach.

tolerowane przez pacjentów, na co wpływa
umiarkowane oświetlenie oka i krótki czas
potrzebny do wykonania pojedynczej serii
skanów. Wygodnym rozwiązaniem jest
możliwość definiowania własnej strategii
badania przez użytkownika – wielkości,
rozdzielczości i ilości skanów (a co za
tym idzie, czasu pomiaru) wykonywanych
podczas pojedynczego badania.
Badanie AS SOCT CASSIA SS 1000. Stan po
przeszczepie warstwowym przednim rogówki
(DALK), wybrane pojedyncze skany:
a) pierwsza doba po operacji, widoczna przestrzeń płynowa pomiędzy przeszczepem a
błoną Descemeta biorcy; przeszczep z obrzękiem, pogrubiały

b) trzecia doba po operacji, częściowo przylegająca błona Descemeta; przeszczep nadal
obrzęknięty

Badanie AS SOCT CASSIA SS 1000: Obraz niezmienionej rogówki i przedniego odcinka oka u pacjenta
noszącego miękką soczewkę kontaktową

Zastosowanie
systemu
spektralnego
znacznie skróciło czas wykonywania
pojedynczego skanu, umożliwiając tym
samym wykonanie wielu odczytów o
rozdzielczości wyższej niż w aparatach
OCT w tym samym czasie. Skutkuje to
uzyskaniem znacznie większej ilości
informacji- skanów podczas pojedynczego,
trwającego bardzo krótko badania.
W pojedynczym badaniu uzyskujemy
nie tylko liczne obrazy przekrojów
rogówki i przedniego odcinka wraz z
dobrze widocznym kątem przesączania,
ale także możliwość trójwymiarowej ich
rekonstrukcji.

Badanie AS SOCT CASSIA SS 1000 Mapy topograficzne i mapa pachymetryczna pacjenta ze stożkiem
rogówki. Widoczne charakterystyczne uwypuklenie
przedniej i tylnej powierzchni, wzrost siły łamiącej
i ścieńczenie na mapie pachymetrycznej

Oprogramowanie zawiera liczne narzędzia
biometryczne umożliwiające precyzyjne
pomiary rogówki i ewentualnych patologii
w jej obrębie, kąta przesączania, głębokości
i objętości komory przedniej, odległości
„white to white” i wiele innych pomiarów.
Podczas krótkiego badania, uzyskujemy
zatem szereg istotnych informacji o stanie
rogówki i stosunkach w przednim odcinku
oka.
Obsługa urządzenia jest łatwa i intuicyjna,
badanie jest bezkontaktowe i dobrze

www.consultronix.pl

c) tydzień po operacji, całkowicie przylegająca błona Descemeta; przeszczep normalnej
grubości, bez obrzęku

Badanie SOCT może być pomocne w ocenie kąta przesączania, diagnostyce i monitorowaniu szeregu chorób rogówki i przedniego odcinka oka. Szczególną wartość
ma jego zastosowanie u pacjentów po,
coraz częściej obecnie wykonywanych,
przeszczepach warstwowych rogówki oraz
u pacjentów do takich zabiegów kwalifikowanych.
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Add-On nowe możliwości w chirurgii zaćmy

Co polecić pacjentowi po operacji
zaćmy, który chciałby pozbyć się
okularów i zniwelować astygmatyzm
lub widzieć tak jak umożliwiają to
soczewki multifokalne? A gdy po poradę zgłosi się pacjent z wadą refrakcji
wynikającą z błędnie skalkulowanej
soczewki wewnątrzgałkowej? Czy
jedynym rozwiązaniem takich sytuacji
są ryzykowne operacje usuwania starej
sztucznej soczewki i wymiany jej na
inną? Odpowiedzią na te i inne pytania
współczesnych i świadomych swoich
oczekiwań pacjentów, jest oferta
HumanOptics i soczewki Add-On.
Soczewki HumanOptics zaspokajają
oczekiwania wszystkich pacjentów

dając wybór spośród trzech grup
Add-On: torycznych, dyfrakcyjnych
i korygujących soczewkę będącą już
w torebce. Operacja wszczepienia
soczewki
Add-On
polega
na
umieszczeniu drugiej soczewki w
rowku rzęskowym. W efekcie, w oku
pacjenta znajdują się dwie soczewki
wewnątrzgałkowe. Unikalna budowa
haptenów z 45º kątem zagięcia
i okrągłymi końcami, nie podrażnia delikatnego rowka rzęskowego i doskonale stabilizuje soczewkę
w miejscu implantacji
(rys.1). Ponadto optyka
Add-On jest proporcjonalnie większa od
standardowych soczewek
oraz posiada wklęsłowypukły profil, tak aby
zapobiec stykaniu się
dwóch soczewek (rys. 2). Rysunek 2

Rysunek 1

Czego chcieć więcej od soczewek?
Może opcji z filtrem światła
niebieskiego? Proszę zatem zajrzeć
do katalogu i wybrać model „żółty”.
Wszystkie soczewki Add-On posiadają odpowiedniki z filtrem światła
niebieskiego, razem 6 soczewek. A co
z czasem oczekiwania na zamówiony
towar? Jesteśmy go w stanie skrócić
nawet do czasu, który jest potrzebny

Agnieszka Gawin
agawin@consultronix.pl

na podejście do magazynu szpitala
i wybrania właściwej soczewki.
HumanOptics
oddaje
w
ręce
chirurgów narzędzie i produkt, który
pozwala skracać czas oczekiwania
do minimum. Tworząc na oddziale
„mikro magazyn” soczewek Add-On,
otwiera się możliwość samodzielnego
skalkulowania soczewki i wszczepienia
jej niemal od zaraz. Technika ta otwiera
nowe możliwości w chirurgii zaćmy
i daje pacjentom szansę lepszego
widzenia.

Soczewka Add-On oraz zwykła soczewka wszczepiona do torebki

HumanOptics to jedyna firma na
rynku, która daje odpowiedź na
wszystkie pytania współczesnych
pacjentów i chirurgów. Dzięki sześciu
modelom
zwijalnych
soczewek
Add-On, współczesna technologia i
doświadczenie HumanOptics robią
milowy krok w rozwoju chirurgii
zaćmy.

Kącik Kateny: Pęsety do zadań specjalnych.
Pęseta do dzielenia jądra i miękkich soczewek
K5-7255
Jedno narzędzie i dwie
funkcje. Nowa pęseta firmy Katena została zaprojektowana tak, aby pozwolić jednym narzędziem
wykonać dwie procedury, podczas zabiegu fakoemulsyfikacji. Końcówki pęsety dzięki unikalnej ząbkowanej budowie
części chwytnych, umożliwiają chwytanie i wyodrębnianie
segmentów jądra soczewki. Również zakrzywione szczęki dają lepszą możliwość dzielenia jądra oraz składania
i umieszczania w torebce zwijalnych soczewek wewnątrzgałkowych.
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Capsulorrexis K5-5090
Pęseta Giannetti MICS Capsulorrehexis dzięki bardzo małym rozmiarom ramion (1 mm szerokości i 2 mm rozpiętości), dobrze sprawdza się przy operacjach wykonywanych
przez mikro-cięcie. Również specjalna budowa końcówek
pęsety pozwala wykonywać capsulorexię nawet przy cięciu
1.5 mm. Dzięki zagiętym i profilowanym szczękom pęseta zapewnia lepszy dostęp do torebki, bez dodatkowego
rozciągania nacięcia. Okrągły 8.5 mm uchwyt dzięki ergonomicznemu projektowi daje chirurgowi lepszą kontrolę
podczas operacji. Według dr. Giannetti, pęseta
doskonale sprawdza się
również przy wykonywaniu przedniej lub tylnej
capsulorexis.

www.consultronix.pl
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Laser femtosekundowy – FEMTEC
W połowie lat dziewięćdziesiątych poprzedniego wieku
uwaga naukowców została skupiona na wynalezieniu laserów dostarczających coraz to niższych energii, ale o tej
samej mocy chwilowej. Lasery femtosekundowe, będące
ostatnim osiągnięciem w dziedzinie laserów znajdują coraz
szersze zastosowanie - także w medycynie. Wykorzystują
one bardzo krótkie impulsy światła o czasie od kilku do kilkudziesięciu femtosekund (1 femtosekunda to 10-15 sekundy). W niewielkim punkcie zostaje skupiona moc chwilowa
powodująca powstawanie plazmy a następnie odparowanie
tkanki w obszarze około 1 μm. Takie rozwiązanie pozwala
w znaczny sposób ograniczyć uszkodzenie tkanek związane
z wydzielaniem się energii cieplnej.
W naszej ofercie możecie znaleźć Państwo laser femtosekundowy FEMTEC firmy TECHNOLAS PERFECT VISION znajdujący zastosowanie w okulistyce.

Jan Łabza
jlabza@consultronix.pl

Schemat wewnętrznych nacięć rogówki w procedurze INTRACORTM ,
Technolas Perfect Vision

Lasik flaps – przygotowanie płatka do operacji LASIK:
Procedura 80 kHz CUSTOMFLAP® - procedura dostępna
od 2009 roku. Wykorzystanie lasera FEMTEC z procedurą
CUSTOMFLAP jest proste i przewidywalne. Dzięki zastosowanej technologii możliwy jest wybór grubości płatka
oraz regulacja jego średnicy.
Możliwości terapeutyczne:
Drążące i warstwowe przeszczepy rogówki: Penetrating and
Lamellar Keratoplasty (PKP/LKP). Dzięki wykorzystaniu
oprogramowania dla PKP/LKP możliwy jest selektywny
wybór głębokości, średnicy cięcia oraz kąta obrzeża.
Procedura przeszczepu komórek śródbłonka rogówki: Femtosecond Laser assisted Endothelial Keratoplasty (FLEK).
Dzięki wykorzystaniu lasera FEMTEC zarówno u dawcy
jak i biorcy możliwe jest precyzyjne dopasowanie komórek
śródbłonka.

Laser femtosekundowy FEMTEC, Technolas Perfect Vision

Obecnie produkt ten charakteryzuje się następującymi
możliwościami:
Korekcja refrakcji:
Procedura INTRACORTM - procedura dostępna od
2009 roku. Nowatorska technologia korekcji wad refrakcji polegająca na precyzyjnym nacinaniu wewnętrznych
warstw rogówki. Dzięki temu staje się ona bardziej elastyczna i pod wpływem ciśnienia wewnątrzgałkowego zmienia
swój kształt, a tym samym moc łamiącą.
Z wykorzystaniem tej procedury możemy korygować:
• dalekowzroczność starczą (presbyopia),
• nadwzroczność,
• krótkowzroczność,
• astygmatyzm.

Tworzenie “tuneli” do wszczepiania pierścieni śródrogówkowych: Tunnels for Intrastromal Ring Segments (ICRS).
Laser FEMTEC umożliwia wykonanie nacięć prawidłowych dla wszystkich dostępnych rodzajów pierścieni. Istnieje także możliwość wyboru ilości nacięć.
Nacięcia przy keratotomii astygmatycznej: Arcuate cuts
for Astigmatic Keratotomy (AK). Procedura ta jest bardzo
szybka i precyzyjna. Użytkownik posiada pełną kontrolę
nad głębokością oraz średnicą cięcia.
Dodatkowe informacje na temat lasera FEMTEC mogą
Państwo uzyskać kontaktując się z naszymi przedstawicielami handlowymi. Jednocześnie zachęcam do pobrania z
naszej strony www.consultronix.pl publikacji naukowych
dotyczących wykorzystania laserów femtosekundowych
w okulistyce.

www.consultronix.pl
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FAROS
- system do fakoemulsyfikacji
i witrektomii tylnej
Antoni Bijak
abijak@consultronix.pl
W poprzednich numerach CX News
opisywałem możliwości dwóch systemów do mikrochirurgii firmy Oertli:
OS3 NovitreX oraz SwissTech. Podczas
ostatniego kongresu ESCRS, Oertli
zaprezentowało najnowszy aparat do
fakoemulsyfikacji oraz witrektomii
tylnej. Urządzenie to posiada pełną
funkcjonalność SwissTech’a oraz współpracuje z tym samym zestawem akcesoriów, co SwissTech i OS3 (głowica,
instrumenty do I/A, diatermia oraz
dreny). To, co wyróżnia go od mniejszego
aparatu to: zaprojektowany od nowa
panel kontrolny, bezprzewodowe zdalne
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sterowanie, elektrycznie regulowany
stojak do kroplówki, sterownik nożny
z możliwością liniowej, jednoczesnej
kontroli dwóch parametrów (np. mocy
fako i aspiracji) a przede wszystkim
zintegrowany moduł do witrektomii
tylnej (opcja). Moduł ten, to znane z
NovitreX3000 rozwiązania: bezpieczne
oświetlenie metalohalidowe GoodLight,
injekcja/ekstrakcja wiskoelastyków oraz
sprężone powietrze do wymiany ciecz/
gaz. Oczywiście, jest też pneumatyczny
witrektom o szybkości 3000 cięć/
minutę. A nazwa? Faros – brzmi ciepło,
nieprawdaż?

Dermatologia

Laserowy system excimerowy 308 nm

Dr n. med. Lidia Rajzer
Dotychczas światłolecznictwo mogło
być realizowane za pomocą małych
lamp do użytku domowego, paneli czy
kabin obejmujących całe ciało pacjenta. Wykorzystuje się w nim zarówno
światło UVA jak i UVB, emitowane
przez odpowiednio dobrane lampy. Jednakże emisja promieniowania
dotyczy zarówno miejsc chorobowo
zmienionych jak i zdrowych obszarów.
Dużo skuteczniejsze i bardziej precyzyjne jest leczenie łuszczycy, przyłuszczyc, atopowego zapalenia skóry,
bielactwa czy trądziku światłem laserowym. Promieniowanie o długości
308 nm uzyskiwane z systemu excimerowego mimo, że dużo skuteczniejsze
jeszcze do niedawna było zupełnie
niedostępne ze względu na koszty i gabaryty potrzebnego do tego sprzętu.
Testowany przeze mnie system excimerowy, w formie przenośnej głowicy,
jest pierwszym na rynku urządzeniem
laserowym przeznaczonym do fototerapii w tak kompaktowej formie. Korzystając z dużo precyzyjniejszej pracy
urządzenia niż w przypadku klasycznej
fototerapii można podwyższyć znacznie dawkę promieniowania, nie eksponując całej skóry na działanie światła. W rezultacie, szybko i skutecznie
można leczyć zarówno małe obszary
- jak w przypadku łuszczycy paznokcia, ale również duże powierzchnie.
Podczas naświetlania światłem UV,

możliwa jest ochrona zdrowych partii skóry przez użycie odpowiednich
masek. Pierwsza konsultacja pacjenta
polegała na naświetleniu pacjenta za
pomocą sześciu testowych poziomów
w trybie MED TEST. Po 48 godzinach
przeprowadzono drugą konsultację, w czasie której dobrze widoczne

Lampa excimerowa 308, Quantel Derma

były efekty pierwszego naświetlania,
co pozwoliło dobrać parametry do
pierwszej terapii. W czasie następnych
wizyt, które odbywały się w częstotliwości około dwóch na tydzień, pacjent
poddawany był naświetlaniu z coraz
większymi wartościami gęstości energii (w granicach tolerancji na ból).
Terapia za pomocą systemu 308 nie
wymaga specjalnego przygotowania
pacjenta czy znieczulenia. Jeżeli łata
łuszczycowa jest zbyt gruba lub zbyt

www.consultronix.pl

łuskowata, warto zastosować wieczorem dzień przed zabiegiem krem na
bazie kwasu salicylowego. Wcześniejsze badania kliniczne, m. in. w Klinice
Uniwersyteckiej w Lipsku, dowiodły
skuteczności systemu excimerowego w: zmniejszaniu powierzchni łat
łuszczycy, zmniejszaniu łuskowatości
w ogóle, leczeniu AZS, leczeniu bielactwa. Pacjentom z ostatnim schorzeniem poświęcono najwięcej czasu
testując system.
Lampa excimerowa 308 pośród technik stosowanych do stymulowania
rozrostu szczątkowych melanocytów
skóry z bielactwem, daje bardzo obiecujące efekty. Faktem jest, iż stopień
przywrócenia pigmentu zależy głównie od całkowitego czasu kuracji, natomiast nie zależy od częstotliwości
zabiegów. O czym należy pamiętać
przystępując do leczenia? Laser excimerowy przyczynia się do szybszej i
bardziej kompletnej repigmentacji.
Rozpatrując długość światła 308 nm,
należy powiedzieć, że bliskie monochromatyczności lampy excimerowe,
jak w systemie 308, mają taką samą
skuteczność jak terapia laserowa, przy
czym posiadają przewagę w postaci
szerszego pola terapeutycznego, co
pozwala skrócić czas terapii.
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Accent Ultra
- częstotliwość radiowa i ultradźwięki
w jednym systemie
Marta Klimek
mklimek@consultronix.pl
Za ultradźwięki przyjmuje się fale
o częstotliwości oscylacji w przedziale
16 kHz do 100 MHz. W przyrodzie spotykane są one dosyć często – niektóre
zwierzęta wykorzystują fale do echolokacji, delfiny na przykład posługują
się nimi w poszukiwaniu pożywienia
pod dnem zbiorników wodnych. Fale
ultradźwiękowe znane są nam dzięki Piotrowi i Jakubowi Curie, którzy
odkryli je w XIX wieku, zaś wpływem
ultradźwięków na organizmy żywe
zajął się w 1927 roku Paul Langevin.
Do użytku medycznego ultradźwięki
weszły w latach pięćdziesiątych ubiegłego stulecia i od tego czasu, dzięki
rozwojowi współczesnej elektroniki,
znajdują coraz szersze zastosowanie
w rehabilitacji, reumatologii, chirurgii, stomatologii oraz w dermatologii
i medycynie estetycznej.
Mnogość powyższych zastosowań warunkuje zdolność odbierania dźwięków
przez tkankę: głębokość penetracji zależy od części ciała – dla przykładu kości i nerwy mają największą zdolność
odbioru, a tkanka tłuszczowa i skóra
najmniejszą.
Na powstawanie ultradźwięków wpływa tzw. odwrócony efekt piezoelektryczny, czyli przyłożenie zmiennego
napięcia na kryształ (np. kwarcu),
generując tym samym jego odkształcanie. Przy doborze odpowiedniej
amplitudy i częstotliwości generuje
się akustyczną falę ultradźwiękową.
Ultradźwięki w medycynie dzielimy
ze względu na rodzaj zastosowania na:
bierne- zaliczamy tu ultrasonografy,
które charakteryzuje niewielka moc,
oraz minimalny wpływ na tkanki. Wyróżnić możemy też zastosowania czynne, czyli np. terapia ultradźwiękowa
- uznana forma leczenia w neurologii

czy ortopedii. Od niedawna, dzięki
zastosowaniu nowoczesnych materiałów oraz najnowszych technologii,
znacznie zwiększono moc aparatów
ultradźwiękowych, dzięki czemu możliwe stało się szersze ich zastosowanie
w medycynie estetycznej i kosmetyce.
Współczesne aparaty służą w gabinetach nie tylko do peelingu kawitacyjnego czy sonoforezy, ale również stają
się podstawą bezinwazyjnych metod
modelowania ciała pacjenta.

Accent Ultra, Alma Lasers

Nowy system Accent Ultra, izraelskiego producenta Alma Lasers, został
rozszerzony o głowice ultradźwiękowe, uzupełniając dotychczasowe
możliwości urządzenia bazujące na
wykorzystaniu częstotliwości radiowej – RF. Połączenie dwóch modułów
pracy daje unikalne na rynku narzędzie walki z niedoskonałościami ciała
pacjenta. Moduł UniForm bazuje na
wykorzystaniu częstotliwości radiowej
z jednoczesnym drenażem limfatycznym, skutecznie i szybko redukując
na przykład cellulit czy luźną skórę.
Zastosowanie częstotliwości radiowej
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stymuluje lokalny metabolizm leczonego obszaru, doprowadza do jego
przekrwienia i lepszego odżywienia.
Moduł Ultra efektywnie i selektywnie
działa na depozyty tłuszczowe, bazując na wzroście przepuszczalności
błon komórkowych, usprawnieniu
oddychania tkankowego i pobudzeniu przemiany materii komórek, bez
niszczenia otaczających struktur, takich jak: skóra, naczynia krwionośne
i nerwy obwodowe. Błony komórkowe
adiapocytów poddane działaniu ultradźwięku zostają uszkodzone, pozwalając tym samym na opróżnienie się
depozytu tłuszczowego w przestrzenie
między tkankowe. Usuwanie tłuszczu
odbywa się za pomocą procesów fizjologicznych, poprzez układ limfatyczny,
układ krwionośny i system immunologiczny. Trójglicerydy z uszkodzonych
komórek tłuszczowych uwolnione do
płynu śródmiąższowego są stopniowo
transportowane poprzez system limfatyczny oraz krwionośny do wątroby,
gdzie ulegają ostatecznej neutralizacji.
Pacjenci kwalifikowani są na zabieg
przez lekarza. I podobnie jak w przypadku samych fal radiowych wyłączającymi z terapii są: ciąża i okres laktacji, choroby nowotworowe, choroby
układu krążenia i ogólnoustrojowe,
rozrusznik serca, metalowe implanty
czy defibrylatory.
Doniesienia środowiska medycznego
pracującego na nowym Accencie Ultra
są bardzo obiecujące. Trwający od 60
do 90 minut zabieg (czas uzależniony
od rozmiaru zadanej powierzchni)
przynosi niemalże natychmiastowy
efekt objawiający się zmniejszeniem
obwodu tkanki o średnio 3 cm.
Kombinacja dwóch technologii – radiofrekwencji i ultradźwięków – w
jednym gabinecie, i co więcej w jednym systemie Accent Ultra to już „złoty standard” w modelowaniu ciała. Od
dziś urządzenie znane na całym świecie dostępne także u nas. Zapraszamy!

13

Dermatologia

14

www.consultronix.pl

Diagnostyka obrazowa

Nasza pierwsza instalacja
w American Heart of Poland
Mamy przyjemność zaprezentować
Państwu naszą pierwszą instalację
systemu rezonansu magnetycznego
Intera 1.5 T firmy Philips. System
został zainstalowany i uruchomiony
w Małopolskim Centrum Sercowo Naczyniowym PAKS w Chrzanowie.
Jest to jedna z trzynastu klinik
American Heart of Poland Sp. z o.o.
Misją American Heart of Poland jest
wyjście naprzeciw współczesnym
potrzebom lokalnych społeczności.
Jest to polsko-amerykańska inicjatywa,
podjęta w 2000 roku przez Prof. dr hab.
n. med. Pawła Buszmana. Ma ona na
celu utworzenie sieci nowoczesnych
jednostek służby zdrowia na terenie
całej Polski.
Aktualnie w strukturach American
Heart of Poland funkcjonują przede
wszystkim oddziały kardiologiczne,
wyposażone w pracownie hemodynamiczne oraz pracownie diagnostyki
obrazowej – tomografii komputerowej
i rezonansu magnetycznego. Stworzone
ośrodki dysponują nie
tylko nowoczesnym sprzętem, ale
również wysoko wykwalifikowanym
i doświadczonym personelem medycznym.
W głównej mierze American Heart
of Poland zależy na zagwarantowaniu
szybkiego dostępu do procedur służących ratowaniu życia i zachowaniu,
przywracaniu lub poprawie zdrowia
pacjentów. Tym większy to dla nas
zaszczyt być partnerem i kontrahentem
tak nowoczesnego i wymagającego
operatora medycznego jakim jest
American Heart of Poland.
Intera 1.5 T jest jednym z dwu,
produkowanych przez firmę Philips
Healthcare, wysokopolowych skanerów MR. Konstrukcja
zapewnia
efektywny i płynny przebieg badania

pacjenta dzięki tzw. Philips Freedom
Technology. Nowoczesne rozwiązania
zapewniają swobodę pracy i pełne
wykorzystanie możliwości skanera
dla potrzeb badań klinicznych. Każde
badanie, od badań neurologicznych,
układu kostno-mięśniowego i jamy
brzusznej do badań czynnościowych
i kardiologicznych, angiografii ze
wzmocnieniem kontrastowym i spektroskopii, może być wykonane zgodnie z proponowanymi przez
producenta standardowymi protokołami lub zmodyfikowanymi przez
użytkownika. Nowa rodzina zaawansowanych programów użytkowych
zapewnia klinicystom możliwość
rozszerzenia bazy referencyjnej przez
dostosowanie systemu Intera do
konkretnych potrzeb klinicznych.

Rezonans Magnetyczny Intera 1.5 T
(Philips) zainstalowany w American Heart
of Poland w Chrzanowie

Kliniczne oprogramowanie użytkowe ScanTools systemu zawiera
zoptymalizowane pakiety dla technik
obrazowania, przeglądania i przetwarzania danych.
Niezwykła jednorodność magnesu w
połączeniu z doskonałą liniowością
gradientów zapewnia optymalną
jakość obrazowania dużych objętości.
Intera 1.5 T oferuje wyjątkowe pole
widzenia FoV = 53 cm.
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Leszek Piątek
lpiatek@consultronix.pl
System Intera skonstruowany jest
z myśla o komforcie pacjenta oraz
większej przepustowości. Nowa konstrukcja zapewnia dobry dostęp do
pacjenta i faktycznie u większości
pacjentów wyklucza reakcje klaustrofobowe. W tym kontekście na
podkreślenie zasługują następujące
parametry techniczne:
- średnica otworu pacjenta wynosi 60
cm, a jego długość w najwęższym
miejscu tylko 60 cm,
- komfortowy stół pacjenta – maksymalne dopuszczalne obciążenie
250 kg,
- blat stołu pacjenta obejmuje zestaw
akcesoriów do pozycjonowania
pacjenta i zapewnienia jego komfortu,
- regulowana wentylacja powietrza i
zmienne oświetlenie w otworze dla
pacjenta,
- mikrofon w otworze magnesu oraz
zawieszane pod sufitem głośniki
umożliwiają dwukierunkowy kontakt pacjenta z operatorem, jak
również słuchanie muzyki,
- trzymany w ręku przycisk wezwania
pielęgniarki,
- miękki materac z zagłówkiem,
podpórka pod kolana oraz kliny
pozycjonujące,
- słuchawki pacjenta z dwukierunkową komunikacją zmniejszają
szum akustyczny,
- synchronizację wyzwalanej i bramkowanej sekwencji umożliwiana
przez:
* czujnik tętna obwodowego,
* czujnik oddechu,
* system rejestracji przebiegu EKG,
- sygnały czynności fizjologicznych
można obserwować na monitorze
konsoli operatorskiej.
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Ochrona przed Niewidzialnym
Śmiało można powiedzieć, że
większość pracowni RTG – zwłaszcza
pracowni zabiegowych - jest niedostatecznie wyposażona w środki

Z drugiej strony nonszalancja z jaką
traktuje się zagrożenie ze strony tego,
czego nie widać jest przerażająca…
Przykładowo, jeszcze do niedawna dla lepszego zobrazowania obiektu,
zwiększano parametry ekspozycji
– zwiększając tym samym dawkę
promieniowania.
A
koszty
zabezpieczeń
przed
promieniowaniem nie są wysokie.
Stanowią niewielki procent wartości całego urządzenia. Jeżeli

ochrony przed promieniowaniem.
Dotyczy to zarówno środków ochrony
dla pacjentów, ale także – a może
przede wszystkim - dla obsługi.
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zastanawiają się Państwo nad
zakupem nowych urządzeń RTG,
należy bezwzględnie pomyśleć o
wyposażeniu ich w dobre osłony
przeciw radiacyjne.
Pamiętajmy, że ochrona przed
promieniowaniem to nie tylko
fartuchy dla pacjenta i personelu. To
także wiszące, przesuwne czy jeżdżące
na własnych kołach osłony stałe. Posiadają one różne parametry ochronności, różne wymiary. Produkowane
są w wielu wzorach użytkowych. Co
bardzo ważne - można je zamontować
także w każdej już istniejącej pracowni.
Warto o tym pomyśleć!

Ochrona niższych partii ciała - UT 69,
Mavig

Ochrona osób pracujących przy
aparaturze RTG przed „niewidzialnym” promieniowaniem rentgenowskim zawsze była na ostatnim
miejscu listy potrzeb w budżecie
Służby Zdrowia.

Fatruchy ochronne, Mavig

Osłona mobilna - WD 257, Mavig
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Leszek Piątek, Consultronix

Diagnostyka obrazowa

Mobili... Mobile … Mobilny
Jerzy Konstanty
jkonstanty@consultronix.pl
Mobilność (z ang. Mobile, z łac.
Mobili, czyli ruchomy), jest tocecha,
która obok prędkości naznacza
dzisiaj większość dziedzin życia.
Nieomija to również medycyny, która
permanentnie unowocześniana stara
się sprostać wymogom.

Practix 160 to aparat o mocy 16 kW.
Wyposażony jest w mocniejszy
gene-rator, anodę rotacyjną, ognisko
0.8 mm oraz programy anatomiczne,
co znacznie ułatwia pracę wykonujących ekspozycję. Stosowany jest
najczęściej w salach szpitalnych.

W świecie diagnostyki obrazowej
zdarzają się sytuację, w których to
właśnie szybkość i wygoda mają
znaczenie. W miejscach gdzie
niezbędne jest szybkie wykonanie
zdjęć
rentgenowskich
pojawiają
się mobilne aparaty RTG, inaczej
nazywane przyłóżkowymi.

Practix 300 o mocy 30 kW, anodzie rotacyjnej, lampie dwuogniskowej (0.6 mm; 1.5 mm) i krótkich czasach naświetlania stosowany
jest do wszelakich zdjęć kostnych,
klatki piersiowej oraz zdjęć pediatrycznych. Dzięki teleskopowemu ramieniowi aparat jest łatwy w pozycjonowaniu oraz zapewnia szybki
dostęp do pacjenta.

Philips w swojej ofercie posiada pięć
różnych aparatów przyłóżkowych
dopasowanych do różnych potrzeb
klientów. Practix 33+ o mocy 3.3
kW, anodzie stacjonarnej i jednym
ognisku 1.5 mm spełnia elementarne
potrzeby. Cechuje go mała waga i duża
zwrotność. Zastosowanie znajduje nie
tylko w służbie zdrowia, ale również
na lotniskach.

Practix 400 to optymalne rozwiązanie dla radiografii przewoźnej
(przyłóżkowej). Aparat wyposażony
jest w generator 40 kW, lampę
dwuogniskową z anodą rotacyjną.
Posiada także automatyczną kontrolę ekspozycji (AEC), dzięki
czemu może być stosowany jako
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przewoźny aparat kostno-płucny (w
połączeniu ze stojakiem płucnym,
wózkiem zastępującym stół kostny
oraz bezprzewodowym pilotem do
zdalnego sterowania).
Ostatnim aparatem z rodziny Practix
to Convenio. W jego skład wchodzi
generator 30 kW, dwuogniskowa lampa z anodą rotacyjną oraz tak jak
Practix 400 automatyczna kontrola
ekspozycji (AEC) oraz bezprzewodowy
pilot do zdalnego sterowania. Convenio wyposażony jest w napęd silnikowy, który ułatwia mijanie przeszkód
i pochyłości nie wymagając przy tym
użycia siły.
Aparaty serii „Practix” to odpowiedź
na wymogi obecnych czasów, w
których oprócz rentgenów stacjonarnych potrzebne są takie,
którymi można pracować w różnych
miejscach. Aparaty te charakteryzuje
cecha od której wzięła się ich nazwa:
MOBILNOŚĆ.
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Digital Diagnost VM
- Mistrz w badaniach rentgenowskich

Digital Diagnost to cyfrowy zestaw
firmy Philips do podstawowej
diagnostyki rentgenowskiej wyposażony w najnowszy płaski detektor
cyfrowy PIXIUM 4600 o formacie
43x43 cm. Składa się z warstwy
amorficznego krzemu i scyntylatora
z jodku cezu, co zapewnia doskonałą
jakość obrazu nawet przy niskiej
dawce promieniowania, natomiast
duży rozmiar panela zapewnia znaczną
elastyczność doboru projekcji, nawet
w przypadku pacjentów o większej
masie ciała.

Digital Diagnost VM w wersji jednopanelowej, Philips

Dostępny jest w dwóch podstawowych
wersjach:
jednopanelowej - panel cyfrowy
umieszczony jest w stojaku płucnym
dwupanelowej - panel cyfrowy
umieszczony jest w stojaku płucnym
oraz stole kostnym.
System Digital Diagnost VM umożliwia łatwe wprowadzenie do placówki
medycznej technologii cyfrowej,
nie wymagającej stosowania błon
RTG. Ten niedrogi, jednopanelowy
system RTG można bezproblemowo
zintegrować z istniejącą siecią
szpitala. Digital Diagnost VM to
bardzo wszechstronne rozwiązanie,
przeznaczone dla placówek o
średniej lub dużej liczbie badanych
pacjentów. W jego skład wchodzi
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ruchoma wielozadaniowa ścianka z
wbudowanym detektorem oraz stół
z zawieszeniem jednostronnym. Po
ustawieniu detektora przy końcu stołu system staje się cyfrowym aparatem do badań klatki piersiowej.
Poprzez jedno przyciśnięcie przycisku możemy przełączyć położenie
detektora z badań klatki piersiowej
do badań na stole. Ustawienie go
w pozycji pionowej wzdłuż stołu
umożliwia łatwe uzyskanie projekcji
bocznych. Aparat zaprojektowany jest
do wykonania ekspozycji zarówno na
stole RTG jak poza obszarami stołu
dla pacjentów na łóżkach, wózkach
szpitalnych i tzw. urazowych.
Konfiguracja standardowa:
- nowoczesny generator Optimus,
- ruchoma wielozadaniowa ścianka
z obrotowym ramieniem C i wbudowanym detektorem cyfrowym,
- podwieszenie sufitowe z zespołem
lampy RTG, uchwytem regulacyjnym
i kolimatorem,
- stół z zawieszeniem jednostronnym
i regulacją wysokości lub wózek
jezdny,
- stanowisko robocze Eleva z monitorem z ekranem dotykowym,

Stanowisko robocze Eleva z ekranem dotykowym, Philips

- specjalistyczne oprogramowanie do
przetwarzania obrazów UNIQUE,
- funkcja tracking - system auto-
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Aleksander Pękalski
apekalski@consultronix.pl
matycznego nadążania lampy RTG
za ruchem detektora cyfrowego.

Digital Diagnost VM w wersji dwupanelowej, Philips

Aparat Digital Diagnost VM łączy
wszystkie zalety cyfrowego aparatu
radiograficznego:
- bardzo wysoka jakość obrazu z
powodu
zaawansowanego
technologicznie detektora i oprogramowania zoptymalizowanego do
przetwarzania obrazu,
- znacznie wyższa wydajność,
natychmiastowe wyświetlanie obrazu
na monitorze bez oczekiwania na
przetwarzanie filmu,
- zmniejszenie liczby powtarzanych
ekspozycji z powodu wykluczenia
prześwietlonych i niedoświetlonych
obrazów,
- możliwości sieciowe: RIS/HIS/PACS,
architektura systemu jest otwarta
dla przyszłej rozbudowy.
Systemy Digital Diagnost projektowane są przez zespół inżynierów
przy ścisłej współpracy z technikami
rentgenowskimi, tak aby logicznie
zestawiona, wyrafinowana technologia
efektywnie spełniała swoją funkcję.
Jest to inwestycja przyszłościowa,
spełniająca wszystkie wymagania dzisiejszych szpitalnych i prywatnych
gabinetów lekarskich, która sprawdziła się już w Polsce oraz na całym
świecie.

Szkolenia 2010
16 stycznia

Lasery okulistyczne
prowadząca lek. Katarzyna Wilk

30 stycznia

ANGIOGRAFIA FLUORESCEINOWA
prowadząca dr n. med. Agnieszka Kubicka-Trząska

13 lutego

ULTRASONOGRAFIA OKULISTYCZNA
prowadzący lek. Paweł Lewandowski

8 maja

ULTRASONOGRAFIA OKULISTYCZNA
prowadzący lek. Paweł Lewandowski

15 maja

DERMATOSKOPIA I VIDEODERMATOSKOPIA
prowadząca dr n. med. Grażyna Kamińska-Winiciorek

22 maja

ANGIOGRAFIA FLUORESCEINOWA
prowadząca dr n. med. Agnieszka Kubicka-Trząska

29 maja

Lasery okulistyczne
prowadząca lek. Katarzyna Wilk

11 września

DERMATOSKOPIA I VIDEODERMATOSKOPIA
prowadząca dr n. med. Grażyna Kamińska-Winiciorek

25 września

ULTRASONOGRAFIA OKULISTYCZNA
prowadzący lek. Paweł Lewandowski

9 października

Lasery okulistyczne
prowadząca lek. Katarzyna Wilk

20 listopada

ANGIOGRAFIA FLUORESCEINOWA
prowadząca dr n. med. Agnieszka Kubicka-Trząska

4 grudnia

DERMATOSKOPIA I VIDEODERMATOSKOPIA
prowadząca dr n. med. Grażyna Kamińska-Winiciorek
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ULTRASONOGRAFIA OKULISTYCZNA
prowadzący lek. Paweł Lewandowski

Anna Marasek
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Za udział w szkoleniu przyznawane są punkty edukacyjne

www.consultronix.pl

19

Kącik Technologiczny

Dobry lekarz i szczypta Berberysu

Anna Majorek
BMS Cerative

Pani w szkole zapytała: „Dzieci, co robi
lekarz?”, a cała klasa odpowiedziała
chórem: „Leczy!”
Wydaje się, że najmłodsi wykazali
znacznie więcej rozsądku niż pewne
instytucje, które za wszelką cenę starają
się obarczyć lekarzy dodatkowymi
obowiązkami
administracyjnymi,
zapominając, jak cenny jest ich czas,
jak wielką wartość ma ich wiedza i
jak wiedzę tę należy spożytkować.
Rzeczywistość jest jednak brutalna
i nawet gdyby owych instytucji nie
było, lekarze i tak musieliby część
swojej energii poświęcać na bardzo
przyziemne czynności. Rozwiązaniem
problemu jest oczywiście sprawny i
kompetentny personel pomocniczy,
jednakże personel taki kosztuje, i to
całkiem sporo… Jak więc sprawić,
by lekarz mógł spokojnie leczyć, a
przychodnia nie musiała zatrudniać
całego tłumu rejestratorek? Odpowiedź jest prosta: należy wdrożyć
odpowiedni system informatyczny!
W
poprzednich
artykułach
opisywaliśmy takie oprogramowanie
– System Berberis, wspomagający
funkcjonowanie firmy. Nie pisaliśmy
jednak nic o placówkach medycznych… A przecież są one bardzo
specyficznymi
przedsiębiorstwami.
Czy jest więc możliwe, aby
oprogramowanie, które sprawdza
się w zakładzie produkcyjnym,
specjalistycznej hurtowni, firmie
usługowej, czy kancelarii prawnej,
mogło funkcjonować również w
szpitalu, przychodni albo gabinecie
lekarskim? Otóż tak! Pod warunkiem,
że jest ono dostatecznie elastyczne!
Konstruując System Berberis mieliśmy
pełną świadomość specyfiki różnych
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branż. Wiedzieliśmy doskonale, że
prawnik nie zaakceptuje programu
przeznaczonego dla sklepu, a lekarz
tylko uśmiechnie się z politowaniem.
Dlatego też postanowiliśmy zbudować
platformę, która byłaby na tyle
uniwersalna, by korzystając z niej dało
się stworzyć rozwiązanie dla niemal
każdej branży. Z drugiej jednak strony
chcieliśmy, aby odpowiednie prace
dostosowawcze nie musiały trwać
zbyt długo, więc nasza platforma sama
w sobie jest już gotowym systemem
i nawet bez owych prac może być
użytkowana!
Czy my, jako firma, znamy się na
specyfice branży medycznej, czy ją
dobrze rozumiemy? Na pewno są
tacy, którzy rozumieją ją lepiej od
nas, a szukać ich należy, między
innymi, wśród naszych partnerów.
Nasza współpraca z nimi opiera się
na tzw. strategii Co- development,
zgodnie z którą współtworzą oni
System Berberis korzystając z
udostępnianych przez nas narzędzi
i budują rozwiązania dziedzinowe,
np. przeznaczone dla gabinetów
lekarskich. My z kolei certyfikujemy
owe produkty, wspieramy ich sprzedaż
i dalszy rozwój.
Decydując
się
na
Berberisa
znacznie uprościsz swoją pracę oraz
zautomatyzujesz szereg czynności.
Przede wszystkim, wygodny kalendarz
zapewni Ci efektywne zarządzanie
terminami. Bezpośrednio z niego
przejdziesz do karty pacjenta, uzyskasz
wgląd w historię choroby i błyskawicznie sprawdzisz wprowadzone przez
inne osoby wyniki badań, również
takie, które mają postać elektronicznych załączników (np. USG czy
RTG). Na koniec wreszcie odnotujesz
swoją diagnozę, zalecenia odnośnie
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dalszego leczenia oraz ustalisz dzień i
godzinę kolejnej wizyty. Wszystko w
jednym miejscu! Jeżeli zajdzie potrzeba konsultacji z innym specjalistą, na
Twoje życzenie uzyska on oczywiście
wgląd w niezbędne dane. No i jeszcze
raporty dla NFZ… Tu bez wątpienia
również możesz liczyć na Berberisa.
Na rynku istnieją jednak systemy
dedykowane wyłącznie dla placówek
medycznych. Po co więc sięgać po
rozwiązanie bardziej uniwersalne?
Czym wyróżnia się Berberis?
Powtórzmy raz jeszcze: elastycznością.
Programy stworzone specjalnie dla
jednej konkretnej branży od początku
wydają się skostniałe – w istocie pisane
są bowiem dla jednego, konkretnego
odbiorcy (tego pierwszego), a przecież
każdy jest trochę inny! Kupując taki
system skazany jesteś więc zawsze na
bolesny kompromis, polegający na
tym, iż będziesz musiał dostosować się
do czyjegoś, niekoniecznie najlepszego
stylu pracy. Alternatywnie, część zadań
pozostanie poza systemem. Jeżeli
natomiast wybierzesz Berberisa oraz
skorzystasz z fachowej pomocy naszej
i naszych partnerów, będziesz mógł
cieszyć się rozwiązaniem uszytym na
miarę, zaś owo szycie nie będzie trwać
długo i nie będzie kosztować kroci,
bo przecież główny trzon jest już
gotowy. Warto na koniec wspomnieć,
że pierwsza wersja Berberisa weszła
na rynek w 2001 roku, a pisząc ją
bazowaliśmy na doświadczeniach
zdobywanych w różnych firmach od
połowy lat dziewięćdziesiątych!
Aby dowiedzieć się więcej, skontaktuj
się z naszym Działem Sprzedaży lub
jednym z naszych partnerów, a przede
wszystkim koniecznie odwiedź nasz
portal: http://bms.krakow.pl
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Jak świętować?

Witold Bereś
Zwykle przed Bożym Narodzeniem zastanawiamy się – jak
przeżyć Święta?
Ja wolałbym jednak postawić w końcu pytanie inne – po co
święta? Nie tylko te, bożonarodzeniowe, ale w ogóle – po co
Polakom święta?
Tak, święta są konieczne. Kiedy niedawno w sobotni
poranek wylądowałem w Jerozolimie, zachwyciła mnie cisza
szabatu. Słońce lekko grzało, ptaki śpiewały i słychać było
wręcz szelest liści. Co tydzień Izraelczycy – w szczególności
żydowscy mieszkańcy Jerozolimy (gdzie właściwie wszystko
zamiera), i to niezależnie od tego czy bardzo wierzący, czy
tylko wierzący z racji swej kultury – wyciszają się, siadają
do piątkowej kolacji z rodziną i przez 24 godziny w spokoju
przeżywają świat. My też potrzebujemy takich dni – stąd
12 dni świątecznych w roku, kiedy właściwie wszystko
zamiera, to rzecz doskonała.
Ale czy to znaczy, że każde święto jest nam potrzebne?
Pomijam oczywiste wielkie święta kościelne, którym
towarzyszy (przynamniej większości Polaków) jednak coś
więcej niż tylko wolny czas i relaks.
Ale już na przykład – czy winniśmy czcić – panie niech nie
słuchają – Dzień Niepodległości, 11 listopada?
Nie oburzajmy się, tylko najpierw pomyślmy: zimno,
ponuro, wszystko jeszcze w cieniu niedawnych Zaduszek.
A czczony czas w dodatku zbyt odległy… Równie dobrze
można by czcić wybuch Powstania Kościuszkowskiego lub
Unię Lubelską. No i przede wszystkim – obarczony przez nas
taką nadętością i powagą, która nie tylko nie jest zrozumiała
i nie przyciąga ludzi do tego święta emocjonalnie, ale wręcz
– odpycha od niego.

Wiele pełni do dziś rolę czegoś w rodzaju leku
psychoterapeutycznego. Taki 11 listopada czy 3 maja to tak
naprawdę była okazja do pokazania komuchom, co się o
nich myśli. Ale dlaczego do dzisiaj w Święto Niepodległości
widzimy tylko ponurych polityków składających wieńce i
podstarzałych aktorów udających Piłsudskiego? Gdzie te
roje grilujących lub po prostu bawiących się obywateli?
Ktoś się cieszy tego dnia lub coś przeżywa? Ważne – można
odpocząć. Ale wszak można też odpocząć innego dnia.
Z kolei Święto Konstytucji 3 Maja to druga skrajność
– właściwie nikt nie zwraca uwagi na historię i aspekt
edukacyjny, ale cieszy się z wolnych dni długiego weekendu
i – często – jakże ważnych pierwszych ciepłych dni…
Tak, niech święto będzie wypoczynkiem. Niech będzie
okazją do rozmów i spotkań z bliskimi. Ale niech wreszcie
będzie dniem radości i wpisuje się w naturalny bieg roku.
Słowem – może czas na to, aby niektóre święta zacząć
likwidować? A jakie ustanowić w zamian – to już inna
sprawa.

Z drugiej strony – co rusz ktoś próbuje w Polsce
wprowadzić jakieś Święto. Jedne zrozumiałe – jak choćby
dzień najnowszego zwycięstwa Polaków, i to zwycięstwa
bezkrwawego czyli rocznica zwycięskich dla Solidarności
wyborów czerwcowych w 1989. Inne – z winy PRL
wyrugowane ze zbiorowej pamięci i zapomniane – jak
Święto Trzech Króli. Jeszcze inne – raczej absurdalne: jak
na przykład chęć wprowadzenia państwowego blichtru w
rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego, które jako
żywo nie tylko jest bitwą przegraną z kretesem, nie i decyzją
dyskusyjną, która przyniosła hekatombę warszawiaków…
Więc czcić to, że wylaliśmy morze krwi?
I tu chyba zaczyna się problem: w naszym podejściu do
świętowania. Większość świąt polityczno-historycznych
miała swój głęboki sens w czasach utraty suwerenności.
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Kącik Pana Zbyszka
Lucy, jesteś piękna...

Zbigniew Mazgaj
zmazgaj@consultronix.pl
Wielce Szanowni Państwo!
W roku Pańskim 1995 Chińczykom udało
się odkopać skamielinę opierzonego
dinozaura,
nazwanego
potem
Sinosauropteryx, czyli „opierzony chiński
jaszczur”. Z początku nikt im nie uwierzył,
ale otwarcie znalezisk dla „ludzi Zachodu”
i następne odkrycia potwierdziły to, co
niejaki Thomas Henry Huxley, znany
pod ksywą Buldog Darwina, przewidział
już w 1868 roku: ptaki są spokrewnione
z teropodami, drapieżnymi dwunożnymi
dinozaurami. Zapanowała istna euforia.
Niektórzy paleontolodzy ogłosili nawet
światu, że tyranozaur był przerośniętym
kurczakiem! Nie przeczę, potrząsający
opierzonym kuperkiem T.rex wyglądałby
uroczo, ale...
Przypomniało mi to sytuację z lat
siedemdziesiątych ubiegłego stulecia,
kiedy to inni paleontolodzy odkopali w
Etiopii australopiteczkę, która wywarła
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na nich takie wrażenie, że nadali jej dwoje
imion: Lucy (pod wpływem piosenki
Beatlesów Lucy in the Sky with Diamonds),
Dinkenesh (co oznacza jesteś piękna
w języku amharskim). Jakby na to nie
patrzeć, Lucy musiała mieć sex appeal
co się zowie! Mimo swych 3 milionów
lat rozpaliła żądze do tego stopnia, że do
Afryki pociągnęły całe zastępy badaczy,
zaś prasa relacjonowała ich peregrynacje
z zapałem godnym romansów z wyższych
sfer. Pewne rzeczy nie zmieniły się od
pliocenu. Na szczęście.
Dzięki temu ja, naonczas student, mogłem
przeczytać w Problemach artykuł opisujący
w szczegółach aparycję, tryb życia,
długie piesze wędrówki po sawannie i
zdrową, wegetariańską dietę Paranthropus
boisei. Zupełnie jakbym przy tym był, a
przecież autor miał do dyspozycji tylko
skamieniałości... Przyznaję, byłem pod
wrażeniem! Do czasu, kiedy natrafiłem
na inny artykuł, z którego wynikało,
że wszystkie te rewelacje wysnuto na
podstawie kilku zębów i fragmentu
czaszki. Cóż, od tamtej pory stałem się
cokolwiek sceptyczny. Nie to, żebym
kogoś krytykował! Przecież stawianie i
weryfikacja hipotez jest solą nauki. Chodzi
o tę nieszczęsną weryfikację właśnie.
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W nauce każda, nawet najbardziej
szalona teoria jest uprawniona, w końcu
obowiązek jej udowodnienia spoczywa na
autorze. W realu, Moiściewy, jest zupełnie
inaczej. Różnej maści politycy, urzędnicy
i dziennikarze głoszą tezy absolutne na
podstawie niepełnych lub niesprawdzonych
przesłanek, nie zaprzątając sobie głów
takimi drobiazgami jak prawda czy
przewidywanie skutków wypowiedzi. To
obrzucony błotem ma udowodnić, że nie
jest wielbłądem. Ba! Im bardziej agresywny
i impertynencki jest atak, tym większym
mirem w narodzie cieszy się potwarca, zaś
żurnaliści, zacierając ręce, podgrzewają
atmosferę i prowokują następne pyskówki.
A spróbuj zaprotestować! Dowiesz się, że
to wściekły atak, ograniczający wolność
słowa, prasy i sumienia. Ty zaś jesteś burą
suką lub wykształciuchem jeszcze nie w
kamaszach, nasłanym przez agenturę i szarą
sieć układów. W najlepszym wypadku.
I my, naród, się na to godzimy! Któż jest
temu winien? To już wywiodłem akuratnie
w poprzednim felietonie: niejaki Friedrich
Wilhelm Viktor Albert von Preußen,
który...
Życzę Państwu Wesołych Świąt, ze szczyptą
zdrowego sceptycyzmu.
Z.M.
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U ŹRÓDEŁ PORTO

AMERYKA NA NOWO ODKRYTA

LIZBONA • DOURO • PORTO

BRAZYLIA • ARGENTYNA • URUGWAJ • PARAGWAJ

26 KWIETNIA – 2 MAJA 2010

8–21 KWIETNIA 2010

Tygodniowa wyprawa, aby posmakować Portugalii i poznać
serce Doliny Duoro. Autokarowy przejazd z Lizbony na
północ będzie okazją do podziwiania sporej części kraju.
Zamieszkamy w historycznym miejscu – ekskluzywnym hotelu
przy winiarni Quinta Nova de Nossa Senhora do Carmo.
U źródeł porto będziemy degustować jego najlepsze roczniki.
Okazja, by przepłynąć po rzece Douro tradycyjną łodzią typu
rabelo trasą, którą przez wieki spławiano beczki z winem to
tylko jedna z atrakcji. W samym Porto, w Vila Nova de Gaia
zapoznamy się z winami Cálem Cellars i Kopke. A mieszkać
będziemy w hotelu w Espinho, tuż nad oceanem…

Wycieczka obejmująca aż cztery kraje Ameryki Łacińskiej.
Degustować będziemy wina z Miolo i Château Lacave,
winiarni wchodzących w skład Rio Grande do Sul
– niedawno powstałego regionu winiarskiego w południowej
Brazylii. Zwiedzimy Rio de Janeiro. Odwiedzimy plantację
yerba mate i muzeum polskiego imigranta Juana
Szychowskiego. Czekają na nas również wina z północy
Urugwaju i Argentyny. Zobaczymy ruiny misji jezuickich w
Misiones w północno-wschodniej części Argentyny wpisane
na listę UNESCO, a także imponujące wodospady Iguazú
oraz stolicę Paragwaju.

W PROGRAMIE MIĘDZY INNYMI

W PROGRAMIE MIĘDZY INNYMI

ORIENTACYJNA CENA: 4350 ZŁ + 1550 ZŁ PRZELOT

ORIENTACYJNA CENA: 12900 ZŁ

• Zwiedzanie Rio de Janeiro
• Pokaz samby
• Zwiedzanie winnic i winiarni Miolo
• Zwiedzanie i degustacja w Château Lacave
• Zwiedzanie winnic w Urugwaju
• Kolacja w Cerro Chapeu – cordero a la parilla
• Zwiedzanie plantacji yerba mate w Argentynie
• Zwiedzanie ruin misji jezuickich w San Ignacio
• Zwiedzanie wodospadów Iguazú
• Przejazd pontonem pod wodospady
• Czas wolny nad wodospadami
• Degustacja win z różnych regionów Argentyny
• Zwiedzanie Asunción, stolicy Paragwaju

Fot. Jordan 1972

Fot. 1, 2 i 3 L. Condessa

Fot. L. Condessa

• Zwiedzanie Lizbony
• Degustacja win z winnic Casal da Coelheira
• Koncert fado i kolacja
• Nocleg w historycznej posiadłości Quinta Nova
• Zwiedzanie winnic i degustacja w Douro
• Odwiedziny w winiarni Panascal
• Wizyta w miasteczku Pinhão
• Spływ rzeką Douro i piknik na łódce
• Wizyta w wytwórni i muzeum korków
• Pobyt nad Oceanem Atlantyckim
• Zwiedzanie starego miasta w Porto
• Wizyta i degustacja w winiarni Cálem
• Degustacja porto i czekolady

Rezerwacja i dodatkowe informacje:
rezerwacje@wine-service.pl, tel. 012 638 13 80

w w w. w in e - s e r v ic e . p l

reklama.indd 1

2009-11-19 10:20:10

