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Drodzy Czytelnicy
Szanowni Państwo !

K

rajem trzęsą kolejne „afery taśmowe”, tabloidy publikują kolejne nagrania z podsłuchów prywatnych rozmów
polityków partii rządzącej .
Kampania prezydencka pochłania czas i bieżące obowiązki polityków i działaczy partyjnych .
Fenomen Pawła Kukiza w I-szej turze wyborów prezydenckich, stał się już przedmiotem analiz dziennikarskich,
socjologicznych i politycznych, zaś sam Kandydat na Prezydenta uchodzi za nieformalnego zwycięzcę I tury wyborów
prezydenckich.
II tura wyborów prezydenckich wyłoniła zaś jako zwycięzcę i następnego Prezydenta RP Pana dr Andrzeja Dudę.
Jak komentuje większość mediów Prezydenta zmian.
W tej atmosferze oddajemy w Państwa ręce kolejny numer naszego magazynu , a w nim wiodącym tematem
wydają się być materiały i informacje dotyczące przygotowywanego w Ministerstwie Zdrowia projektu ustawy o zdrowiu publicznym, który aktualnie poddany został ocenie przez środowiska parlamentarne i organizacje pozarządowe.
O ustawie rozmawiamy z Panią Minister Beatą Małecką – Liberą; Pełnomocnikiem Rządu ds. projektu Ustawy
o Zdrowiu Publicznym.
Z pewnością problematyką ustawy o zdrowiu publicznym wypełnione będą też obrady nadchodzącego , VII
Międzynarodowego Kongresu Zdrowia Publicznego, który 28 maja br. rozpocznie swoje obrady, a udział w nim zapowiedziało już wielu przedstawicieli środowisk samorządu terytorialnego i innych struktur administracji terenowej,
odpowiedzialnych za organizację i finansowanie ochrony zdrowia w Polsce.
O ważnym aspekcie nierówności w zdrowiu w Polsce , przypomina prof. Andrzej Wojtczak ,ekspert WHO
i Przewodniczący Rady GIS , zaś doświadczenia samorządów w realizacji programów zdrowotnych na poziomie lokalnym,
prezentuje Rudolf Borusiewicz – Dyrektor Generalny w Związku Powiatów Polskich, a od niedawna Przewodniczący
Rady Narodowego Funduszu Zdrowia .
O bieżących problemach i osiągnięciach środowisk naukowych rozmawiamy m. in. z Panią prof. Marią Szyszkowską,
prof. Zbigniewem Izdebskim, prof. Jackiem Tomaszewskim – nowym Prezesem Sekcji Uroginekologii PTG oraz Panią
prof. Marią Beisert.
Działalność i rolę Centrum Badawczego (IHCP) Komisji Europejskiej przedstawia nam jego Dyrektor, Pan prof. dr
Krzysztof Maruszewski.
Życzymy Państwu ciekawej lektury
dr hab. Włodzimierz W. Sukiennik
Redaktor Naczelny „Kuriera Medycyny”
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AKTUALNOŚCI

Kampania
antyalkoholowa
GIS
Główny Inspektorat Sanitarny
rozpoczął ogólnopolską kampanię społeczną realizowaną
w ramach Profilaktycznego
programu w zakresie przeciwdziałania uzależnieniu od alkoholu, tytoniu i innych środków
psychoaktywnych.
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Kampania potrwa do końca 2016
roku, w trakcie jej trwania pojawią się
spoty telewizyjne i radiowe, broszury,
ulotki edukacyjne i plakaty, billboardy
oraz spoty na nośnikach LCD w tramwajach i autobusach. Wzmocnieniem
dla działań w mediach będą imprezy
w środowiskach lokalnych realizowane
przez wojewódzkie i powiatowe stacje
sanitarno -epidemiologiczne, a także
poradnictwo prowadzone przez przeszkolony personel medyczny.
Celem kampanii Nie pozwól odlecieć
swojemu szczęściu! jest zwiększenie
wiedzy na temat skutków zdrowotnych używania substancji psychoaktywnych, a także ograniczenie ich
stosowania. Główną grupą docelową
kampanii są kobiety w wieku prokreacyjnym, ciężarne oraz ich rodziny i bliscy. Według badań GIS z 2012 roku 2,2%
polskich kobiet w ciąży przyjmuje
środki uspokajające lub nasenne, 7%
pali papierosy, a aż 10,1% spożywa alkohol. Dodatkowo 22,5% ciężarnych jest
codziennie narażonych na wdychanie
dymu tytoniowego w domu.

O ile 90,2% kobiet, jako wysoki czynnik ryzyka dla rozwijającego się płodu,
uznaje aktywne palenie tytoniu, świadomość na temat szkodliwości picia
alkoholu jest dużo niższa. Nadal wiele
Polek uważa, że picie niewielkich ilości alkoholu w trakcie ciąży nie jest
szkodliwe dla płodu (2,5%). Niektóre
z nich są zdania, że picie dużych ilości
alkoholu nie jest w ogóle ryzykowne.
Niepokojącym jest również fakt, że aż
56,5% kobiet ciężarnych nie uzyskało
od lekarza informacji na temat skutków
spożycia alkoholu w ciąży. Co gorsza,
1,4% Polek dowiadywało się w gabinecie lekarskim, że picie małej ilości
alkoholu w ciąży jest dopuszczalne
lub nawet zalecane. W konsekwencji
w 2012 roku u 0,5% badanych dzieci
z wadami wrodzonymi stwierdzano
cechy alkoholowego zespołu płodowego (FAS) w postaci m.in. niedorozwoju
płytek paznokciowych, krótkich szpar
powiekowych, braku rynienki nosowo-wargowej, zeza, cienkiej górnej wargi
i krótkiej szyi.
Całkowity budżet Projektu wynosi
4 045 519 CHF (12 456 154 PLN), z czego wartość dofinansowania Projektu
przez stronę szwajcarską wynosi 85%
i obejmuje kwotę 3 438 691 CHF (10 587
730 PLN), pozostałe 15% w kwocie 606
828 CHF (1 868 424 PLN) stanowi wkład
krajowy zapewniony przez Ministra
Zdrowia.
Więcej informacji na stronach:
www.zdrowiewciazy.pl
www.e-stawiamnazdrowie.pl

URPL
o zgłaszaniu
niepożądanych
działań
produktów
leczniczych

W ramach prowadzonej kampanii Lek bezpieczny, po ponad roku od wprowadzenia
zmian do ustawy Prawo farmaceutyczne, Urząd Rejestracji przypomina, że obowiązek
zgłaszania niepożądanych
działań produktów leczniczych spoczywa obecnie nie
tylko na lekarzach i farmaceutach, ale także na pielęgniarkach, położnych i technikach
farmaceutycznych.
Możliwość bezpośredniego uczestnictwa w systemie nadzoru uzyskali
pacjenci i ich opiekunowie, ratownicy
medyczni i diagności laboratoryjni.
Pamiętając o poszerzeniu definicji
niepożądanego działania leku, należy
zgłaszać reakcje niepożądane wynikające zarówno z prawidłowego jak i nieprawidłowego stosowania produktów,
przypadki zatruć lekowych i przypadki
powikłań będących wynikiem błędu
w podaniu leku.
Nadzorem objęte są wszystkie
produkty dopuszczone do obrotu
w Polsce, a więc leki stosowane wyłącznie w lecznictwie zamkniętym,
leki na receptę, w tym szczepionki,
leki dostępne w sprzedaży odręcznej,
leki stare i nowe, stosowane wyłącznie
przez specjalistów i stosowane przez
wszystkich pacjentów w powszechnych dolegliwościach.
URPL zdaje sobie sprawę, że informacja o zmianach w prawie nie dotarła
jeszcze do wszystkich. Mając na celu
podniesienie świadomości pacjentów
i grup zawodowych zobowiązanych
do uczestnictwa w monitorowaniu
niepożądanych działań leków, Urząd
Rejestracji przygotował krótki film
przypominający podstawowe informacje na ten temat. Można go obejrzeć na stronie Urzędu pod adresem:
www.urpl.gov.pl
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Zagrożenia stwarzane przez żywność
pochodzenia niezwierzęcego
Które produkty żywnościowe stanoRozmowa z Jim McLauchlinem,
wią największe zagrożenie?
przewodniczącym Grupy Roboczej EFSA ds. żywności poSpośród żywności surowej i niskoprzetworzonej pochodzenia niechodzenia niezwierzęcego
Żywność pochodzenia niezwierzęcego, obejmująca szeroki wachlarz owoców, warzyw, zbóż czy
przypraw, stanowi ważną część
codziennej diety. Konsumpcja tego
typu żywności wiąże się ze zdrowym żywieniem i zazwyczaj nie
wywołuje zaburzeń zdrowotnych,
jednak bywa źródłem zachorowań
o średnio ciężkim lub nawet ciężkim
przebiegu.
EFSA od ponad 4 lat zajmuje się
zagrożeniami, jakie może stwarzać
żywność pochodzenia niezwierzęcego. Panel EFSA ds. Zagrożeń
Biologicznych (BIOHAZ) przy wsparciu Grupy
Roboczej ds. żywności pochodzenia niezwierzęcego dokonał oceny
zagrożenia zdrowia publicznego
stwarzanego przez patogeny (bakterie chorobotwórcze, wirusy i pasożyty), które mogą zanieczyszczać
ten typ żywności. Przewodniczący
Grupy Roboczej, Jim McLauchlin,
przedstawia k luczowe wniosk i
z przeprowadzonych badań.
Jakie zagrożenia dla zdrowia może
stwarzać żywność pochodzenia niezwierzęcego?
Różne typy żywności stanowią
źródło różnego rodzaju zagrożeń.
Zidentyfikowaliśmy i uszeregowaliśmy
kombinacje żywności i patogenów
związanych z chorobami przenoszonymi przez żywność pochodzenia
niezwierzęcego. Najwyżej w rankingu znalazły się Salmonella i zielone
warzywa liściaste spożywane na surowo, następnie Salmonella i warzywa
cebulowe oraz łodygowe; Salmonella
i pomidory; Salmonella i melony; patogeniczna E. coli i świeże strąki, rośliny strączkowe i zbożowe. Wśród innych
patogenów, które mogą być przenoszone poprzez żywność pochodzenia
niezwierzęcego znalazły się norowirusy, Shigella, Bacillus i Yersinia oraz
wirus zapalenia wątroby typu A (HAV).

zwierzęcego największe zagrożenie
stwarzają zielone warzywa liściaste, warzywa cebulowe i łodygowe, pomidory,
melony, świeże strąki, rośliny strączkowe i zbożowe, kiełki i jagody. Żywność
ta może być konsumowana na różne
sposoby – od surowej do wysoko przetworzonej i generalnie jest pozbawiona toksycznych substancji, takich jak
trujące chemikalia, toksyny i organizmy
patogeniczne. Sporadycznie jej spożycie może jednak wywoływać choroby
o ciężkim przebiegu, które mogą prowadzić do śmierci. Na przykład w 2011
roku epidemia w Niemczech, której
źródłem były kiełki zanieczyszczone
szczepem E.coli wytwarzającym toksynę Shinga (STEC) stała się przyczyną
53 przypadków śmiertelnych i 2 300
hospitalizacji.
Czy efekty powodowane spożyciem
żywności pochodzenia niezwierzęcego są bardziej czy mniej dramatyczne od wywoływanych przez
żywność pochodzenia zwierzęcego?
Eksperci porównali odsetek przypadków zachorowań ludzi, mających
swoje źródło w żywności pochodzenia niezwierzęcego, z przypadkami
wywołanymi żywnością pochodzenia
zwierzęcego na terenie Europy w latach 2007 – 2011. Epidemie wywołane
żywnością pochodzenia niezwierzęcego były zazwyczaj mniej dramatyczne
w porównaniu z tymi powodowanymi
przez żywność pochodzenia zwierzęcego, biorąc pod uwagę liczbę przypadków śmiertelnych i liczbę hospitalizacji.
Żywność pochodzenia niezwierzęcego
była źródłem 10 % epidemii, 26 % przypadków zachorowań ludzi, 35 % hospitalizacji i 46 % zgonów. Należy jednak
zauważyć, że w przypadku wykluczenia
danych dotyczących epidemii E. coli
w 2011 roku żywność pochodzenia
niezwierzęcego była przyczyną 5 %
przypadków śmiertelnych wśród odnotowanych epidemii.

Jim McLauchlin
Czy to ryzyko wzrasta w ostatnich
latach?
W analizowanym przedziale czasowym liczba raportowanych epidemii
związanych z żywnością pochodzenia
niezwierzęcego, przypadków zachorowań, hospitalizacji i zgonów zmalała,
natomiast żywność pochodzenia zwierzęcego nadal jest źródłem większości
udokumentowanych i raportowanych
epidemii (90 %).
Jakie działania mogą podjąć producenci dla ograniczenia ryzyka?
Głównym zadaniem producentów
i przedsiębiorców jest zapewnianie
bezpieczeństwa zdrowotnego żywności poprzez wdrażanie systemów
bezpieczeństwa żywności, tj. Dobrych
Praktyk Rolniczych, Dobrych Praktyk
H igienicznych, Dobr ych Praktyk
Produkcyjnych oraz Systemu Analizy
Zagrożeń i Krytycznych Punktów
Kontroli. Systemy te powinny być
wdrażane od pola do stołu i stosowane do kontroli różnych zagrożeń
mikrobiologicznych. Należy uwzględnić fakt, że każde gospodarstwo ma
unikalną charakterystykę, na przykład
odległość od źródeł wody, stosowanie
pestycydów itp., więc zagrożenia powinny być oceniane dla każdego gospodarstwa z osobna.
A co mogą zrobić konsumenci?
Konsumenci powinni zawsze przyrządzać i przechowywać żywność
pochodzenia niezwierzęcego w bezpieczny sposób. Dotyczy to np. utrzymywania rąk i kuchni w czystości,
separowania żywności surowej od gotowanej i przechowywania jej w bezpiecznych temperaturach.
Pełen tekst wywiadu dostępny jest
na stronie EFSA

5

Z AKTYWNOŚCI PARLAMENTARZYSTÓW

Stanisław Kogut
Senator PiS
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Nowy ośrodek rehabilitacyjny
dzięki senatorowi
Stanisławowi Kogutowi
Prawdopodobnie już w kwietniu
w Stróżach koło Grybowa rozpocznie
działalność specjalistyczny ośrodek rehabilitacyjny dla chorych na stwardnienie rozsiane. Trwają ostatnie prace wykończeniowe we wnętrzach budynku.
Będzie to jedyna tego typu placówka na
południu Polski. Chorzy na stwardnienie
rozsiane często zwracali się z apelem
do prezesa Fundacji Pomocy Osobom
Niepełnosprawnym w Stróżach z apelem o otwarcie takiej placówki. Już za
kilka tygodni apele te przyniosą skutek
w postaci otwarcia jednego z najbardziej nowoczesnych ośrodków rehabilitacyjnych w naszym kraju. Będzie
to kolejny obiekt stróżańskiej fundacji
pomagającej osobom niepełnosprawnym, wybudowany dzięki aktywności
senatora Stanisława Koguta i zespołu
ludzi, których zgromadził wokół siebie.
Centrum Sportowo-Rehabilitacyjne na
Stwardnienie Rozsiane w Stróżach jest
gotowe przyjąć około 50 chorych

Janina Okrągły

Posłanka na Sejm RP,
Członek Komisji Zdrowia,
Wiceprzewodnicząca
Parlamentarnego Zespołu
ds. Podstawowej Opieki
Zdrowotnej i Profilaktyk
Konferencja „Lady D. w nowej odsłonie”
Z okazji Międzynarodowego Dnia
Osób Niepełnosprawnych w Sejmie
RP odbyła się konferencja „Lady D.
w nowej odsłonie.” Konkurs „Lady D.
im. Krystyny Bochenek” organizowany
jest od roku 2002r. przez Parlamentarny
Zespół ds. Osób Niepełnosprawnych
oraz Parlamentarną Grupę Kobiet.
Skrót „Lady D.” pochodzi od angielskiego wyrażenia Lady Disabled - Dama
Niepełnosprawna. Wyróżnienie Lady
D. kojarzone jest również ze zmarłą
tragicznie księżną Walii Dianą, znaną
z działalności charytatywnej, także na
rzecz osób z niepełnosprawnością.
Celem konkursu jest uhonorowanie
niepełnosprawnych kobiet działających
aktywnie w obszarze kultury i sztuki,
sportu, a także życia społecznego i zawodowego. Posłanka Janina Okrągły
zaprezentowała podczas konferencji
przebieg pionierskiego etapu wojewódzkiego konkursu, który został przeprowadzony w marcu 2014 r. w Opolu.

Tadeusz Tomaszewski

Poseł SLD
Przewodniczący Stałej Podkomisji
ds. Współpracy z Organizacjami
Pozarządowymi
Ustawa o działalności pożytku publicznego i wolontariacie
Komisja Polityki Społecznej i Rodziny
8 kwietnia przyjęła przygotowany przez
podkomisję ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi komisyjny projekt nowelizacji ustawy o działalności
pożytku publicznego i wolontariacie.
Poseł Tadeusz Tomaszewski podziękował za ten etap wspólnej pracy
przedstawicielom organizacji pozarządowych, ministra pracy i polityki społecznej oraz sejmowym legislatorom.
Decyzją komisji poseł Tomaszewski reprezentować będzie ten projekt w dalszych pracach i zachęca do zgłaszania
swoich sugestii i opinii odnośnie projektu na adres mailowy:
biuro@tadeusztomaszewski.pl
Poseł Tomaszewski wyróżniony
przez Polski Związek Motorowy
29 marca w Poznaniu odbył się
Zjazd Okręgowy Polskiego Związku
Motorowego. Podczas uroczystości
Prezes Zarządu Głównego PZM Andrzej
Witkowski udekorował wyróżnieniami
związkowymi działaczy klubów sportowych zrzeszonych w PZM, wśród
wyróżnionych znalazł się m.in. poseł
Tadeusz Tomaszewski.

Z AKTYWNOŚCI PARLAMENTARZYSTÓW

Karol Karski

Beata Małecka-Libera

W kwietniu podczas minisesji
Parlamentu Europejskiego w Brukseli
europosłowie debatowali nad ostatnimi propozycjami Komisji Europejskiej
w kwestii Stosowania parytetów przy
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w instytucjach UE prof. Karol
Kierski z dystansem odniósł się do
zapewnień administracji Parlamentu
Europejskiego, że instytucja ta zapewnia wszystkim, w tym osobom niepełnosprawnym, równe szanse zatrudnienia i funkcjonowania. Zwrócił uwagę na
krępujący fakt bardzo niskiego poziomu
zatrudnienia osób niepełnosprawnych
przez Parlament, zwłaszcza w stosunkowym porównaniu do ogólnej liczby
osób niepełnosprawnych w krajach
Unii (80 milionów ludzi).

II Kongres Uniwersytetów Trzeciego
Wieku
„40 lat Ruchu Uniwersytetów Trzeciego
Wieku w Polsce, 1975-2015” – pod takim
hasłem przewodnim zorganizowano II
Kongres UTW w Warszawie, w którym
udział wzięła posłanka i wiceminister
zdrowia, Beata Małecka-Libera. Kongres
został otwarty przez Pierwszą Damę RP
– Annę Komorowską, a gośćmi honorowymi byli premier Ewa Kopacz oraz
prezydent Bronisław Komorowski.

Poseł do Parlamentu
Europejskiego PiS

Posłanka PO
Wiceminister Zdrowia

Budowa Centrum Nauk
Stosowanych w Chorzowie
2 marca w Chorzowie odbyła się
uroczystość podpisania aktu erekcyjnego i wmurowania kamienia węgielnego pod budowę Centrum Nauk
Stosowanych (CNS) II etapu Śląskiego
Międz yuczelnianego Centrum
Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych.
W uroczystości udział wzięła poseł
Beata Małecka-Libera. Centrum Nauk
Stosowanych powstaje na terenie
Kampusu Uniwersytetu Śląskiego
w Chorzowie. CNS to 57 nowych pracowni dydaktycznych wyposażonych
w nowoczesną aparaturę badawczą, 10
nowych sal wykładowych i dydaktycznych i 590 stanowisk ICT.

Rafał Muchacki

Senator PO
Przewodniczący Komisji Zdrowia
Senatu RP
Otwarcie nowego bloku operacyjnego w szpitalu pediatrycznym
w Bielsku-Białej
16 marca Senator Rafał Muchacki
wziął udział w uroczystości przekazania do użytku zmodernizowanego
bloku operacyjnego w szpitalu pediatrycznym w Bielsku-Białej. Pieniądze na
pokrycie tej inwestycji to środki własne
szpitala oraz wynoszące 490 tysięcy zł.
wsparcie z budżetu starostwa powiatowego w Bielsku-Białej. Teraz, oprócz
dwóch nowych sal operacyjnych wyposażonych w najnowocześniejszy sprzęt
m.in. kolumny chirurgiczne, jest tutaj
także sala przygotowania pacjenta do
zabiegu, sala nadzoru po znieczuleniu
oraz zaplecze socjalne dla personelu.
Blok jest zautomatyzowany, wyposażony w klimatyzację oraz instalację nawilżania powietrza. Remont kosztował
2,6 mln zł.
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Regulacje, nad którymi prowadziła prace sejmowa komisja zdrowia od stycznia do kwietnia 2015 r.
•• styczeń Rozpatrzenie informacji na temat obecnej sytuacji w hospicjach w świetle pakietu onkologicznego.
•• styczeń Rozpatrzenie informacji ministra zdrowia na temat epidemiologii gruźlicy oraz przygotowania do nowych
zagrożeń.
•• styczeń Rozpatrzenie informacji ministra zdrowia na temat roli diagnostyki laboratoryjnej w efektywnym funkcjonowaniu systemu ochrony zdrowia.
•• luty Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.
•• luty Pierwsze czytanie poselskiego projektu uchwały w sprawie ustanowienia dnia 24 lipca Narodowym Dniem
Osób po Amputacji.
•• luty Rozpatrzenie rządowego dokumentu: Informacja o realizacji działań wynikających z Narodowego Programu
Ochrony Zdrowia Psychicznego w 2013 r.
•• luty Rozpatrzenie rządowego dokumentu: „Informacja o realizacji działań wynikających z Krajowego Programu
Przeciwdziałania Narkomanii w 2013 r.”
•• luty Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zawodzie fizjoterapeuty oraz o zmianie innych ustaw.
•• marzec Rozpatrzenie informacji ministra zdrowia na temat informatyzacji systemu ochrony zdrowia.
•• marzec Rozpatrzenie informacji ministra zdrowia na temat wykonywania oraz skutków stosowania ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych w 3
lata od wejścia w życie.
•• marzec Rozpatrzenie informacji ministra zdrowia na temat stanu opieki psychiatrycznej w Polsce. Realizacja zadań
Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego.
•• marzec Rozpatrzenie Informacji o wynikach kontroli Najwyższej Izby Kontroli dotyczącej realizacji zadań „Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych” - realizacja wniosków.
•• marzec Rozpatrzenie informacji Ministra Zdrowia na temat stanu zdrowia dzieci (0-18 lat). Wnioski dla polityki
państwa w ochronie zdrowia.
•• kwiecień Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii
•• kwiecień Pierwsze czytanie poselskiego projektu rezolucji wzywającej wszystkie władze publiczne do podejmowania konkretnych działań w obronie życia i zdrowia nienarodzonych dzieci poczętych in vitro
•• kwiecień Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej
finansowanych ze środków publicznych
•• kwiecień Rozpatrzenie informacji ministra zdrowia na temat systemu powiadamiania i procedur udzielania pierwszej pomocy.

Prace komisji od maja do lipca
•• maj Rozpatrzenie informacji ministra zdrowia na temat chorób rzadkich. Stan zaawansowania Narodowego Planu
dla Chorób Rzadkich.
•• maj Rozpatrzenie informacji ministra zdrowia na temat rozszerzenia kalendarza obowiązkowych szczepień
ochronnych.
•• maj Rozpatrzenie informacji ministra zdrowia o realizacji działań wynikających z Narodowego Programu Zwalczania
Chorób Nowotworowych w zakresie radioterapii.
•• maj Rozpatrzenie informacji ministra zdrowia na temat realizacji świadczeń z radioterapii i chemioterapii w świetle
funkcjonowania pakietu onkologicznego.
•• maj Rozpatrzenie informacji ministra zdrowia na temat standardów opieki nad pacjentką w ciąży powikłanej
i możliwość ich implementacji do rozporządzeń ministra zdrowia. Rozpatrzenie informacji na temat opieki neonatologicznej w Polsce.
•• maj Rozpatrzenie informacji ministra zdrowia na temat kardiologii dziecięcej.
•• czerwiec Rozpatrzenie sprawozdania podkomisji nadzwyczajnej o senackim projekcie ustawy o zmianie ustawy
o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
•• czerwiec Rozpatrzenie sprawozdania podkomisji nadzwyczajnej o obywatelskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyrobów medycznych
oraz ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty
•• czerwiec Rozpatrzenie informacji ministra zdrowia na temat epidemiologii, diagnostyki i terapii osób chorych na
stwardnienie rozsiane (SM).
•• czerwiec Rozpatrzenie informacji ministra zdrowia na temat ochrony zdrowia wobec wielkich zespołów
geriatrycznych.
•• czerwiec Rozpatrzenie i zaopiniowanie dla Komisji Finansów Publicznych Sprawozdania z wykonania budżetu
państwa za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 r. wraz z Analizą NIK w zakresie działania Komisji.
•• lipiec Rozpatrzenie sprawozdania podkomisji nadzwyczajnej o poselskim projekcie ustawy o zawodzie ratownika
medycznego i samorządzie zawodowym ratowników medycznych
•• lipiec Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o wyrobie alkoholu etylowego oraz wytwarzaniu wyrobów tytoniowych oraz o zmianie innych ustaw.
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Europejskie Stowarzyszenie Promocji Zdrowia
Lp.

Data

Miejsce

1

28-29 maja

Warszawa

VII Międzynarodowy Kongres
Zdrowia Publicznego – 2015

2

10 lipca

Warszawa

II Konferencja Naukowa
„Witamina D – eliksir zdrowia”

3

11 września

Warszawa

I Międzynarodowa Konferencja
Naukowa „Zatrzymać młodość”

rekomenduje konferencje:

Wydarzenie/ Konferencja

Formuła spotkania
Międzynarodowy
Kongres
Konferencja Naukowa
Międzynarodowa
Konferencja naukowa

4

24-25 września

Warszawa

IV Konferencja Naukowa
z cyklu „Mity i Rzeczywistość XXI
wieku - Żywność Genetycznie
Modyfikowana GMO - 2015 r.”

5

9 października

Warszawa

I Międzynarodowa Konferencja Naukowa
„Zdrowie psychiczne ludzi biznesu!”

6

16 października

Warszawa

I Międzynarodowa Konferencja Naukowa
– „Zrozumieć świat – dzieci z autyzmem”

7

13 listopada

Warszawa

II Międzynarodowa Konferencja Naukowa
„Opakowania żywności-zagrożeniem
dla zdrowia? - fakty i mity”

8

19-20 listopada

Warszawa

X Międzynarodowe Forum
Suplementów Diety

9

25 listopada

Warszawa

I Międzynarodowa Konferencja Naukowa
„Szansa dla sektora prywatnego
w ochronie zdrowia – turystyka medyczna”

Międzynarodowa
Konferencja Naukowa

10

4-5 grudnia

Warszawa

III Międzynarodowa Konferencja Naukowa
„Indeks Funkcji Seksualnej Kobiety”

Międzynarodowa
Konferencja Naukowa
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Konferencja Naukowa
Międzynarodowa
Konferencja Naukowa
Międzynarodowa
Konferencja Naukowa
Międzynarodowa
Konferencja Naukowa
Międzynarodowe
Forum Naukowe
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Suplementacja
diety przed
operacją
poprawia
rokowania

Chorzy na nowotwory powinni stosować przed operacją suplementację diety,
nawet jeśli nie są niedożywieni, gdyż szybciej wracają
do zdrowia i mają lepsze rokowania – wykazały badania
polskich specjalistów zaprezentowane na konferencji
w holenderskim Utrechcie.

Niepokojąco spada
spożycie warzyw
i owoców w Polsce

W ostatnich latach przestało
rosnąć i zaczyna spadać w Polsce spożycie warzyw i owoców,
od których w znacznym stopniu zależy nasze zdrowie – alarmują specjaliści podczas konferencji w Instytucie Żywności
i Żywienia w Warszawie.
„Jeśli chodzi o wyrabianie prawidłowych nawyków żywieniowych, to po
okresie wielu sukcesów nadal mamy
w naszym kraju jeszcze wiele do zrobienia” – powiedział dyrektor Instytutu
Żywności i Żywienia, prof. Mirosław
Jarosz. Dodał, że warzyw i owoców
jemy za mało i zbyt rzadko. Za to za
dużo spożywamy soli, tłuszczów zwierzęcych i cukrów prostych.

To pierwsze takie badania świecie.
Wkrótce mogą one zmienić zasady
przygotowywania pacjentów do zabiegów, szczególnie tych najcięższych, do jakich zaliczane są radykalne operacje usuwania nowotworów
w obrębie jamy brzusznej. Właśnie te
zabiegi uwzględniono w badaniach
specjalistów Gdańskiego Uniwersytetu
Medycznego.
Dotychczas specjaliści zajmujący się
żywieniem medycznym przekonywali,
że specjalnej diety wymagają chorzy
wykazujący niedożywienie. Dr Marian
de van der Schueren z wydziału żywienia i diety uniwersytetu w Amsterdamie
powiedziała podczas konferencji, że
dotyczy to szczególnie chorych na
nowotwory. Objawy niedożywienia
wykazuje od 30 do 85 proc. pacjentów
onkologicznych w zależności od wieku, rodzaju schorzenia oraz stopnia jej
zaawansowania.

„Ci pacjenci wymagają zastosowania poprawiającej ich stan ogólny specjalnej diety, najlepiej jeszcze
przed rozpoczęciem jakiegokolwiek
leczenia, zarówno operacji, chemioterapii, jak i radioterapii” – podkreśliła holenderska specjalistka. Dotyczy
to szczególnie chorych z utrata
masy ciała powyżej 10 proc., do jakiej doszło w ostatnich tygodniach
lub miesiącach, oraz wskaźnikiem
masy ciała BMI poniżej 19 punktów.
„Chorzy z pogorszeniem odżywiania i z obniżoną masą ciała
gorzej reagują na leczenie, mają
więcej powikłań, niższą jakość życia
i gorsze są ich rokowania, zwykle
krócej żyją” – przekonywała dr van
der Schueren powołując się liczne
badania na ten temat.

Z przedstawionych na konferencji danych GUS wynika, że w latach
2002-2012 spożycia owoców w Polsce
zmniejszyło się z 4 do 3,4 kg miesięcznie, a warzyw liczonych wraz z ziemniakami z 13 do 9 kg. Konsumpcja warzyw
bez ziemniaków spadła z 5,5 do 5 kg.
Dietetyk Collegium Medicum
Uniwersytetu Jagiellońskiego, dr
Agnieszka Kozioł-Kozakowska powiedziała, że Polacy jedzą dużo ziemniaków, które na ogół w statystykach nie są
zaliczane do warzyw, podobnie jak inne
bulwy zawierające skrobie, np. maniok.
Za w pełni wartościowe uznawane
są natomiast soki owocowe bez dodatku cukru, których wartości odżywcze są
zbliżone do świeżych owoców. Jednak
ich spożycie również spada. Według
danych GUS, przeciętny Polak spożył
w 2006 r. 1, 1 litrów soków owocowych
miesięcznie, a w 2013 r. już tylko 0,86
litra. Rocznie każdy z nas spożywa średnio 10,3 litrów soków owocowych, czyli
poniżej 30 ml dziennie. Dla porównania: Finowie i Norwegowie wypijają ich
prawie trzykrotnie więcej - około 30
litrów.

Równie źle wypada porównanie
konsumpcji warzyw i owoców. Z danych przedstawionych na konferencji
wynika, że dzienne spożycie świeżych
warzyw i owoców (nie licząc ziemniaków i soków) nieznacznie przekracza
u nas 250 g, podczas gdy w średnia
w Europie przekracza 600 g. Nawet po
wliczeniu ziemniaków i przetworów
owocowo-warzywnych spożycie warzyw i owoców w Polsce ledwie sięga
440 g dziennie. „Jesteśmy tym zaniepokojeni, ponieważ nauka ma mocne dowody na to, że warzywa i owoce w ilości co najmniej 400 g dziennie znacząco
zmniejszają ryzyko zachorowania na
choroby sercowo-naczyniowe i nowotwory, jak również wiele innych chorób,
szczególnie takich jak nadciśnienie tętnicze krwi i cukrzyca” – podkreślił prof.
Mirosław Jarosz.

PAP - Nauka w Polsce,
Zbigniew Wojtasiński

PAP - Nauka w Polsce,
Zbigniew Wojtasiński
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Instynkt seksualny
wpływa na sposób
naszego życia
Na temat seksualności człowieka, miłości i psychologii ludzi
biznesu z filozofką prof. Marią
Szyszkowską, rozmawia Donata Farys
Pani Profesor, jakby Pani zdefiniowała pojęcie seksualności – filozofię
seksualności?
Filozofia stara się dotrzeć do istoty
zjawisk. Nie poprzestaje na ich opisie
zewnętrznym. Powinna być zarazem
przejawem mądrości, czyli ujmować
wielopłaszczyznowo i wielopoziomowo badane zjawiska. Mądrość ma wyrażać się w przezwyciężaniu uprzedzeń
i stereotypowych ocen.
Seksualność to właściwość ludzkiej
natury. Natomiast filozofia seksualności to wiedza naukowa, której przedmiotem dociekań jest seksualność.
Rozmaite nurty filozoficzne odmiennie interpretują seksualność człowieka oraz różnią się w jej ocenie. Moim
zdaniem, seksualność leży poza zakresem sfery, do której należy stosować
kryteria dobra i zła. Trzeba tu od razu
zaznaczyć, że pojęcia dobra i zła są
wieloznaczne.
Etyka autonomiczna ujmuje człowieka jako jedność psychosomatyczną. Charakteryzuje ją monistyczne, nie
zaś powszechne w Polsce dualistyczne,
ujęcie natury ludzkiej. Etyka autonomiczna w aprobujący sposób odnosi się
do biologicznych uwarunkowań ludzkiej natury. Nie ma to nic wspólnego ze
zgodą na bezmyślne szafowanie siłami
witalnymi.
Wskazując jakim człowiek być powinien, trzeba uwzględniać faktyczne właściwości ludzkiej natury. Otóż
nie ma wątpliwości, że instynktem
nadrzędnym jest instynkt samozachowawczy, a następnie seksualny. Z tego
powodu poglądy wiążące cielesność
człowieka ze złem, bądź grzechem,
wyrządzają krzywdę osobom wychowywanym w takim duchu. Ponadto, skoro
stanowimy jedność psychosomatyczną,
to znaczy, że seksualność jest źródłem
przeżyć psychicznych i jak powszechnie
wiadomo – jej sublimacja prowadzi do
tworzenia wielkich dzieł kulturowych.
Cierpienia płynące z poglądu, iż jest ona
czymś zdrożnym, pozbawiają jednostkę

Prof. dr hab. Maria Szyszkowska
radości płynącej z istnienia zespolonego
z doznawaniem i przeż ywaniem.
Nakaz wstrzemięźliwości prowadzi do
negatywnych zmian psychicznych.
Od dwóch tysięcy lat europejska
obyczajowość zespolona jest z rozmaitymi zakazami dotyczącymi seksualności, a stanowi ona część naszej natury.
Twierdzę, że trudna do wyjaśnienia staje się koncepcja Boga, który – jak wierzą
od pokoleń społeczeństwa – stworzył
nie tylko duszę, ale i ciało, choć oczekuje, by radość z doznań seksualnych
była surowo ograniczana.
Filozofia seksualności wiąże się najściślej z zagadnieniem wolności człowieka. Starają się ją ograniczać systemy polityczne wprowadzając rozmaite
ograniczenia. Towarzyszą temu także
zakazy religijne wielu wyznań, wytwarzające wadliwe przekonanie, że seksualność ma być jedynie środkiem do
przedłużenia gatunku.

Czym dla Pani Profesor jest miłość?
Czy uważa Pani, że istnieje „ miłość,
aż po grób”?
Alberto Moravia zwrócił uwagę na
sprawę płci, jako na jeden z najbardziej
pierwotnych i niezmiennych przejawów
kontaktu z rzeczywistością. Różnice
biologiczno-psychiczne kobiety i mężczyzny wiążą się z odmiennymi u obu
płci rodzajami wrażliwości. Prowadzą
do odmiennych sposobów przeżywania świata i własnej seksualności.
Przekonanie o tym, że kocha się raz
w życiu, że miłość jest wieczna, obciążająco działa na tych, którzy przyjmują prawdziwość tego stereotypowego
poglądu. Zdarzają się osoby o tak nikłych siłach witalno - psychicznych,
że kochają tylko raz. Rozpamiętują to
uczucie przez całe życie, a rozczarowanie związane z ową miłością stanowi zaporę, która nie pozwala na nową
miłość. Zgorzknienie z tym związane
wiąże się też z osamotnieniem, na które
te osoby siebie skazują. Jest to rezultat
nie tylko ich nikłych sił żywotnych, ale
także stereotypu, że kocha się tylko raz.
Ponadto miłość – inaczej niż przyjaźń –
jest uczuciem przemijającym, bowiem
słabnie z czasem siła erotyzmu zespalającego dwie osoby.
Dokończenie na str. 14

13

ROZMOWA NUMERU
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Systemy polityczne akceptują miłość, ale ograniczoną do postaci trudno rozerwalnego małżeństwa, które
ma służyć głównie rodzeniu dzieci.
Większość długotrwałych związków,
stwarzających zresztą pozory udanej
miłości, tkwi po pewnym czasie w relacji, którą należy określić jako przyzwyczajenie a nie miłość.
Sens miłości zawiera się w tym, że
jest ona niemożliwa do racjonalnego
wyjaśnienia. Bywa, że nagle się rodzi
i nie respektuje mieszczańskich kanonów obyczajowych wyśmiewanych
przez Boya Żeleńskiego i Zapolską.
W namiętnej miłości ujawniają się najgłębsze pokłady psychiki człowieka. Nie
ma w niej miejsca na przywdziewanie
„masek”, czyli na pozory. Miłość traktuję jako sprzęgniętą nierozerwalnie
z namiętnością, która niestety nie jest
wieczna. Powszechnie kultywowane
życie rodzinne nierzadko bywa siedliskiem obcości, zawiedzionych oczekiwań, osamotnienia czy zazdrości.
Często spotykane mniemanie, że
można tylko raz w życiu przeżywać miłość, działa, jak powiedziałam, krzywdząco. Hamuje ono radość istnienia,
gdy miłość przeminie i skłania, by egzystować w pustce uczuciowej.
Jak widzi Pani relację między instynktem samozachowawczy i rozumem a instynktem seksualnym?
Czy któryś z nich ma „przewagę”
w codziennej w walce w naszych
umysłach?
O naszych decyzjach i dokonywanych wyborach decydują namiętności,
przeżycia, doznania, rozmaite urazy,
stereotypy oraz przemyślenia. Ale te
ostatnie w mniejszym stopniu wpływają na sposób istnienia i kierunek
podejmowanych działań. Nieraz instynkt seksualny staje się dominujący.
Jakiś wpływ ma także nastrój chwili.
Ale ponieważ uczy się nas w Europie,
że mamy kierować się rozumem i niedowierzać intuicji, więc staramy się
racjonalizować nasze decyzje. Instynkt
seksualny zasila naszą witalność i leży
u podstaw wybieranego sposobu życia.
Z instynktem samozachowawczym
jest kłopot. Otóż jest on najsilniejszy,
ale jednocześnie wychowywani jesteśmy w Europie, w kulcie wojen patriotycznych i religijnych, a społeczeństwa
biorą w nich udział. W ostatnich latach
problem się spotęgował, bowiem
usprawiedliwia się wojny, które mają na
celu osiągnięcie zysku lub w najtańszy

sposób zniszczenie przestarzałego
sprzętu wojennego. Nazywa się takie
wojny na przykład akcją pokojową, co
jest wszak absurdalne, chodzi o to by
zyskać chętnych do udziału w nich.
Co według Pani Profesor decyduje
o wartości człowieka?
O wartości człowieka decyduje
przede wszystkim wysoki poziom rozwoju uczuć, wrażliwość, wyobraźnia
oraz cechy charakteru. Do tych ostatnich należy przede wszystkim lojalność,
wdzięczność, słowność i nonkonformizm. Wysoki poziom rozwoju intelektualnego nie jest wyznacznikiem ani
przyzwoitości, ani wartości człowieka.
Czy według Pani Profesor egoista to
zły człowiek? Czy warto, czy trzeba
być egoistą?
Każdy z nas jest egoistą. Będąc tego
świadomym należy się starać przezwyciężać egoizm. Ale nie należy też
rozbudowywać w sobie nadmiernie altruizmu. Trzeba mieć świadomość tego,
że nie wolno – nawet w miłości – poświęcać życia dla drugiego człowieka.
Każdy z nas jest wartością fundamentalną i przede wszystkim ma obowiązki
wobec siebie, a dopiero potem wobec
drugiego człowieka. W szczególny
sposób należy wystrzegać się poczucia winy. Potrafi ono, jeżeli nie umiemy
zaaprobować siebie, niszczyć nasze siły
psychowitalne, a w tym uczucie miłości.
Czy myśli Pani Profesor, że wiele
osób żyje w tzw. „psychicznym zniewoleniu”? Dlaczego tak strasznie
przejmujemy się tym „co powiedzą
ludzie”?
Błędnie uczy się nas od pokoleń tego,
że mamy przystosowywać się do społeczeństwa, do poglądów większości,
a także do kultywowanych powszechnie obyczajów. Błędnie sugeruje się,
że większość ma rację. A więc nakłania
się, by zniewalać siebie, by egzystować
podobnie jak inni. Dzieje się tak, mimo
że historia kultury w jej rozmaitych
dziedzinach wykazuje, że racja należy
z reguły do mniejszości. Słuszność leżała po stronie Van Gocha, a nie tych,
którzy za jego życia podważali wartość
tego co tworzył.
Myślę też, że przejmujemy się
nadmiernie tym, co inni o nas pomyślą
z tego powodu, że nie dążymy do
skrystalizowania własnych poglądów.
Unikamy namysłu nad sobą. Większość
z nas egzystuje w stanie rozproszenia
wewnętrznego, które przyczynia się

do łatwości deklarowania poglądów
dominujących. Sprzyja temu także
świadomość, że taka deklaracja może
przynieść wymierną korzyść.
Zasadniczym błędem powielanym
przez wiele osób jest wybieranie akceptacji przez innych, zamiast kierowania się akceptacją siebie przez siebie. Oczywiście, każdy z nas pragnie
być zaaprobowany przez innych. Ale
najistotniejsze jest, by znaleźć oparcie
w sobie, a więc móc siebie szczerze
zaaprobować. Skutkuje to wspaniałym
poczuciem wewnętrznej harmonii. A ta
stanowi skuteczną przeciwwagę dla
rozmaitych chorób.
Żądza pieniądza, luksusu, władzy,
sławy, czy według Pani zaspokojenie tych potrzeb rzeczywiście daje
nam poczucie szczęścia?
- Pseudowartości, które Pani wymieniła, mogą przynosić poczucie szczęścia, ale kruche, nietrwałe i przemijające. Przede wszystkim nie można nasycić
się tymi pseudowartościami, co dręczy
tych, którzy żądni są dóbr materialnych.
A ponadto władza, czy na przykład
sława, są nietrwałe, bowiem zależne od
innych i z natury rzeczy przemijające.
Dążenie do tych pseudowartości jako
naczelnych, staje się zaporą w rozwoju
wewnętrznym. A rodzimy się wszak
jako zadatek człowieka i naszym
zadaniem jest wykorzystywanie czasu
dla rozwoju i kształtowania siebie na
wyższym poziomie.
Poza szczęściem i dążeniem do
niego, powinniśmy pamiętać o odnajdywaniu sensu własnego istnienia.
Gwarantuje je dążenie do urzeczywistniania w naszym życiu ideałów. Jako
przykład powołam postać literacką
doktora Judyma, czy Siłaczki.
Czy dostrzega Pani Profesor skłonność ludzi biznesu do pewnego
rodzaju zachowań, które można
nazwać psychopatycznymi?
Skłonność ludzi biznesu do zachowań psychopatycznych przejawia się
przede wszystkim w tym, że zysk, a nie
wyższe wartości stanowią sens ich życia. Psychopatyczność przejawia się
w bezwzględnym, pozbawionym braku skrupułów, dążeniu do osiągania
zamierzonych celów.
Psychopata to człowiek często inteligentny, wykształcony, ale pozbawiony wyższych uczuć, mało wrażliwy.
Psychopatę charakteryzuje to, że rozum
pozostaje na usługach jego popędów.
Z reguły najsilniejsza jest chęć posiadania oraz władzy.
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Jakie są według Pani objawy
wszechstronnego rozwoju ludzi
biznesu zachodzące przy zjawisku
psychopatii czy psychonerwicy?
Wszechstronny rozwój ludzi biznesu, o ile są psychopatami, jest wykluczony. Brak rozwiniętej wyobraźni, nikła uczuciowość oraz brak skrupułów
w dążeniu do tego, co psychopata zamierza, sprawia, że pozostaje nieczuły
na problemy nękające społeczeństwo,
w którym żyje, a tym bardziej problemy
ludzkości. Sprawa jest bardzo poważna, ponieważ – na co zwrócił uwagę
Kazimierz Dąbrowski – wśród polityków
poszczególnych państw jest wielu psychopatów. Prowadzi to w konsekwencji do tego, że te pozbawione empatii
osoby decydują o sprawach rozmaitych
mniejszości.
Najbardziej wartościową grupą
w społeczeństwie, co ustalił właśnie
Kazimierz Dąbrowski – są psychonerwicowcy. Słynna jest jego odezwa do
psychonerwicowców całego świata.
Psychonerwica to cena, która płacą
za przyspieszony rozwój jednostki odznaczające się wielką wrażliwością,

dużą wyobraźnią i wysokim rozwojem
poziomu uczuć. Wśród nich jest wielu
twórców rozmaitych dziedzin. Są czuli
i reagują nie tylko na problem własne
i swoich bliskich. Przejmuje ich los
świata, w tym cierpienia nieznanych
im ludzi. Mają poczucie, że stanowią
część składową ludzkości. Skłania ich to
niejednokrotnie do bezinteresownych
działań. Rozwój psychonerwicowców
ma wszechstronny charakter, towarzyszy im bowiem także rozwój intelektualny, w tym pogłębiona refleksja.
Uważa Pani Profesor, że zwierzęta
są wzorem dla człowieka. Z jakim
zwierzęciem się Pani identyfikuje?
Od zwierząt człowiek powinien uczyć
się wierności, lojalności, wdzięczności,
uczuciowości i pracowitości. Ponadto,
jedyną istotą śmiecącą i niszczącą własne środowisko jest człowiek. Zwierzęta
tego nie czynią.
Trzeba podkreślić, że zwierzęta atakują, gdy są głodne lub czują się zagrożone. Natomiast człowiek wywołuje
wojny od początku swojego istnienia,
nie będąc głodny. Czyni to z chęci pomnażania zysku materialnego, bądź

chęci zaspokojenia potrzeby władzy.
Zwierzęta cierpią, kochają, przywiązują
się, są spragnione czułości i zabawy.
Wykorzystują trwającą chwilę.
Stosunek do zwierząt traktuję jako
miarę wartości człowieka. Powinno się
szerzyć pogląd o jedności człowieka
z całym Kosmosem, z ludzkością i ze
zwierzętami.
Zaskoczyło mnie Pani interesujące
pytanie o to, z jakim zwierzęciem się
identyfikuję. Nigdy się nad tym nie
zastanawiałam. Spełniły się moje marzenia i mam psa i kota, a nawet kozy.
Spontanicznie odpowiem, że z małpą.
Nie umiem tego uzasadnić. Być może
wskazałam małpę dlatego, że stanowi
ona w jakiejś mierze obraz człowieka
w lustrze.
Czy zdradzi nam Pani Profesor swoje życiowe motto?
Moje motto życiowe brzmi:
Nie dostosowuj się do sposobu myślenia i życia większości, lecz działaj tak,
jakby wszystko zależało od ciebie.
Dziękuję za rozmowę.
Rozmawiała Donata Farys – Kurier Medycyny
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Nikt nie jest
odporny
na uzależnienia
Z dr n. med. Bogusławem Habratem Kierownikiem Zespołu
Profilaktyki i Leczenia Uzależnień Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, Przewodniczący Polskiego Towarzystwa
Badań nad Uzależnieniami rozmawia Emilia Jaroszewska i Justyna Długosz
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Zażywanie substancji psychoaktywnych dotyczy wielu grup społecznych, czym według Pana kierują się osoby sięgające po tego typu
środki?
Problem dot ycz y prakt ycznie
wszystkich grup społecznych, choć
w różnym nasileniu i różnych substancji. Przyczyny sięgania po nie dzieli się
na dwie grupy: wewnętrzne i zewnętrzne. Wewnętrzne to m.in. uwarunkowane konstytucjonalnie cechy osobowości (np. impulsywność), występowanie
problemów związanych z używaniem
substancji w rodzinie, pewne konfiguracje mutacji genów, współwystępowanie innych zaburzeń psychicznych (np.
zaburzenia osobowości, zaburzenia depresyjno-lękowe), które mogą prowadzić do używania substancji w celach
„samoleczenia”. Czynniki zewnętrzne to
przede wszystkim czynniki kulturowe:
akceptacja/dezakceptacja otoczenia
na używanie i zachowania po przyjęciu substancji psychoaktywnych, styl
życia (np. biesiadny), „mody” na przyjmowanie niektórych substancji, ekonomiczna dostępność (bariera finansowa
w przypadku kokainy). Problemy mają
zazwyczaj osoby, u których dochodzi
do występowania dwu lub więcej takich czynników.
Czy łatwo jest uzależnić się
od substancji oddziałujących
na ośrodkowy układ nerwowy?
Z grubsza można powiedzieć, że
substancje dzielą się na takie, które
mają duże znaczenie terapeutyczne,
a żaden lub znikomy potencjał uzależniający (większość leków psychotropowych) i takie, które pozbawione są właściwości leczniczych, ale uwodzą swoją
atrakcyjnością (szybkie usuwanie objawów, przyjemne doznania), mają one
silne działanie uzależniające (alkohol,

tytoń i tzw. „narkotyki”). Między nimi
jest grupa leków, bez których nie wyobrażamy sobie skutecznego leczenia,
ale które posiadają właściwości uzależniające (np. benzodiazepiny, opioidowe
leki przeciwbólowe). Są bezpieczne,
gdy stosuje się je zgodnie z procedurami i zdrowym rozsądkiem. Łatwość
uzależnienia jest pojęciem względnym.
Gdy porównać liczbę osób uzależnionych w stosunku do wszystkich, którzy
z tą substancją mieli kontakt, to przodują opioidy, tytoń, stymulanty, alkohol,
a np. marihuana jest na końcu tego rankingu. Ale zjawisko jest uzależnione od
wielu czynników, m.in. intencji stosowania. Picie biesiadne jest mniej uzależniające od picia w celu radzenia sobie
z takimi problemami jak lęk, depresja
lub bezsenność. U osób, którym w celach przeciwbólowych dłużej przepisuje się opioidy można zaobserwować
typowe dla uzależnienia zjawiska takie
jak zespoły odstawienne i zwiększenie
tolerancji, ale takie osoby nie poszukują dostępu do opioidów, co krańcowo
różni je od użytkowników, którzy sięgają po opiaty w celu osiągnięcia zamierzonej reakcji psychicznej (błogostanu).
Co do samego pytania o „moc uzależniającą”, chciałbym jednak zwrócić
uwagę na fakt, że współcześnie odchodzi się od rozumienia problemów
związanych z używaniem substancji
w sposób dychotomiczny tzn., poprzez perspektywę możliwości wystąpienia lub niewystąpienia uzależnienia.
Współcześnie traktuje się uzależnienie
tylko jako jedną ze szkód, jakie może

dr n. med. Bogusław Habrat
powodować używanie substancji psychoaktywnych. Nie trzeba być uzależnionym, żeby spowodować wypadek
po alkoholu albo marihuanie, nie trzeba być uzależnionym, żeby popełniać
błędy strategiczne związane z jednorazowym użyciem stymulantów. Nie
trzeba także uzależnienia, żeby zakazić
się drogą krwionośną po nawet jednorazowym dożylnym wstrzyknięciu
jakiejś zainfekowanej substancji.
Jakie spustoszenie w organizmie
człowieka powoduje nadużywanie
alkoholu? A jakie środków psychoaktywnych?
Podejrzewam, że Ojcowie Kościoła
pozazdrościliby mi długości litanii złożonej ze szkód. Picie alkoholu, a szczególnie jego nadużywanie, wpływa
negatywnie praktycznie na wszystkie
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narządy i tkanki, w szczególności dotyczy to ośrodkowego układu nerwowego, gdzie szkody skutkują całą gamą
zaburzeń psychicznych odwracalnych
lub nieodwracalnych (encefalopatie).
W dalszej kolejności cierpi układ pokarmowy. Pojawiają się uszkodzenia
wątroby, trzustki i jelit, zmniejszenie
odporności i zaburzenia układu endokrynnego. Oczywiście w przypadku
konkretnych substancji szkody są różne: alkohol powoduje głównie uciążliwe zaburzenia zachowania i szkody somatyczne. Środki stymulujące
agresywność, bezsenność, psychozy
i depresje mogące prowadzić do samobójstw. Z kolei marihuana powoduje tzw. zespół amotywacyjny, czyli
nieproporcjonalne do zdolności małe
ich wykorzystanie w rozwoju.
Dlaczego niektóre osoby uzależniają się od substancji psychoaktywnych, a inne nie?
Zacznę od banału. Różni ludzie,
w różnych sytuacjach zachowują się
różnie. Jedni sięgają po alkohol i/lub
benzodiazepiny, żeby radzić sobie
z niepokojem, lękiem i obniżonym
nastrojem. Inni od alkoholu oczekują
ekscytacji, poczucia wspólnej dobrej
zabawy. Substancje stymulujące często przyjmowane są z chęci zwiększenia swojej wydolności psychicznej i somatycznej. Jak mawiali klasycy boksu:
nie ma odpornych na ciosy, są tylko źle
trafieni. Podobnie jest z substancjami
psychoaktywnymi. Chyba nie ma zupełnie odpornych na ich moc uzależniającą, tylko jednym potrzeba ich więcej
i częściej lub w konkretnych okolicznościach, a innym mniej. Ale powtórzę
raz jeszcze. Współcześnie odchodzimy
od koncepcji uzależnienia jako odrębnej, różniącej się jakościowo kategorii.
Mówimy raczej o spektrum zaburzeń
związanych z używaniem substancji,
gdzie uzależnienie plasujemy bliżej
bardziej zaawansowanego krańca. Brak
klasycznie rozpoznanego uzależnienia,
nie świadczy że problemu nie ma. Jest,
tylko mniej nasilony.
Dlaczego niektórzy, mimo świadomości ewidentnych szkód zdrowotnych i skutków nadużywania substancji psychoaktywnych nadal je
stosują, a innym udaje się przestać?
Taka jest właśnie definicja używania
szkodliwego - używanie mimo ewidentnej wiedzy o szkodach. To jest ta
mniej zaawansowana forma zaburzeń

używania substancji. A czemu jedni
w wyniku doznanych szkód przestają
używać substancji a inni to kontynuują?
„Podstępność” substancji psychoaktywnych polega na tym, że wykorzystują
psychologiczne mechanizmy działania
naszego mózgu. Gdy czujemy, że coś
jest racjonalnie nie w porządku, coś nas
niepokoi, mózg jest uspokajany podsuwaniem rzekomych argumentów, że
„nie jest źle”, „sprawa nie jest przewlekła,
tylko incydentalna”, „inni jeszcze bardziej”, „przecież gdybym chciał kontrolować swoje zachowanie, to mógłbym”,
„takie okoliczności”. U części osób krytycyzm wobec zachowań jest jeszcze zachowany, u części zmianę zachowania
powoduje jakaś gwałtowna przyczyna:
spowodowanie wypadku, informacja
o konkretnej, groźnej chorobie spowodowanej używaniem substancji, rozwód, utrata pracy (tzw. „odbijanie się od
dna”). Ale znaczna część osób wymaga
profesjonalnej terapii odsłaniającej miraże myślenia życzeniowego.
Czy wśród biznesmenów zażywanie substancji psychoaktywnych
jest popularne i powszechniejsze
niż wśród innych? Jeżeli tak, to dlaczego?
Trudno o uogólnienia, bo zjawisko
jest dynamiczne i zróżnicowane m.in.
w zależności od wieku (starsi preferują
alkohol i tytoń, młodsi raczej substancje
stymulujące), zależy od branży i stopnia
w hierarchii biznesowej.
Nie znam dobrych badań, które
koncentrowałyby się na specyfice uzależnień ludzi biznesu. Wynika to m.in.
z nieprecyzyjnej definicji tej grupy zawodowej, podejmowanie przez nich
leczenia w innych zakładach opieki
zdrowotnej niż „zwykli pacjenci” i raczej niechętnego stosunku do badań
naukowych nad tą grupą. Stąd raczej
impresje niż wiedza naukowa na ten
temat. Ekspresja obrazu psychopatologicznego ludzi biznesu może być
odmienna, jednak fizjologiczne i psychopatologiczne osiowe objawy uzależnień są identyczne jak u innych grup
zawodowych.

Jak można sobie radzić w inny sposób, by nie sięgać po tego typu farmaceutyki?
Dziękuję za pytanie „premierowskie”.
Inaczej można by je sformułować: „jak
żyć?”. Jestem ostatnią osobą, którą można namówić na porady moralizatorskie.
Różne substancje psychoaktywne – czy
tego chcemy, czy nie – są częścią naszej
kultury. Życie jest ciągłym dramatem
wyboru między sytuacjami bezpiecznymi i mało perspektywicznymi a ryzykownymi z jakimiś szansami na większy
sukces. Lekarze, terapeuci, psycholodzy,
profilaktycy, ale i dziennikarze, powinni
dostarczać rzetelnej wiedzy o pozytywnych i negatywnych skutkach używania substancji i niebezpieczeństwach
regulowania skomplikowanego życia
emocjonalnego cepem substancji
psychoaktywnych. Wybór należy do
człowieka. Ludzkość jako całość, mimo
koszmarnych decyzji i pomyłek wysłała
swoich ambasadorów na Księżyc i prawie zwalczyła koszmar większości chorób zakaźnych. Jestem więc optymistą
co do wyborów względem substancji
psychoaktywnych.
Dziękujemy za rozmowę.
Rozmawiały:
Emilia Jaroszewska – Kurier Medycyny
i Justyna Długosz – Kurier Medycyny
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Stres ma
niekorzystny
wpływ na libido
Z prof. dr hab. Zbigniewem Izdebskim, seksuologiem rozmawia Emilia Jaroszewska i Justyna Długosz
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Panie Profesorze, jest Pan autorem
rozdziału „Aktywność seksualna biznesmenów na podstawie badania
użytkowników Internetu” w książce
„Seks u ludzi biznesu” . Czy badania
internetowe w porównaniu do badań przeprowadzanych w wywiadzie lekarskim różnią się?
Bywa tak, że różnią się. Badania internautów przeprowadzane są anonimowo. W przypadku moich badań
pytaliśmy 10 tysięcy internautów.
Jeżeli przyjmujemy, że pytania dotyczą
seksualności, a osoba zainteresowana
przychodzi jako pacjent do gabinetu
lekarza, seksuologa, psychologa czy terapeuty zakładamy, że otwartość tych
ludzi jest duża, ponieważ sami wyrażają zainteresowanie żeby ich wesprzeć
w rozwiązaniu problemu. Bywa, że ludzie biznesu mając poczucie sukcesu
nieraz są zaskoczeni, że w ich życiu
występują jakiekolwiek problemy seksualne i oczekują szybkiej interwencji
i poprawy jakości życia seksualnego, co
nie zawsze jest możliwe. Tym co łączy
te badania powinna być otwartość, jednak w wywiadzie bezpośrednim z pacjentem mamy szansę na otrzymanie
większej ilości informacji.
Czy zaburzenia seksualne tej grupy
społeczeństwa mają swój specyficzny charakter?
Musimy sobie zdawać sprawę z tego,
że badając ludzi biznesu, badamy także ludzi o wyższym poziomie wykształcenia, ale jednocześnie takich, którzy
mają określone aspiracje ekonomiczne.
Wiąże się to z potrzebą kreowania dobrego wizerunku własnej osoby. Fakt
zapracowania i często niehigienicznego trybu pracy wiąże się u mężczyzn
często z zaburzeniami erekcji, które
wynikają nie tylko ze względów fizjologicznych, ale także ze zmęczenia.
Kolejna grupa ludzi to Ci, którzy ze
względu na proces zmęczenia nie maja
ochoty na seks, mając jednocześnie

świadomość, że wiek ich do tego predysponuje. Zdarzają się tacy ludzie,
którzy nie zawsze dobrze identyfikują
potrzebę seksu. Poczucie stresu powoduje u nich ciągłe podniecenie seksualnie. Często okazuje się, że jest to stres
interpretowany przez niektórych jako
napięcie seksualne.
Jaka jest rola stresu w problemach, zaburzeniach i preferencjach seksualnych?
Stres ma niekorzystny wpływ na libido. Kwestie związane z pracą i aspiracjami zawodowymi są dla wielu
ważniejsze niż kwestie związane z relacjami w związku.
Zaburzenia seksualne ludzi biznesu
dotykają częściej kobiet czy mężczyzn? Z czego to wynika?
Na pewno częściej dotykają mężczyzn niż kobiet. Dzieje się tak między
innymi dlatego, że w tej grupie społecznej dominują mężczyźni. Jednak nie
tylko, ponieważ zaburzenia wynikające
ze zmęczenia mogą bardziej dotyczyć
mężczyzn i tu znów można wspomnieć
o zaburzeniach erekcji. Natomiast
wśród kobiet zmęczenie bardziej objawia się w braku ochoty na seks.
Czy Pana zdaniem biznesmeni prowadzą aktywne życie seksualne?
Tak, biznesmeni prowadzą na tle
innych grup społecznych bardziej aktywne życie seksualne. Grupa ta przedstawia relatywnie dużo zachowań
innowacyjnych, które mogą uatrakcyjnić życie seksualne. Szukają nowych
możliwości, podniet. Grupa ta częściej
podejmuje ryzykowne zachowania seksualne, jak i te związane także z substancjami psychoaktywnymi.
Ludzie biznesu, często zabiegani,
nie mają często czasu na prowadzenie normalnego życia prywatnego. Czy zatem ucieczka do sieci
w poszukiwaniu życia seksualnego
jest normalnym odruchem tej grupy
społecznej?
Nie tylko biznesmeni, ale także Ci,
którzy dużo czasu poświęcają na pracę,
często korzystają ze stron o treściach
erotycznych czy pornograficznych,
gdzie poszukują informacji o seksie,
ale i o możliwościach z tym związanych. Wymieniłbym tu czaty seksualne
czy aktywność związaną z masturbacja,
rozładowaniem napięć, czasami jest to

Prof. dr hab. Zbigniew Izdebski
sposób na znalezienie partnera seksualnego. Ze względu na charakter pracy
zawodowej często żyją w pojedynkę,
nie mają stałych partnerów. Niektórzy
decydują się na korzystanie z seksu
płatnego w tym także sponsoringu.
Według badań TNS co piąty Polak
jest singlem, czy biznesmeni są
głównymi propagatorami tego stylu
życia czy wręcz przeciwnie?
Nie, nie są głównymi propagatorami.
Generalnie w społeczeństwie wzrastają
wymagania wobec partnera do związku. Życie w pojedynkę nie pozbawia
popędu seksualnego, czy potrzeby aktywności seksualnej. Single mają nieco
inne podejście do aktywności seksualnej, mniej zobowiązujące, bardziej ryzykowne i związane z częstszą zmianą
partnerów seksualnych. Dla niektórych
są to koszty związane z sukcesem.
Dziękujemy za rozmowę.
Rozmawiały:
Emilia Jaroszewska – Kurier Medycyny
i Justyna Długosz – Kurier Medycyny
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- seksuolog, Wiceprezes Polskiego
Towarzystwa Naukowego AIDS,
Kierownik Katedry Biomedycznych
Podstaw Rozwoju i Seksuologii
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Celem Joint
Research Centre
jest pomoc
w harmonizacji
i udostępnianiu
danych
dotyczących
zdrowia w Europie
Z prof. dr. Krzysztofem Maruszewskim Dyrektorem IHCP
– Instytutu Ochrony Zdrowia
i Konsumenta Joint Research
Centre, rozmawia Justyna Długosz
Panie Profesorze, zajmuje Pan jedno
z kierowniczych stanowisk w europejskiej nauce - jest Pan Dyrektorem
IHCP Wspólnotowego Centrum Badawczego, będącego częścią Komisji Europejskiej. Które dyscypliny
fascynują Pana najbardziej?
Powiem szczerze, że interesują mnie
wszystkie dziedziny. To już moje trzecie stanowisko w JRC. Najciekawszym
aspektem tej pracy jest mieszanina
bardzo różnych dyscyplin – od fizyki
jądrowej przez bezpieczeństwo żywności, aż po zdrowie publiczne. Tematyka
jest bardzo praktyczna – mamy przekrój
przez wiele dyscyplin naukowych.
Z mojego punktu widzenia (senior
management) są to stanowiska bardziej
administracyjne. Można by rzec – administracja nauki i doradzanie ustawodawcy. Zarządzanie nauką w służbie
ustawodawcy jest dziedziną fascynującą samą w sobie.
Panie Profesorze, jaka jest misja
Wspólnotowego Centrum Badawczego?
Misja JRC zmieniała się przez lata –
warto wspomnieć, że jest to organizacja
prawie tak stara jak Komisja Europejska,
działa już od ponad 50 lat. Organizacja
została założona przez Traktat Rzymski,
i wtedy jej rolą było zajmowanie się
sprawami fizyki i energetyki jądrowej,
ale od tego czasu znacząco się rozrosła
i w tej chwili pokrywa nie tylko sprawy
jądrowe, ale też mnóstwo innych dziedzin. Po pierwsze jest integralną częścią Komisji Europejskiej. Głównym jej
klientem są inne Dyrektoraty Komisji,
które zajmują się energią, bezpieczeństwem, zdrowiem itd. Po drugie JRC
jest horyzontalne – pracuje dla innych

Dyrektoratów Komisji Europejskiej. JRC
jest naukowo–techniczne, zatrudnia
ca. 2,5 tysiąca naukowców, którzy robią
badania i je publikują oraz jest w pełni
niezależne. W moim Instytucie pracuje
ponad 20 narodowości, nie tylko europejskich, co już jest gwarantem niezależności. Nie pracujemy dla przemysłu,
szkolnictwa, ale dla Komisji Europejskiej
i obowiązuje nas jej statut, także tajemnica służbowa, w związku, z czym
Komisja Europejska może nam ufać.
JRC jest niezależne również z punktu
widzenia naukowego. Często mamy
do czynienia z delikatnymi, kontrowersyjnymi tematami (np. GMO). W takich
sprawach nie ma nawet zgodności
w świecie naukowym, z racji, że są to
nowe tematy np. biologia syntetyczna.
W związku, z czym staramy się pomagać urzędnikom przygotowywującym
legislacje w zorientowaniu się, co
w danej chwili się dzieje oraz staramy
się pomagać w traktowaniu zagadnień,
które nie są jeszcze w pełni rozwiązane.
JRC, jako instytucja zbliżona do kręgów
tworzących politykę, służy wspólnym
interesom Państw Członkowskich,
a zarazem jest niezależna od interesów jednostkowych, prywatnych czy
krajowych.
Czy mógłby Pan Profesor nam przybliżyć najważniejsze zagadnienia
w zakresie zdrowia publicznego
oraz żywności, nad którymi aktualnie pracuje Wspólnotowe Centrum
Badawcze?
Tak, na wstępie, warto przypomnieć,
że to właśnie Dyrektoraty Generalne
definiują tematykę i piszą ustawodawstwo. W obszarze zdrowia i bezpieczeństwa żywności jest to przede wszystkim DG SANTE – Dyrektorat Generalny,
głównie zlokalizowany w Brukseli oraz
Luxemburgu. To on daje nam tematy, w których chce abyśmy pomogli.
JRC jest, w tym sensie, usługodawcą.
Usługa polega na dostarczeniu raportów, na doradztwie, na organizowaniu sieci naukowych, na publikowaniu konkretnych materiałów, które
są wymagane, na prowadzeniu tzw.
laboratoriów odniesienia. W obszarze
tematów zdrowia publicznego, o których mógłbym wspomnieć jest nowy
(prowadzony od dwóch lat) Unit of
Public Health Policy Support (PHPS),
który zajmuje się kilkoma wybranymi
tematami np. próbą integracji informacji medycznej w Europie, którego celem
jest zrozumienie, co dzieje się w obszarze zdrowia publicznego na poziomie
Europejskim. Temat efektywności polityki ochrony zdrowia publicznego
i monitorowania ich efektywności jest
bardzo aktualny i trudny, dlatego celem
JRC jest pomoc w harmonizacji i udostępnianiu danych dotyczących zdrowia w Europie. Druga sprawa to pilotowy program w obszarze raka piersi. Po

Prof. dr Krzysztof Maruszewski
raz pierwszy Komisja przejmie 5 edycję
Screening and Diagnosis Guidelines,
czyli wytycznych diagnostyki raka piersi
oraz opracuje, dobrowolny oczywiście,
program akredytacji ośrodków zajmujących się rakiem piersi. JRC zajmuje
się także sprawami żywności z punktu widzenia zdrowia publicznego, np.
wartości odżywczych i ich potencjalnego związku z procesami starzenia
czy niektórymi chorobami (np. rakiem).
JRC pracuje również w obszarze chorób rzadkich i badań behawioralnych.
Komisja Europejska razem z krajami
członkowskimi prowadzi prace legislacyjne, które powinny się skończyć
w tym roku, dotyczące medical devices,
czyli kontroli produktów, które wchodzą na rynek i tych, które już na nim
są. Kiedy te regulacje wejdą już w życie
to JRC będzie odgrywało ważną rolę
we wspomaganiu harmonizacji pracy
krajów członkowskich i całym tym mechanizmem na poziomie europejskim.
Panie Profesorze, jakie najważniejsze wyzwania stoją przed Unia Europejską, w sprawie bezpieczeństwa
żywności?
Komisja Europejska ma bardzo duży
zakres zadań w tym zakresie – istnieją dwa filary tego procesu: pierwszy
to EFSA – agencja, która znajduje
się w Padwie i działa, jako tzw. RISK
ASSESSOR, czyli ocenia ryzyko z punktu widzenia naukowego; drugi, RISK
MANAGER, to jest Komisja Europejska,
która zajmuje się tworzeniem ustawodawstwa mającego na celu ochronę
konsumenta. Chodzi tu o działania
mające na celu wyeliminowanie ryzyka poprzez wprowadzenie legislacji
oraz monitorowaniu, jak to jest wykonywane w krajach członkowskich. JRC
wspiera naukowo obydwa filary, nie podejmuje decyzji, ale pomaga odpowiedzieć na pytania naukowo-techniczne.
W obszarze żywności już jest to bardzo dobrze regulowane, od zwierząt
Dokończenie na str. 20
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dokończenie ze str. 19
po rośliny. Z nowych rzeczy, które się
pojawiły w UE i do których my również
się przygotowujemy to jest np. kwestia
oszustw w żywności. Problem (można
by rzec trywialny) jest taki: skąd wiemy,
że butelka włoskiej oliwy jest naprawdę wyprodukowana we Włoszech?
Albo, że iberyjska szynka pochodzi
z Hiszpanii? Jak się okazuje naukowo
nie są to sprawy trywialne, ponieważ
jak wszędzie oszustwa kosztują legalnych producentów i mogę nieść ryzyko dla konsumenta. Kolejna kwestia to
tzw. fortified food, czyli wypuszczanie
na rynek np. bułeczek, które zawierają
magnez albo witamin, dzięki którym
mają być lepsze dla naszego zdrowia.
Pierwsze pytanie, które się pojawia to
pytanie czy te dodatki nie są szkodliwe?
Takie rzeczy trzeba sprawdzić. Druga
sprawa, czy te informacje, które są na
etykiecie np. będziesz jadł bułeczki
wzbogacone o witaminy, to będziesz
żył dłużej, nie dostaniesz raka, czy one
mają jakikolwiek element prawdy w sobie? Jeśli nie to jest to nieuczciwe dla
klienta. Dlatego ważne jest kontrolowanie i oszacowanie tego, co na etykietach producent sobie rości. Naukowo
są to czasem bardzo trudne pytania do
odpowiedzenia.
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Czy Wspólnotowe Centrum Badawcze wspiera programy w obszarze
bezpieczeństwa żywności?
Jeśli chodzi o sprawę bezpieczeństwa żywności to JRC ma dużo pracy,
ponieważ Europa ma największy, najbardziej zaawansowany system ochrony konsumenta i żywności. Na co warto zwrócić uwagę - jeśli w Polsce mówi
się o bezpieczeństwie żywności to ang.
termin, który przychodzi nam do głowy to jest safety, a Anglicy odróżniają
termin safety (w znaczeniu, aby się nie
zatruć) oraz security (w znaczeniu dostępu do żywności).
W naszej polskiej wersji można to
zrozumieć zarówno, jako bezpieczeństwo przed zatruciem jak i posiadania
dostępu do żywności i wiedzy, że jej nie
zabraknie.
A naukowo są to dwa różne zagadnienia. Mój Instytut zajmuje się food
safety, czyli bezpieczeństwem przed
zatruciami.
Czy może Pan Profesor opowiedzieć
o metodach analitycznych wykrywania i oceny ilościowej GMO (genetically modified organisms) w surowcach i przetworzonej żywności?
To jest olbrzymia rzecz i trzeba sobie
powiedzieć, że konsument europejski
wyraźnie się wypowiedział, że nie życzy sobie GMO (zbytnio albo wcale)
w swojej żywności. W tym Europa różni się bardzo od innych części świata np. w USA albo w Azji to nie jest

postrzegane, jako problem i pojawia się
tam coraz więcej dostępnej żywności
GMO. To jest niezależna decyzja konsumentów i jednocześnie polityczna, która jest podejmowana przez obywateli.
Oczywiście pomiędzy krajami członkowskimi nawet w obrębie Europy, są
różnice na ten temat w poglądach, ale
generalnie EU nie chce mieć żywotności GMO.
I szczerze mówiąc na kontynencie, który konsumuje najwięcej, ma
najwyższy poziom życia i na którym
największy procent żywności jest kupowany i wyrzucany (około 40 %),
można sobie zadać pytanie czy musimy zwiększać wydajność, ponieważ
mamy problem z marnotrawieniem.
Europejczycy są bardzo ostrożni z tym
tematem. Politycy i Komisja Europejska
odpowiedziała bardzo rygorystycznym
systemem kontroli produktów i żywności GMO. Istnieją dwa zasadnicze filary
tego procesu, znów pojawia się EFSA.
Żeby moc wypuścić jakiś produkt na
rynek w Europie, przeprowadzany jest
tzw. RISK ASSESSMENT – złożony i długotrwały proces, w który zaangażowani są wszyscy łącznie z konsumentami,
poprzez producentów i centra naukowców, którzy próbują odpowiedzieć na
pytanie czy to jest bezpieczne. Drugim
filarem tego systemu, oprócz EFSA, jest
obecność powszechnie dostępnych
metod do wykrywania i pomiaru ilości
genetycznie modyfikowanych produktów. W tym momencie włącza się JRC,
ponieważ my mamy europejskie laboratoria referencyjne, harmonizujące
pracę narodowych laboratoriów, w tym
przypadku związanych z GMO. JRC ma
siedem takich wspólnotowych laboratoriów referencyjnych. To, co JRC robi to
jest walidacja metod pomiarowych. Są
zasadniczo dwie drogi do wykrywania
i pomiaru ilości genetycznych zmian
w organizmach naturalnych. Pierwsza –
poszukiwanie białek, które są produkowane przez takie zmodyfikowane organizmy. Jednak system europejski przyjął
inna metodę – mierzy modyfikowane
DNA. Stosuje się do tego standardową
metodę (PCR), pozwalającą na wykrycie
czy znajdują się takie fragmenty DNA,
które nie należą do genomu tegoż organizmu. Obie metody są to metody do
dopuszczania oraz do kontroli importu,
co jest niezwykle ważne, dlatego że istnieje olbrzymi import żywności i pasz
do Europy i to jest kontrolowane pod
kątem niedopuszczonych na rynek europejski organizmów GMO.
Panie Profesorze, jaki jest potencjalny wpływ GMO na środowisko,
a zwłaszcza na różnorodność biologiczną?
Unia Europejska jest częścią tzw.
Protokołu Kartagińskiego, który dotyczy właśnie różnorodności biologicznej. Dokument opisuje, w jaki sposób

kontrolować transport, opanować rozprzestrzenianie się GMO tak żeby m.in.
nie zagrozić albo zagrozić w możliwie
najmniejszym stopniu różnorodności
biologicznej w ekosystemach. Jak na
razie nie ma przekonujących badań, że
spożywanie GMO mogło by być szkodliwe dla człowieka, nie ma takich dowodów. Większość tego, co w tej chwili
jest dostępne wśród badań naukowych,
nie wskazuje na szkodliwość. Z punktu
widzenia różnorodności biologicznej są
wskazania i w jedną i w drugą stronę.
Na pewno jest to coś, co należy monitorować. Protokół Kartagiński jest wyrazem ostrożności w tę stronę po to żeby
właśnie kontrolować i przewidywać, co
może się zdarzyć, jeśli takie organizmy
zaczynają pojawiać się w dużych ilościach w różnych ekosystemach.
Wspólnotowe Centrum Badawcze
(JRC) nawiązało w całej Europie
wiele owocnych partnerstw z organizacjami publicznymi i prywatnymi w ramach unijnych ramowych
programów badawczych, łącznie
z najnowszym, Horyzontem 2020.
Czy może Pan Profesor opowiedzieć o obszarach obejmujących tę
współpracę?
JRC, chociaż jest częścią Komisji, ma
prawo, jako partner naukowy uczestnicz yć w programach ramowych
włącznie z Horyzontem 2020. Mamy
naprawdę potężny potencjał i ponad
50 lat tradycji. Od początku istnienia
naszej organizacji byliśmy partnerami
w bardzo, bardzo wielu projektach wielu programów ramowych. Tematyka,
którą się tych 7 instytutów zajmuje
obejmuje energetykę jądrową, wspominane GMO, referencyjne materiały
kliniczne i wiele, wiele innych tematów.
JRC jest niesamowicie dobrze usieciowaną naukowo organizacją. Mamy
współpracę, również w obszarze programów ramowych, łącznie z H2020,
właściwie we wszystkich dziedzinach
(rolnictwo, energia, nanotechnologa,
żywność, itd.). Trudno by nam było
znaleźć obszar, w którym nas nie ma.
To odzwierciedla jak duży jest potencjał organizacji, która zatrudnia 2 500
tysiąca naukowców i posiada mnóstwo
partnerów naukowych – organizacje liczące się w Europie i na całym świecie.
Porównanie z innymi podobnymi organizacjami na świecie wypada naprawdę dobrze, co pokazuje, że liczymy się
w wielu ważnych obszarach.
Dziękuję za rozmowę.
Justyna Długosz – Kurier Medycyny
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Ustawa o Zdrowiu
Publicznym

i przedwczesnym zgonom. W Polsce
przedwczesna umieralność, głównie
mężczyzn jest znacznie wyższa, a przeciętna długość życia znacznie niższa,
w porównaniu z większością krajów
Unii Europejskiej.

Z Wiceminister Zdrowia
i Pełnomocnikiem Rządu ds.
Czy ustawa wejdzie w życie jeszcze
projektu Ustawy o Zdrowiu
w tym roku?
Publicznym Beatą Małecką –
Wszystko robimy aby tak właśnie
Libera rozmawiają Włodzimierz było.
Harmonogram legislacyjny przeW. Sukiennik Redaktor Naczelny widuje pierwsze czytanie projektu
oraz Donata Farys
ustawy w Sejmie jeszcze w tej kaden-
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Pani Minister, objęła Pani w styczniu
stanowisko wiceministra zdrowia.
Jakie najważniejsze zadania widzi
Pani przed sobą? Co udało się już
dotychczas zrealizować?
Będąc wiceministrem zdrowia jestem jednocześnie Pełnomocnikiem
Rządu ds. projektu ustawy o zdrowiu
publicznym i z pewnością zadanie opracowania i przekazania do Parlamentu
projektu ustawy o zdrowiu publicznym
jest obecnie moim najważniejszym
celem.
Zajmuje Pani także funkcję
Pełnomocnika Rządu ds. projektu ustawy o zdrowiu publicznym. Jak wygląda
stan prac na tą ustawą?
Zakończyliśmy kolejny etap prac i jesteśmy już po konsultacjach zewnętrznych. Obecnie projekt jest dopracowywany przed skierowaniem do dalszych
prac legislacyjnych. Muszę przyznać,
że jestem bardzo mile zaskoczona
stopniem odzewu z jakim spotkał się
projekt. Instytucje, organizacje, eksperci zgłaszali uwagi, które dowodzą jak
istotnym, a dotychczas zaniedbywanym obszarem jest zdrowie publiczne.
Jakie są najważniejsze założenia
ustawy? Co zmieni się po jej wejściu
w życie przeciętnego Polaka ?
Obecne regulacje ustawowe skupiają się niemal wyłącznie na interwencjach medycznych i koncentrują się
głównie na przywracaniu zdrowia osobom, które je utracili często z własnej
winy jak w przypadku palaczy tytoniu.
Natomiast nowoczesna polityka zdrowotna państwa powinna dotyczyć zarówno działań medycznych jak i działań
prozdrowotnych. Jest to warunek zapewnienia dobrego stanu zdrowia społeczeństwa, jego rozwoju, a także droga
do zahamowania szybkiego wzrostu
kosztów leczenia. Celem ustawy o zdrowiu publicznym jest stworzenie warunków dla planowanych i skoordynowanych działań umacniających zdrowie
oraz zapobiegającym zachorowaniom

cji. Planowany termin wejścia w życie
ustawy to styczeń 2016 r.

Czy uważa Pani, że aktualne działania administracji na poziomie
rządowym i samorządowym są wystarczające wobec wyzwań zdrowia
publicznego w aspekcie np. szczepień ochronnych?
To co odróżnia działania zdrowia
publicznego od interwencji medycznych to po pierwsze, ukierunkowanie
ich na całe społeczeństwo, a nie na osoby zgłaszające się o pomoc do zakładów opieki zdrowotnej, po drugie konieczność aktywnego współudziału nas
samych w tych programach, bowiem
sama wiedza na temat istniejących zagrożeń zdrowotnych bez aktu woli ze
strony zainteresowanych nie zmieni
ich zachowań. I po trzecie, skuteczne
programy prozdrowotne powinny stanowić zorganizowany wysiłek państwa,
jego instytucji rządowych i samorządowych z aktywnym udziałem samych
obywateli.
Odnosząc się do szczepień ochronnych - należy podkreślić, że Polska jest
krajem o bardzo wysokiej wyszczepialności i ten stan należy z całą stanowczością utrzymywać. Trzeba pamiętać,
że populacyjne działania profilaktyczne maja sens i przynoszą rzeczywiste
korzyści tylko wówczas, gdy są systematycznie i konsekwentnie realizowane przez lata. Takie doświadczenia
pochodzą z państw skandynawskich,
gdzie działania z zakresu zdrowia publicznego realizowane są już od lat 70.
ze znakomitymi efektami, właśnie dlatego, że są wynikiem długofalowych,
wieloletnich działań profilaktycznych.
Tak więc efekty programów prozdrowotnych wymagają długiego i konsekwentnego kształtowania prozdrowotnych zachowań ludzi.
Jak ocenia Pani dostęp do leczenia
i szczepień w poszczególnych regionach kraju , czy występują istotne różnice bądź dysproporcje?
Pomimo wielu wysiłków, w Polsce

Wiceminister Zdrowia
Beata Małecka – Libera
nadal występują dysproporcje w stanie zdrowia, które mają odzwierciedlenie chociażby w długości życia mieszkańców poszczególnych regionów.
Różnice w długości życia pomiędzy
regionami sięgają nawet kilkunastu lat.
Zmniejszenie nierówności społecznych
w zdrowiu jest jednym z zakładanych
celów projektowanej ustawy o zdrowiu
publicznym. Realizacja bardziej usystematyzowanych i lepiej skoordynowanych zadań z zakresu zdrowia publicznego przyczyni się do zwiększenia
liczby lat przeżywanych w zdrowiu, poprawy jakości życia, zmniejszenia liczby
chorób, urazów i wypadków możliwych
do uniknięcia.
Dziękuje za rozmowę.
Rozmawiali:
Włodzimierz W. Sukiennik
– Redaktor Naczelny
Donata Farys – Kurier Medycyny

TEMATY NA DZIŚ

Wywiad
z Rudolfem
Borusiewiczem Przewodniczącym
Rady Narodowego
Funduszu Zdrowia
Rozmawia Donata Farys
Na wstępie pragnę pogratulować
Panu objęcia stanowiska Przewodniczącego Rady Narodowego Funduszu Zdrowia.
Pięknie dziękuję.
Czy Pan Przewodniczący ma jakieś
szczególne plany związane z nową
funkcją?
W poprzednich kadencjach Rady
byłem jej wiceprzewodniczącym.
Perspektywa ta pozwoliła mi nabrać
wiedzy i doświadczenia w odniesieniu do zakresu działań i zadań tego
ciała. Obecnie chciałbym być dobrym
organizatorem prac Rady i jednocześnie jej odpowiednim reprezentantem.
Nie czuję konieczności dokonywania
jakichś radyklanych zmian w jej funkcjonowaniu. Chciałbym, aby rola tego
gremium w sposób możliwie profesjonalny realizowała przypisane zadania.
Co Pan Przewodniczący sądzi
o głośnej sprawie pakietu onkologicznego? Czy według Pana Przewodniczącego są jakieś elementy
pakietu, które wymagają zmian
i korekt?
Praktycznie każde przedsięwzięcie
wymaga okresowemu przeglądowi,
szczególnie w fazie początkowej. Tak
samo jest z pakietem onkologicznym,
który podjął bardzo istotny problem
organizacji publicznej służby zdrowia
w leczeniu chorób onkologicznych.
Oczywiście bardzo istotną sprawą
w przypadku leczenia chorób onkologicznych jest olbrzymia presja mijającego czasu i uzasadnione powszechne poczucie bezsilności wobec tego.
Generalne założenie, aby maksymalnie
sprawnie i szybko każdemu pacjentowi
zapewnić podjęcie leczenia jest bezdyskusyjne. Ale realizacja to już inna
sprawa i jest bezwzględna konieczność sukcesywnie dokonywać analizy realizacji i efektów tego programu.
Rada poprzedniej kadencji regularnie
zapoznawała się z projektowaniem
programu i przygotowaniem do jego
wdrożenia, a także pierwszą fazą realizacji. Dzieliliśmy się swoimi przemyśleniami, które w mniejszym lub większym

stopniu miały wpływ na ostateczne rozstrzygnięcia. I sądzę, że NFZ jako całość
wywiązał się poprawnie z ciążącego
na nim zadania, prawidłowo zrealizował wyznaczone mu w programie cele.
Teraz nadchodzi pora zebrać uwagi ekspertów - lekarzy i organizatorów świadczeń medycznych, którzy dokonują
rzetelnej pełnej analizy pierwszego
okresu realizacji programu i … bardzo
ważne, uwzględniając obowiązujące
realia finansowe trzeba będzie podjąć
ostateczną decyzję o modyfikacji programu. Co ważne, koniecznym będzie
zachowanie pewnego dystansu do
licznych głośnych opinii bardzo emocjonalnych i subiektywnych - nie tylko
pacjentów.
Pielęgniarki i położne to bardzo
ważne osoby w szpitalach i przychodniach, o których często zapominamy. Co Pan uważa o sytuacji
tej grupy zawodowej, która obecnie
dzieje się w Państwie?
Prosty ogląd zestawień poziomu
płac tej grupy zawodowej i porównanie
z innymi grupami, nie tylko zawodów
medycznych jednoznacznie pokazuje,
że delikatnie mówiąc sytuacja pielęgniarek i położnych nie jest komfortowa.
Nasuwające się najprostsze rozwiązanie - powszechna podwyżka
o wnioskowaną kwotę nie jest decyzją,
którą można po prostu podjąć. Chcę
powiedzieć, że o żadnym problemie nie
można rozmawiać oddzielnie, trzeba
porządkować całość uwzględniając złożoność materii związanej z organizacją
i funkcjonowaniem tego, co określamy
systemem, tak aby to był faktycznie system a nie doraźnie „reformowane” eksperymentowanie i zabieganie o egoistyczny własny interes.
W oparciu o Pana Przewodniczącego wieloletnie doświadczenie oraz
nową funkcję proszę o krótką ocenę
kondycji merytorycznej i finansowej
NFZ.
Mając na uwadze ustawowe zadania i określone warunki postawione
przed Funduszem stwierdzam, że NFZ
wywiązuje się z nich dobrze i to przy
relatywnie niskim poziomie kosztów.
Oddzielne pytanie, jaki ma ostatecznie
obowiązywać system, czy budżetowy,
czy ubezpieczeniowy z mechanizmami
rynkowymi. Przy braku jednoznacznego rozstrzygnięcia, mamy NFZ, który
jest faktycznie instytucją para-budżetową, w konsekwencji poddaną powszechnej krytyce. Uważam, że krytyce
niesprawiedliwej.
Czy Jednostki Samorządu Terytorialnego są gotowe wziąć udział
w tworzeniu racjonalnego państwowego systemu ochrony zdrowia publicznego?

Rudolf Borusiewicz
Ze strony ogólnopolskich organizacji
wchodzących w skład Komisji Wspólnej
Rządu i Samorządu Terytorialnego kierowane są konkretne opinie i wnioski,
czy wręcz propozycje. Ze względów
oczywistych największa aktywność ma
miejsce ze strony Związku Powiatów
Polskich oraz organizacji zrzeszających
również miasta na prawach powiatów tzn. Związku Miast Polskich i Unii
Metropolii Polskich. Najważniejsza, fundamentalna propozycja wychodząca
ze Związku Powiatów Polskich dotyczy
zmiany organizacji finansowania i nie
chodzi o wysokość środków, których
oczywiście zawsze na zadania powiatowe się skąpi, ale o systemową zmianę.
Widzimy, że nie ma i nie będzie czystego systemu ubezpieczeniowego.
Mamy system para-budżetowy z NFZ.
Mamy regularnie pojawiające się dramatyczne sytuacje z kontraktowaniem
zadań POZ. Trzeba zauważyć, że świadczenia POZ, mają wszelkie znamiona
zadań realizowanych w sytuacjach kryzysowych, to znaczy nie ma możliwości
odłożyć w czasie kontaktu z lekarzem,
zaplanować wizytę w późniejszym terminie. W konsekwencji musimy zadanie
to traktować jako zadanie publiczne, za
które odpowiada wspólnota lokalna,
tzn. wspólnota samorządowa, tzn. samorząd terytorialny. Praktycznie trzeba
właśnie mówić tutaj o naturalnej odpowiedzialności powiatu, miast na prawach powiatu. Jednoznacznie pokazał
to czas strajków lekarzy POZ. Wówczas
to właśnie samorząd powiatowy był na
pierwszej linii działań zastępujących,
angażując swoje szpitale oraz powiatowe zasoby organizując chociażby
transport.
Wniosek wydaje się oczywisty.
Należy jednoznacznie przypisać zadanie samorządowi powiatowemu
i odpowiednie środki skierować do budżetu powiatu, który zorganizuje POZ,
Dokończenie na str. 24
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podobnie jak organizuje szkoły z subwencji oświatowej. W konsekwencji
nie będziemy mieli do czynienia z taką
sytuacją jak zamknięte placówki POZ
1 stycznia. Podobnie jak mając ciągle
spór dotyczący finansowania szkół nigdy samorząd nie wpadł na pomysł zamknięcia szkoły z 1 września. To wydaje
się oczywiste oraz racjonalne, że należy
zapytać kiedy takie finansowanie zostanie wprowadzone ustawowo, a nie czy.
Konsekwentnie należy również do
budżetu powiatu skierować środki
na zabezpieczenie świadczeń szpitalnym (poziomu szpitala powiatowego)
dla mieszkańców danego powiatu.
Wówczas uruchomiony zostanie autentyczny mechanizm racjonalizacji
wydatkowania tych środków we współpracy i współdziałaniu sąsiadujących
powiatów. Podkreślam, że ta propozycja wynika z oczywistego stwierdzenia,
że zarówno POZ jak i szpital powiatowy
to świadczenia pierwszego kontaktu
mocno wyczerpujące znamiona działań typu ratunkowego i jak wszystkie
tego typu zadania nie powinny być realizowane na zasadach rynkowych tylko
jak każde działanie kryzysowe musi być
świadczone bezwarunkowo jako zadanie publiczne przypisane samorządowi
terytorialnemu lokalnemu. A jeżeli jest
to faktycznie zadanie w tym wypadku
powiatu, to musi on autentycznie dysponować środkami na nie, a nie tylko
ponosić finansowe konsekwencje tego
co niejednokrotnie nie jest możliwe
obecnie do zbilansowania.
Czy macie Państwo jako Samorząd
wypracowane stanowisko wobec
projektu ustawy o zdrowiu publicznym?
Cały czas uczestniczymy w procesie
konsultowania i trudno w tym momencie mówić o stanowisku. Po zakończonej fazie konsultacji projekt będzie opiniowany przez Komisję Wspólną Rządu
i Samorządu Terytorialnego i to właśnie
wówczas będziemy mogli mówić o kierunkowej linii.
Już po raz kolejny będziecie Państwo
brali udział w Międzynaro-dowym
Kongresie Zdrowia Publicznego, czy
podczas nadchodzącej Konwencji macie Państwo jakąś specjalną misję do
przekazania Uczestnikom Kongresu?
Jak zawsze z pokorą do wiedzy profesorów i respektem do decydentów
przekażemy naszą opinię i opis bieżącej
sytuacji. Kolejny raz damy świadectwo
prawdzie, wynikające z doświadczenia,
jednocześnie zachowując wiarę w nie
tylko życzliwe wysłuchanie.
Rozmawiała Donata Farys – Kurier Medycyny

DETRAMAX to suplement diety,
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Zdrowie publiczne a nierówności w zdrowiu
Wypowiedź: prof. dr hab. n. med.
Andrzej Wojtczak
W toczonych obecnie dyskusjach
o zdrowiu publicznym problem występujących nierówności w zdrowiu obserwowanych w różnych grupach społecznych
nabiera coraz większego znaczenia. Jako
wyraz nieuzasadnionych i niesprawiedliwych różnic socjalnych, zakres tych różnic
może być znacznie ograniczony na drodze
właściwych interwencji społeczności lokalnych, władz państwowych i samych ludzi.
Ale aby im przeciwdziałać należy poznać
i zrozumieć ich przyczyny.
Te społecznie warunkowane nierówności w zdrowiu charakteryzują się występowaniem stałych różnic mierzonych
wielkością zarówno wskaźnika umieralności jak i oczekiwanej dalszej długości
trwania życia pomiędzy grupami populacji różniącymi się statusem ekonomicznym i społecznym. Wskaźniki te używane sa
zarówno do przedstawienia różnic między
różnymi grupami społecznymi, ale również
do porównań dokonywanych pomiędzy
różnymi regionami krajów a także różnymi
państwami.
Przyczyny nierówności zdrowotnych
osadzone są głęboko w różnego rodzaju
uwarunkowaniach takich jak style życia
czy zachowania zdrowotne, warunki środowiskowe, stosunki społeczne i ekonomiczne, określanych mianem „determinantów zdrowia”. Oprócz determinantów
biologicznych, w tym warunkowanych
genetycznych, grają rolę czynniki zależne
od niezdrowych stylów życia ludzi jak palenie tytoniu, nadużywanie alkoholu i środków psychotropowych, nieodpowiednie
odżywianie wiodące do nadwagi, otyłość
i cukrzycy, czy brak aktywności fizycznej.
Główna jednak rolę mają warunki społeczne i ekonomiczne.
Zasadniczą rolę odgrywa wykształcenie,
mierzone liczbą lat edukacji lub uzyskanym
tytułem. Za tym idą: pozycja zawodowa,
zarobki, warunki życia, bezpieczeństwo zatrudnienia, posiadane zasoby mate-rialne,
a więc czynniki mające zasadniczy wpływ
na zdrowie. Osoby niewykształcone nie
tylko gorzej zarabiają, maja gorsze warunki
życia i perspektywy rozwoju, ale też częściej
chorują, częściej są nie-pełnosprawne oraz
wykazują krótszą oczekiwaną średnią długość życia. We Francji oczekiwana długość
życia 35 letniego nauczyciela akademickiego jest o 9 lat dłuższa od niewykwalifikowanego robotnika w tym samym wieku.
O ile nikt nie ma wątpliwości co do zabójczego dla zdrowia efektu takich czynników
jak palenie tyto-niu, czy nadużywanie alkoholu o kt6rych wiadomo, że rozkładają się
w sposób zróżnicowany pomiędzy klasami
społecznymi, o tyle stwierdzane regularne
różnice w stanie zdrowie na górze i na dole
drabiny społecznej wydają się być związane z głębiej uwarunkowanymi różnicami

w podatności na choroby (Marmot i inni
1984). Badania te odegrały kluczową rolę
w przeniesieniu akcentu z pojedynczych
,niezdrowych” zachowań na szerzej pojmowaną koncepcją społecznych relacji.
W Wielkiej Brytanii i krajach
Skandynawskich, badania na temat nierówności zdrowotnych oparte są na prostym
podziale pracujących na „zawody związane z pracą umysłową” (Klasa I – III-a) oraz
„zawody związane z pracą fizyczną”(Klasa
III -b –V). Posługując się powyższą klasyfikacją, stwierdzono, że oczekiwana długość
życia w momencie urodzenia w przypadku
I klasy wynosi około 9 lat więcej niż w przypadku klasy V. Badania wykazały również,
że na przestrzeni 20 lat różnica ta uległa
zwiększeniu. Wyniki te znajdują potwierdzenie w badaniach Kunst’a i współpracowników (1998) którzy porównali współczynniki umieralności u osób z różnych klas
w 11 państwach europejskich wykazując że
prawdopodobieństwo śmierci pomiędzy
40 a 65 rokiem życia u mężczyzn klasy robotniczej w porów-naniu z klasą nierobotniczą wynosiło w Szwecji, Norwegii, Danii,
Anglii oraz Walii, Irlandii, Włoch, Hiszpanii
i Portugalii od 5 do 7 lat, a w przypadku
Finlandii i Francji wskaźnik wynosił odpowiednio 9,8 oraz 11,5 lat.
W Polsce w badaniach prowadzonych na terenie Warszawy (M. Marek,
B. Wojtyniak) stwierdzono duże różnice
w oczekiwanej średniej długości życia miedzy mieszkańcami różnych dzielnic. I tak
różnice między mężczyznami zamieszkującymi Pragę Północ i Wilanów wynoszą 14
lat a między miesz-kającymi na Bielanach
i na Żoliborzu 6 lat. W przypadku kobiet
różnice te odpowiednio wynosiły 19 lat i 4
lata. Do dzielnic z najwyższą oczekiwana
średnią życia kobiet przekraczającą 82 lata
należą oprócz Wilanowa również Ursynów,
Bemowo. Włochy a z miejscowości podwarszawskich Wesoła, Wawer i Ursus. Jak
widać, na obszarach społecznie gdzie warunki życia sa gorsze przeciętne dalsze życie
może być o wiele lat krótsze niż w dzielnicach o warunkach sprzyjających zdrowiu
mieszkańców.
Na Węgrzech stwierdzono, że przeciętna długość życia w ubogich dzielnicach
Budapesztu jest o 4 lata krótsza aniżeli
średnia krajowa i o 5.5 lat krótsza od osób
z dzielnic zamożnych.
Badania kohortowe, podążające za osobami od dnia ich narodzin, pokazały na
przykładzie kohorty brytyjskiej osób urodzonych w roku 1946 jak kapitał zdrowia jest
gromadzony lub trwoniony (Wadsworth,
1991). Słaby start w życie związany z gorszymi warunkami społeczno-ekonomicznymi rodziców, powoduje, że podatność
na choroby może się pogłębić w okresie
dzieciństwa. Nie najlepsze wykształcenie,
skutkuje przynależnością do niższej klasy
społecznej w okresie dorosłości, co sprzyja

niekorzystnym dla zdrowia zachowaniom
zdrowotnym i sprzyja gorszemu stanowi
zdrowia. Badania te wskazują jak ważnym
dla zachowania zdrowia jest start życiowy
w dzieciństwie, zapewnione wykształcenie,
dobre warunki mieszkaniowe, a dalej satysfakcjonującą pracą i dtobre zarobki. Aby
uzmysłowić sobie rozmiar nierówności
powodowanych startem życiowym warto
wspomnieć, że w Wielkiej Brytanii dziecko
urodzone w rodzinie inteligenckiej może
oczekiwać długość życia dłuższą o 5 lat
w porównaniu z dzieckiem urodzonym
w robotniczej rodzinie
Wpływ czynników społeczno-ekonomicznych na zdrowie podczas całego życia
– ma kumulujący efekt zarówno na jakość
życia jak i jego długość. Wiele chorób przebytych we wczesnych okresach życia oraz
warunki materialne wpływają na podatność na zachorowania oraz niedomagania
zdrowotne w okresach późniejszych .
Ponieważ wiele przyczyn złego zdrowia
leży poza zasięgiem sektora zdrowia, konieczne jest współ-działanie i partnerstwo
z innymi sektorami społeczno-gospodarczymi, samorządami terytorialnymi, a także wielokrotnie w wymiarze współpracy
ponadnarodowej.
Występujące społeczne nierówności
w zdrowiu niemal we wszystkich krajach
Regionu Europejskiego stanowi jedno
z największych wyzwań zdrowotnych i jest
jednym z warunków dalszego przedłużenia oczekiwanej przeciętnej długości życia jego mieszkańców i dlatego problem
nierówności społecz-nych i zdrowotnych
stał się też fundamentem Strategii Regionu
Europejskiego ŚOZ„Zdrowie 2020”, przyjęta
w 2012 roku przez 62 posiedzenie Komitetu
Regionalnego na Malcie stanowi ramy nowej polityki krajów Europy ukierunkowanej
na promowanie zdrowia i dobrostanu oraz
eliminowanie nierówności w zdrowiu.
Mogą być one niwelowane drogą działań zainteresowanych osób, organizacji
społecznych, samorządów lokalnych, lub
instytucji państwowych. Zasadniczą sprawą jest wiedza na temat występujących
nierów-ności i ich przyczyn, nieodzowna
dla znalezienia właściwych sposobów
ich zmniejszania, a w miarę możliwości
ich eliminowania. Nie dziwi więc fakt, że
w ostatnich kilku dekadach w krajach rozwinię-tych, nierówności zdrowotne stały się
jedną z aktywnych dziedzin badań i dyskusji w ramach zdrowia publicznego.
prof. dr hab. n. med. Andrzej Wojtczak
• Przewodniczący Rady Sanitarno-Epidemiologicznej przy
Głównym Inspektorze Sanitarnym,
• Przewodniczący Rady Naukowej Instytutu Medycyny
Wsi im. Witolda Chodźki w Lublinie,
• Członek Warszawskiego Towarzystwa Naukowego
• Członek Rady Naukowej Narodowego Instytutu
Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny
XVIII-tej kadencji
• Kierownik Centrum Medycznego Kształcenia
Podyplomowego; Szkoła Zdrowia Publicznego
• Członek korespondent Katalońskiej Królewskiej
Akademii Medycyny w Barcelonie
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Witamina D
zmniejsza ryzyko
wystąpienia
nowotworów
Z prof. dr hab. n. med. Andrzejem Milewiczem, Prezesem
Polskiego Towarzystwa Endokrynologicznego, rozmawia
Donata Farys i Justyna Długosz
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Panie Profesorze, w swoich badaniach poświęcił Pan dużo publikacji
witaminie D. Jak doszło do tego, że
zajął się Pan tym tematem?
W ostatnich latach stale ukazuje
się szereg publikacji prezentujących
wyniki ciekawych badań wzbogacających naszą wiedzę na temat witaminy
D . Związane jest to z jej niezwykłą rolą
w funkcjonowaniu naszego organizmu,
dzięki obecności receptorów dla tej
witaminy oraz enzymów z grupy hydroksylaz niezbędnych do jej metabolizmu w komórkach w większości tkanek
w organizmie człowieka (mózg, gruczoły endokrynne, układ sercowo-naczyniowy, kości, mięśnie, skóra i inne).
Wpływa ona na wszystkie życiowo ważne funkcje naszego organizmu. Nasza
wiedza na ten temat jest jednak wciąż
niepełna, a to stymuluje do badań.
Dermatolodzy straszą konsekwencjami nadmiernej ekspozycji na
słońce. Jak Pan tłumaczy ten rozdźwięk między ludzkim instynktem, a negatywną opinią publiczną
budowaną przez media? Gdzie leży
granica między delektowaniem się
słońcem i czerpaniem z niego witaminy D, a groźnymi podrażnieniami
skóry?
Faktycznie bardzo boimy się czerniaka , ale nie wylewajmy dziecka z kąpielą. Witamina D jest „słoneczną witaminą”
produkowaną głównie w naszej skórze
pod wpływem promieniowania słonecznego. Jest to główne źródło produkcji tej witaminy. Musimy pamiętać,
że nie żyjemy we Włoszech i nasłonecznienie u nas jest zdecydowanie mniejsze. Jej ilość dostarczana w pożywieniu, zwłaszcza przy naszej diecie, jest
niska. Zdolność produkcji witaminy D
przez skórę spada wraz z wiekiem, dlatego u osób w jesieni życia tak często
stwierdza się deficyt tej witaminy . Aby

zapewnić właściwą produkcje dzienną
witaminy D wystarczy przez 15 minut
wystawić na słońce bez protektorów
przedramiona i nogi w godzinach
od 10 do 14. Tak krótka ekspozycja na
pewno nie zwiększa ryzyka wystąpienia
czerniaka skóry.
Które wnioski wynikające z badań
nad witaminą D, przeprowadzonych
w ostatnich latach, są Pana zdaniem
najważniejsze?
Właściwe stężenie witaminy D w surowicy krwi wpływa na zdrowie kości.
Wykazano, że stężenie witaminy D powyżej 20 ng/ml jest niezależnym czynnikiem wpływającym na śmiertelność.
Wciąż dyskutowana jest rola deficytu
witaminy D w etiologii otyłości brzusznej oraz cukrzycy typu 2 . Ostatnio,
analizując ponad 3300 pacjentów
operowanych w klinice kardiochirurgii w Niemczech, wykazano że u osób
z deficytem witaminy D występowały
znacznie częściej sercowe i mózgowe
powikłania pooperacyjne. W badaniach
Longitudinal Aging Study Amsterdam
wykazano, że osoby ze stężeniem poniżej 25,0 ng/ml witaminy D wykazywała
niższą aktywność fizyczną oraz częstszą
depresję, a także obniżenie jakości życia w porównaniu do grupy o prawidłowym stężeniu.
W naszym społeczeństwie istnieją
pewne grupy ludzi o zwiększonym
ryzyku niedoboru witamy D. Kogo
można do nich zaliczyć i dlaczego
właśnie te grupy narażone są na jej
niedobór?
- Do grup wysokiego ryzyka wystąpienia deficytu witaminy D należą m.
in. osoby, które cierpią na: choroby
autoimmunologiczne np. łuszczycę,
schorzenia reumatoidalne, chorobę
Hashimoto, bielactwo, choroby wątroby, choroby psychiczne, zaburzenia
wchłaniania, osoby stosujące leki z grupy glikokortykoidów , chemioterapię
oraz przeciwpadaczkowe. Innymi czynnikami sprzyjającymi deficytowi witaminy D są ponadto ciąża i starzenie.
Zagrożone są oczywiście także osoby
stosujące środki protekcyjne na skórę.
Czy Witamina D ma wpływ na funkcjonowanie tarczycy?
Podobnie jak i w innych narządach
naszego ciała, w komórkach tarczycy
znajdują się receptory dla witaminy D
oraz wykazano aktywność hydroksylaz.
Witamina D wykazuje silny wpływ na
układ immunologiczny. Dlatego deficyt witaminy D tak często towarzyszy

Prof. dr hab. n. med. Andrzej Milewicz
przewlekłemu autoimmunologicznie zapaleniu tarczycy typu choroby
Hashimoto z następową niedoczynnością tarczycy, co wymaga terapii dostosowanej do stopnia deficytu. Ponadto
wykazano częsty deficyt tej witaminy
w raku tarczycy.
Jednocześnie istnieje wiele dowodów wskazujących na związek deficytu witaminy D z innymi chorobami
mającymi podłoże autoimmunologiczne tj. występowaniem cukrzycy typu 1
i typu 2. Większość badań nad znaczeniem witaminy D dla organizmu ma
charakter obserwacyjny i dlatego ma
pewne ograniczenia . W dużych badaniach National Health and Nutrition
Examination Survey III wykazano istotną,
ujemną korelację pomiędzy stężeniem
endogennej witaminy D w surowicy,
a zapadalnością na cukrzyce typu 2.
Czy witamina D ma wpływ na leczenie nowotworów?
Od czasu wykrycia przed 40 laty
receptora dla witaminy D, ukazało się
wiele prac wskazujących na związek
nasłonecznienia z umieralnością na
raka. Istnieje związek między niedoborem witaminy D, a umieralnością na
raka, dlatego zalecana jest suplementacja u chorych z tą chorobą. Rola witaminy D dotyczy głównie nowotworów hormonozależnych, czyli takich jak
rak prostaty, endometrium czy sutka,
ale też jelita grubego. Ostatnio w USA
wykazano, że stosowanie witaminy D
u pacjentów oczekujących na operację
raka prostaty dawało istotnie korzystny przebieg pooperacyjny. Ponadto
wymiar zmiany w prostacie w czasie
operacji po miesięcznym przygotowaniu był istotnie mniejszy. Wykazano,
że nasłonecznienie istotnie wpływa na
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redukcję ryzyka raka prostaty u młodych mężczyzn. W badaniu Nurses
Health Study wykazano z kolei ujemną
korelację pomiędzy stężeniem endogennej witaminy D, a ryzykiem raka
sutka.
Czy jeśli mamy wyrównany poziom
witaminy D to jesteśmy mniej podatni na rozwój nowotworu niż osoby z niedoborem tej witaminy?
Na pewno dbając o właściwe stężenie endogennej witaminy D w surowicy krwi zmniejszamy ryzyko wystąpienia nowotworów, które wcześniej
wymieniłem, a zwłaszcza raka prostaty .
Czy niedobór witaminy D ma wpływ
na nasze zdrowie psychiczne? Jakie
mogą być jego skutki?
- Witamina D będąc neurosteroidem
wiąże się z receptorami zlokalizowanymi w neuronach, istotnie wpływa
dzięki temu również na metabolizm
szeregu neuroprzekaźników w centralnym układzie nerwowym tj. acetylocholiny , serotoniny, dopaminy i innych. Dlatego jej deficyt prowadzi do
zmian neurodegeneracyjnych w mózgu i wystąpienia choroby Alzheimera,
Parkinsona, stwardnienia rozsianego,
schizofrenii lub depresji. Meta analiza
prac opublikowana w 2014 r. w JCEM
(The Journal of Clinical Endocrinology
& Metabolism) wykazała występowanie
u 68,5 procent chorych na schizofrenie
deficytu witaminy D. Osoby z niedoborem witaminy D wykazywały 2-krotnie
większą zapadalność na schizofrenię.
Dziękuję za rozmowę.
Rozmawiały:
Donata Farys – Kurier Medycyny
Justyna Długosz – Kurier Medycyny
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U prawie
połowy par za
niepłodność
odpowiada
mężczyzna
Z prof. dr hab. n. med. Krzysztofem Kulą, kierownikiem Katedry Andrologii i Endokrynologii Płodności Uniwersytetu
Medycznego w Łodzi, rozmawia Justyna Długosz i Emilia
Jaroszewska
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Panie Profesorze, w jakim czasie od
rozpoczęcia nieskutecznych starań
o dziecko para powinna zgłosić się
do specjalisty?
Światowa Organizacja Zdrowia
ustaliła, że diagnostyka z powodu braku
potomstwa powinna się rozpocząć po
upływie 12 cykli płciowych kobiety (ok. 1
roku) regularnego współżycia płciowego bez stosowania antykoncepcji, jeżeli
w tym okresie nie wystąpiła oczekiwana ciąża. Jednak ostatnio Narodowy
Instytut Zdrowia USA postuluje, aby
ten okres wydłużyć do 24 cykli (2 lat)
dla par gdzie kobieta ma mniej niż
30 lat. Stwierdzono bowiem, że występowanie spontanicznych ciąż jest
częstsze przy nieustalonej przyczynie
niepłodności niż przy zdiagnozowanej
i wynosi 15 proc. w ciągu 1. roku oczekiwań, wzrasta do 35 proc. w ciągu 2. lat,
a u młodych par wzrasta do 80 proc.
w ciągu 3 lat. Można się więc spodziewać kolejnych postulatów w kierunku
zmniejszenia pośpiechu w zgłaszaniu
się do specjalisty.
Jakie podstawowe badania należy
wykonać? W jaki sposób diagnozuje się niepłodność u kobiet i mężczyzn?
W gabinecie andrologicznym przeprowadza się wywiad i badanie przedmiotowe mężczyzny, w tym badania
obrazowe, a w laboratorium andrologicznym badanie nasienia. Współpraca
z urologami rozszerza spektrum diagnostyki m.in. o biopsję jąder. Wszystko
jest refundowane przez NFZ. Badanie
nasienia wymaga specjalnych umiejętności laboratoryjnych i interpretacyjnych, ale nie jest niestety refundowane
przez NFZ.
Lekarz androlog nie może nie zapoznać się też z potencjałem płodności
partnerki, ocenianym przez współpracującego ginekologa lub/i endokrynologa płodności. Po latach doświadczeń okazuje się bowiem, że ustalenia

mówiące o niepłodności jako osobnej
jednostce nozologicznej mogą nie być
w pełni trafne. Chociażby z tego powodu, że płodność wywodzi się z dwóch,
diametralnie różnych organizmów:
żeńskiego i męskiego. Niepłodność nie
może mieć więc jednolitej patogenezy,
przebiegu i leczenia. U obu płci mogą
wystąpić jednak podobne czynniki
ryzyka dla zaburzeń tworzenia i uwalniania gamet. Są nimi zespół metaboliczny z otyłością lub bez, zaburzenia
czynności tarczycy, hyperandrogenizm,
hipogonadyzm, zaburzenia afektywne,
psychiczne i seksuologiczne, a także
genetyczne. Odpowiednie badania
hormonalne i genetyczne, a także
biopsja jąder mogą pomóc w rozpoznaniu i są refundowane przez NFZ.
Kluczowe jest też zbadanie czynników
środowiskowych, w tym takich, które
ograniczają współżycie płciowe do „dni
płodnych”. Zmniejszają one dostępność
plemników, których ważną cechą jest
wielodniowy okres przeżywalności
w żeńskim układzie płciowym.
Czy pacjenci po leczeniu onkologicznym mają szansę na dziecko?
Z punktu widzenia gabinetu andrologicznego szansę po leczeniu onkologicznym daje przede wszystkim
leczenie oszczędzające gonady. Jedną
z przyczyn niepłodności męskiej może
być złośliwy nowotwór komórek plemnikotwórczych, a także nowotwory komórek somatycznych jądra. Nowotwór
komórek plemnikotwórczych występuje najczęściej w wieku rozrodczym.
Należy wiedzieć, że powrót do wytwarzania plemników może pojawić
się nawet po upływie kilku lat od zaprzestania leczenia onkologicznego.
Rozwijają się też banki nasienia dla
chorych onkologicznych, gdzie deponowane jest nasienie przed leczeniem,
które stosowane jest później do inseminacji po leczeniu. Na całym świecie
efektywność tego postępowania jest
jednak niewielka.
Wielu lekarzy uznało już niepłodność za chorobę cywilizacyjną. W jakim procencie przypadków winnym
braku potomstwa są mężczyźni?
Niezaprzeczalnie niepłodność może
być objawem chorób cywilizacyjnych, najczęściej ogólnoustrojowych.
Ustalono tutaj arbitralnie (na podstawie tzw. konsensusów), że w 40-50%
za niepłodność odpowiada mężczyzna.
Praktyka wskazuje jednak, że zbadanie
tej proporcji jest niezwykle trudne, pytanie czy w ogóle możliwe. Para starająca się o dziecko jest bowiem jednostką
biologiczną i problemy jednej ze stron
mogą być kompensowane lepszym lub
bardzo dobrym potencjałem płodności
strony drugiej.
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Jakie są najczęstsze przyczyny niepłodności u mężczyzn?
Według badań, wśród 387 kolejnych
niepłodnych par u 36 proc. mężczyzn
występowała azoospermia – brak plemników, u 48 proc. różne anomalie spermiogramu, a u 11,4 proc. brak zaburzeń.
U 40 proc. mężczyzn z zaburzeniami
nie ustalono ich przyczyny, 21 proc.
miało żylaki powrózka nasiennego, 8
proc. wrodzony brak nasieniowodów,
8 proc. przebyło świnkę po dojrzewaniu, 7 proc. miało zaburzenia erekcji i ejakulacji, 5 proc. infekcje układu
płciowego, a 3,4 proc. przebyło wnętrostwo. Wśród kolejnych 3,1 proc. odnotowano: niedrożność układu ejakulacyjnego, przecięcie nasieniowodów,
przebytą operację obustronnej przepukliny pachwinowej i raka jądra. 2.6
proc. reprezentowało endokrynopatie
(hipogonadyzm z niedoboru gonadotropin i zespół Klinefeltera). Nie diagnozowano par w kierunku innych endokrynopatii, zespołu metabolicznego
ani zaburzeń czynności plemników.
Tymczasem spośród 12 parametrów
męskiej płodności najważniejsze są
koncentracja, ruch, morfologia i żywotność (test hipo-osmotyczny), a badanie
36 parametrów u 501 par po roku od zakończenia antykoncepcji wykazało, że
wiele indywidualnych parametrów (ale
nie łączonych) znacząco skraca czas do
uzyskania ciąży (CDC). Są to proc. ruchu,
proc. plemników z prawidłową morfologią, szerokość główki i powierzchnia
akrosomu. Sugeruje to, że wartości
wielu indywidualnych parametrów
nasienia może się wzajemnie kompensować i partnerka zachodzi w ciążę. CDC
wydłużały proc. kolistych witek, ale także
wiek mężczyzn i wyższa masa ciała kobiet
(ale nie mężczyzn). Wskazuje to na istnienie różnic zależnych od płci na poziomie
ogólnoustrojowym, które wpływają na
płodność pary.
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Jakie są prawidłowe wartości dotyczące jakości plemników? W jaki
sposób można ją poprawić?
Jeżeli mężczyzna ma plemniki w ejakulacie to ich liczba i czynność wykazują niezwykle szeroki zakres wartości
bez względu na rasę i zamieszkanie.
Względnie niedawno WHO dokonało
bardzo potrzebnych badań ogólnoświatowych określających optymalny
potencjał płodności mężczyzn na podstawie badania nasienia. Określono
bowiem między innymi parametry
badania nasienia u mężczyzn, którzy
w ciągu 12 mies. regularnego współżycia wywołali ciążę u swoich partnerek. Badano ponad 3000 ochotników
z 4 kontynentów i 14 krajów, pod kierownictwem prof. G. Cooper’a (Munster).
Wyniki opublikowano w 2010 roku
w Human Reproduction. Wykazano, że
u 1396 ochotników, których partnerki
zaszły w ciąże w okresie 12 miesięcy,
w nasieniu może być nawet 260 mln
plemników/ml, ale biorąc po uwagę
możliwość błędów laboratoryjnych
i tzw. 95 proc. przedział ufności, około
15 mln okazało się wystarczające. Może
występować nawet 80 proc. plemników wykazujących ruch, ale aby doszło do zapłodnienia w ciągu 12 mies.
wystarczy około 32 proc. Jeśli chodzi
0 żywotność plemników, to może ich

być nawet 90 proc., ale minimum to
około 58 proc. Może być 60 proc. prawidłowo zbudowanych plemników, ale
do samoistnego zapłodnienia w ciągu
12 mies. wystarczy około 4 proc. Należy
przypuszczać, że w okresie dłuższym,
np. do 2 lat regularnego współżycia,
wartości tych parametrów mogą być
niższe. Stwarza to też podstawę wyznaczania granic, do których można
dążyć w procesie optymalizacji potencjału płodności mężczyzny. Istnieją też
poglądy, że w niektórych regionach
Europy, np. w Danii liczba plemników
uległa obniżeniu. Ostatnio badacze
z Danii i inni nie potwierdzili tej tendencji spadkowej.
Jakie szanse na potomstwo ma para
gdzie mężczyzna ma znacznie obniżone parametry nasienia?
Badania wskazują, że poza brakiem
plemników, wiele parametrów nasienia
może się wzajemnie kompensować nie
zawsze ujawniając swoje indywidualne
wartości optymalne. Duże nadzieje dla
poznania szczegółów budzą projekty
badawcze nad oceną czynności plemników przez analizę fragmentacji plemnikowego DNA oraz zdolności trawienia otoczki przejrzystej owocytu przez
produkty lityczne akrosomu plemnika. Dane kliniczne na temat tego jak
wiek mężczyzn, obecne choroby i stan

metaboliczny obu partnerów wpływają na płodność wydają się być jednak
nadal najbardziej modyfikowalnymi
czynnikami ryzyka. Tymczasem analiza cochranowska wskazuje, że nawet
bez rozpoznania niedoboru gonadotropin u mężczyzn, podawanie leków
wzmagających ich wydzielanie lub
samych gonadotropin, a także optymalizowanie pracy gruczołu tarczowego i prostaty, skraca czas do uzyskania
ciąży.
Od jakich metod zaczyna Pan leczenie niepłodności spowodowanej
problemem po stronie mężczyzn?
Przy pierwszej wizycie lekarskiej
bardzo trudno jest określić, po której stronie (żeńskiej, męskiej lub obu)
leży przyczyna niepłodności, oczywiście poza brakiem plemników. Należy
więc rozszerzać diagnostykę i optymalizować potencjał płodności obu partnerów równocześnie. Najważniejsze
u obu stron są czynniki ogólnoustrojowe. Charakter postępowania lekarskiego powinien być interdyscyplinarny
i mało kosztowny.
Dziękuję za rozmowę.
Rozmawiały:
Justyna Długosz – Kurier Medycyny,
Emilia Jaroszewska – Kurier Medycyny
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European Sperm Bank znajduje się w Danii, w samym centrum Kopenhagi.
Naszą misją jest umożliwienie poczęcia zdrowych dzieci.
Bank powstał by umożliwić pacjentom dostęp do najwyższej jakości doskonale przebadanego
materiału, jakim jest ludzka sperma. European Sperm Bank powstał w celu zapewnienia pacjentom
dostępu do jak największej liczby dawców. Połączenie nauki i ludzkiego spojrzenia na sprawe pozwala
nam dostarczyć produkt najlepszej jakości. Przeprowadzane przez nas badania to więcej niż prosta
analiza nasienia. Rozumiemy jak ważna jest jego jakość dla poszczególnego pacjenta, stąd też
skrupulatnie badamy każdego dawce.
Wszystkie stosowane przez European Sperm Bank procedury zgodne są z międzynarodowymi standardami etycznymi i medycznymi obowiązującymi tego rodzaju instytucje. Działamy
zgodnie z wytycznymi Unii Europejskiej (EU), Agencji ds. Żywności i Leków (FDA), Amerykańskiego
Stowarzyszenia Banków Tkanek (AATB), Amerykańskiego Towarzystwa Medycyny Reprodukcyjnej
(ASRM) i Duńskiego Departamentu Zdrowia.
Badania genetyczne jak i dokładny wywiad historii medycznej w rodzinie dawcy są naszym
najwyższym priorytetem. Jesteśmy jedynym bankiem spermy w Europie przeprowadzającym badania dawców na obecność genu mukowowiscydozy a przeprowadzane przez nas analizy należą do
najbardziej restrykcyjnych.
Informacje o dawcy
Odpowiednia selekcja dawców stanowi szczególnie ważną kwestię dla wielu pacjenów, a w przyszłości może być równie istotna dla ich dzieci.
• Profil dawcy: zawiera informacje dotyczące wywiadu lekarskiego, historię medyczną rodziny
dawcy, jego krótką charakterystykę i zainteresowania
• Nagranie audio : krótka rozmowa z dawcą na zróżnicowane tematy
• Zdjęcie: zdjęcie dawcy z czasów dzieciństwa
• Test temperamentu Keirseya: test określający osobowość dawcy
• Wrażenia pracowników: krótka notka informacyjna na temat pierwszego wrażenia w czasie
rozmowy z dawcą
Więcej informacji znajdziecie Państwo na stronie www.europeanspermbank

TEMATY NA DZIŚ

Nie ma dowodów
na szkodliwość
GMO

Z prof. dr hab. Andrzejem
K. Kononowiczem, Prezesem
Polskiej Federacji Biotechnologii i Kierownikiem Katedry
Genetyki Ogólnej, Biologii Molekularnej i Biotechnologii Roślin, Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska, Uniwersytetu
Łódzkiego, rozmawia Donata
Farys
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Czym dla Pana Profesora jest żywność genetycznie modyfikowana?
Żywność genetycznie zmodyfikowana to żywność produkowana z organizmów, w których DNA dokonano
specyficznych zmian na drodze inżynierii genetycznej. Inaczej mówiąc, są
to produkty uzyskane z GMO, mające
zmodyfikowany materiał genetyczny
lub zawierające białka syntetyzowane na bazie rekombinowanego DNA.
Do żywności genetycznie modyfikowanej, oprócz tej będącej GMO, zalicza się także żywność zawierającą
przetworzone GMO, tę produkowaną
z zastosowaniem GMO, a wreszcie produkty pochodne GMO, ale nie zawierające żadnych składników genetycznie
modyfikowanych.
Jaka jest obecnie sytuacja prawna
w Polsce związana z GMO ?
Podstawowym aktem prawnym normującym sprawy GMO w Polsce jest:
ustawa z 22 czerwca 2001 r. o organizmach genetycznie zmodyfikowanych,
która weszła w życie z dniem 26 października 2001 r. Ustawa została po raz
pierwszy znowelizowana w roku 2003
(nowelizacja weszła w życie 8 sierpnia
2003 roku), a następnie w 2015 r. Zakres
przedmiotowy ustawy obejmuje: zamknięte użycie organizmów genetycznie zmodyfikowanych (GMO), zamierzone uwalnianie GMO do środowiska,
wprowadzanie do obrotu produktów
GMO, wywóz za granicę i tranzyt produktów GMO, organy administracji rządowej w sprawach GMO.
Ustawa, która weszła w życie 27 lutego 2015 r. zmienia liczne wcześniejsze ustawy, wykonuje postanowienia
kilku wcześniejszych rozporządzeń
Parlamentu Europejskiego, a wreszcie uzupełnia wdrażanie postanowień

kilku wcześniej ogłoszonych dyrektyw
Parlamentu Europejskiego. Należy
podkreślić, że ustawy tej nie stosuje się
do modyfikacji genetycznych genomu
ludzkiego, a ponadto, że w sprawach
dotyczących żywności i środków farmaceutycznych stosuje się przepisy
o bezpieczeństwie żywności i żywienia
i przepisy o środkach farmaceutycznych, o ile nie są sprzeczne z przepisami ustawy. W sprawach dotyczących
środków żywienia zwierząt stosuje się
przepisy o paszach.
Ustawa o bezpieczeństwie żywności i żywienia określa wymagania i procedury niezbędne dla zapewnienia
bezpieczeństwa żywności i żywienia,
a przepisy tej ustawy dotyczą również
żywności genetycznie zmodyfikowanej. Ustawa precyzuje również organy urzędowej kontroli: Państwowa
Inspekcja Sanitarna i Państwowa
Inspekcja Weterynaryjna.
Na uwagę zasługuje także ustawa o nasiennictwie podpisana przez
Prezydenta Komorowskiego 21 Grudnia
2012 r., która m.in. zezwala w Polsce
na rejestrację i obrót nasionami zmodyfikowanymi genetycznie. Należy tu
podkreślić, że już 2 stycznia 2013 r. rząd
wydał zarządzenie zakazujące stosowania materiałów siewnych, genetycznie zmodyfikowanych ziemniaków
i kukurydzy.
Podsumowując, w świetle ustaw
i innych przepisów dotyczących GMO,
w tym także żywności GM, Polska jest,
jak to określił były minister rolnictwa
Stanisław Kalemba, „wolna od upraw
GM” oraz żywności GM.
Czy według Pana Profesora żywność genetycznie modyfikowana
jest szkodliwa dla zdrowia?
Zdaniem w ybitnych polsk ich
n a u k owc ów p ro fe s o rów Pi o t r a
Węgleńskiego i Ewy Bartnik nie ma żadnych dowodów na to, żeby żywność genetycznie modyfikowana komukolwiek
zaszkodziła, a na świecie nie ma ani jednego poważnego naukowca, który by
twierdził, że żywność genetycznie modyfikowana jest szkodliwa dla zdrowia.
W pełni się z nimi zgadzam. Żeby nie
być posądzonym o korporacyjną solidarność, uważam, że należy przytoczyć
tutaj także wypowiedź śp. Abp Józefa
Życińskiego: Tyle razy uczestniczyłem
w Stolicy Apostolskiej w dyskusjach
o żywności zmodyfikowanej genetycznie (...) i nigdy nie usłyszałem opinii, by
żywność, którą zmieniono genetycznie
była zagrożeniem dla ludzkiego życia.

Prof. dr hab. Andrzej K. Kononowicz
Przeciwnicy GMO, twierdzą że konsument powinien być świadomy
tego co kupuje. Czy uważa Pan, że
produkty GM podlegają dostatecznej kontroli oraz są odpowiednio
oznakowane?
- Oczywiście zgadam się z opinią,
że konsument powinien być „świadomy tego co kupuje”, mieć możliwość
i prawo wyboru. Zagadnienie oznakowania produktów GM było przedmiotem wieloletnich badań Parlamentu
Europejskiego i dyskusji panelowych
w naszym kraju. Żywność, pasze i uprawy GMO wymagają w Unii Europejskiej
zatwierdzenia, a żywność z GMO musi
być oznakowana, ale obowiązek ten nie
dotyczy mięsa i produktów mlecznych
pochodzących od zwierząt karmionych
paszą z GMO. Z drugiej strony należy
pamiętać, że dzięki istniejącej procedurze autoryzacji, na rynek UE są dopuszczane tylko te produkty i uprawy
GMO, które nie stanowią zagrożenia dla
ludzi, zwierząt i środowiska. Procedura
ta przewiduje, że przedsiębiorca chcący
wprowadzić taki produkt na rynek UE
(w tym także Polski) powinien zgłosić
się najpierw do władz krajowych, a do
wniosku dołączyć m.in. rezultaty badań. Następnie władze krajowe wysyłają wniosek do Europejskiego Urzędu
ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA).
Urząd ten ocenia ryzyko i upublicznia
streszczenie wniosku.
W oparciu o udokumentowane i naukowo zweryfikowane dane należy
stwierdzić, że żywność GM jest znacznie
lepiej scharakteryzowaną niż inna, nie
podlegająca specjalnym regulacjom
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żywność pochodzenia roślinnego, ponieważ poddawana jest dodatkowym
rygorystycznym testom.
Chciałbym podkreślić, że obecnie
zdecydowana większość naukowców
zajmujących się GMO uważa, że nie stanowią one większego zagrożenia niż organizmy niemodyfikowane. Stanowisko
to popierają m.in. Prezydium Polskiej
Akademii Nauk, American Council
on Science and Health, American
Association for the Advancement of
Science, American Medical Association,
WHO, Royal Society of Medicine,
Union der deutschen Akademien der
Wissenschaften, francuska Akademia
Nauk, Międzynarodowa Rada Nauki
(pozarządowa organizacja, w skład
której wchodzi 120 krajowych organizacji naukowych reprezentujących 140
krajów. Z tym stanowiskiem zgadza się
również analiza Europejskiego Urzędu
ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA),
oparta na 130 projektach naukowych
przeprowadzonych przez 500 grup badawczych przez ponad 25 lat, a poparła je grupa naukowców pracująca dla
rządu Szwajcarii po zrealizowaniu 30
projektów badawczych i opublikowaniu analiz ponad 1000 prac naukowych.
Dla pełnego obrazu sytuacji trzeba
dodać, że ze stanowiskiem tym nie
zgadzają się m.in. Greenpeace, która
utrzymuje, że GMO jest szkodliwe dla
środowiska, w tym także dla ludzi, a także Komitet Ochrony Przyrody PAN.
Czy uważa Pan, że GMO mogłoby
być jednym z rozwiązań głodu na
świecie?
Niewątpliwie tak. Nie dotyczy to
w tej chwili krajów rozwiniętych takich jak USA, Kanada kraje Europejskie,
Australia, Nowa Zelandia i innych, natomiast już teraz stopniowe wprowadzane odmian GM roślin uprawnych, takich
jak: ryż, pszenica, kukurydza, batat, sorgo stanowić by mogło istotny element
„łagodzenia” zjawiska głodu w krajach
rozwijających się, krajach trzeciego
świata, chodzi tu głównie o państwa
afrykańskie i azjatyckie.

W dzisiejszych czasach bardzo modne stało się pojęcie tak zwanej „zdrowej żywności” - znakowej jako żywność „eco” , „bio” czy „organic”. Czy
rzeczywiście żywność ta jest „lepsza”
i jedząc ją gwarantujemy sobie lepsze, zdrowsze i dłuższe życie ?
- Zdrowa żywność jest bezsprzecznie bardzo interesującą alternatywą
dla żywności produkowanej metodami tradycyjnymi (tej dostępnej obecnie powszechnie na targowiskach
i w supermarketach). Jestem jej zwolennikiem i publicznie wspieram publicznie inicjatywy z nią związane, jeśli
mam taką okazję. Jest to jeden z bardzo ważnych elementów programu
pod nazwą biogospodarka. Zwracam
jednak także uwagę na słabe strony tej
tzw. zdrowej żywności. Kwestia pierwsza: analiza cen „zdrowej żywności” na
polskim rynku jednoznacznie wykazała, że jest ona od 30 do nawet 50%
droższa od żywności produkowanej
tradycyjnie. Po drugie, trudne do spełnienia przez krajowych producentów
wymagania. Zdrowa żywność powinna pochodzić z rolnictwa ekologicznego. Musi zawierać co najmniej 95
proc. składników ekologicznych, czyli
m.in. niemodyfikowanych genetycznie,
uprawianych bez sztucznych nawozów,
z zastosowaniem ograniczonej liczby
substancji dodatkowych. Specjaliści
zajmujący się produkcją zdrowej żywności w licznych publikacjach zwracają
uwagę, że na tym samym terenie w rolnictwie ekologicznym uzyskuje się plony o około 25% niższe niż w rolnictwie
konwencjonalnym. Rolnictwo ekologiczne słusznie ma opinię metody bardziej pracochłonnej, sprawdzającej się
na małych powierzchniach – od kilku
do kilkunastu hektarów – na większych
obszarach stają się nieopłacalne.
Jak w przypadku wielu „technologii”,
także w przypadku zdrowej żywności
najsłabszym ogniwem często okazuje
się człowiek/producent. W lipcu ubiegłego roku opublikowano wyniki kontroli przeprowadzonych przez Inspekcję
Handlową dotyczące jakości i oznakowania produktów pochodzących

z rolnictwa ekologicznego. Sprawdzono
980 partii produktów, kwestionując aż
219 z nich, czyli 22 proc. Oznacza to,
że co piąta partia produktów eko była
ekologiczna tak naprawdę tylko z nazwy. Najdrastyczniejszym przykładem
zawodności czynnika ludzkiego może
być ten z roku 2011. W ciągu 3 miesięcy (od początku maja do końca lipca
2011 r.) odnotowano w Niemczech 2987
przypadków ostrej biegunki oraz 855
przypadków zespołu hemolityczno-mocznicowego, który spowodował
śmierć 51 osób. Źródłem zakażenia
bardzo rzadkim i zjadliwym szczepem
bakterii EHEC były kiełki, pochodzące
z uprawy ekologicznej Gaertnerhof
w Bienenbuettel w Dolnej Saksonii.
Czy nie obawia się Pan Profesor,
że za kilka lat modyfikacja genetyczna rozwinie się jeszcze bardziej i w myśl zasady „apetyt rośnie
w miarę jedzenia” naukowcy stracą
kontrolę na tym procesem?
Wydaje mi się, że jest to niezbyt
fortunnie postawione pytanie. Jestem
zdecydowanym zwolennikiem prowadzenia dalszych intensywnych badań nad technologiami genetycznej
modyfikacji mikroorganizmów, roślin
i zwierząt, ich rozwojem i doskonaleniem. Jest to nie tylko „naturalny bieg
rzeczy”, ale także wymóg postępu i rozwoju nauki, a jednocześnie wyznacznik
przezorności naukowców i społeczeństwa. Nie zgadzam się z drugą częścią
pytania. Nad działalnością naukowców
od zawsze kontrolę sprawowała szeroko rozumiana władza (rządy demokratyczne, junty wojskowe, tyrani…)
oraz producenci wszelakich dóbr. To
oni wskazywali naukowcom istniejące
potrzeby i finansowali badania. W dzisiejszych czasach sytuacja jest podobna; nauka potrzebuje sponsora, mecenasa, patrona. To oni mogą próbować
przekroczyć „granicę dobrego smaku”.
Naukowcy o silnym kręgosłupie etycznym, nie pomogą „sponsorom” tej granicy przekroczyć. Mam nadzieję, że się
nie mylę.
Dziękuję za rozmowę.
Rozmawiała Donata Farys – Kurier Medycyny
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To co mogę zrobić
dla pacjenta jest
o niebo
ważniejsze od
tego co mogę
zrobić pacjentowi
Z prof. dr hab. n. med. Włodzimierzem E. Baranowskim, Kierownikiem Kliniki Ginekologii
i Ginekologii Onkologicznej
Wojskowego Instytutu Medycznego i Prezesem Zarządu
Europejskiego Stowarzyszenia
Promocji Zdrowia „Pro- Salutem”, rozmawia Włodzimierz W.
Sukiennik Redaktor Naczelny
i Donata Farys
Na początku chciałabym serdecznie
pogratulować Panu Profesorowi nagrody „Anioły Medycyny 2014”. Konkurencja była spora, spodziewał się
Profesor wygranej?
Byłem bardzo mile zaskoczony bo
uprawiam dział medycyny o największym ryzyku roszczeń, zarówno po operacjach ginekologicznych, jak i procedurach położniczych.
Konkurs odbywa się pod hasłem:
Człowiek–Zdrowie–Miłość. Jakie
jest Pana hasło przewodnie, motto
w codziennej walce o życie pacjenta?
Zawsze staram się pamiętać i stosować maksymę znakomitego kardiochirurga Roberta Flemmy: „to co
mogę zrobić dla pacjenta jest o niebo
ważniejsze od tego co mogę zrobić
pacjentowi”. Innymi słowy, chciałbym
aby świadomość ryzyka powikłań nie
paraliżowała mojego działania.
Przez dwie kadencje był Profesor
Prezesem Sekcji Uroginekologii
Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego. Jak by podsumowałby
Pan ten czas?
Wskazałbym na postęp w popularyzacji uroginekologii w nowoczesnym
wydaniu, polegający na zapoznaniu
jak największej liczby lekarzy (ginekologów, urologów, lekarzy POZ) z problemami dolegliwości uroginekologicznych w starzejącym się społeczeństwie
i uświadomienie, że skala problemu jest

olbrzymia i będzie narastać. W wymiarze wymiernym służą temu konferencje
naukowe i bardzo liczne warsztaty operacyjne i szkoleniowe w wielu ośrodkach w Polsce. Nawiązaliśmy także
kontakty z kolegami uroginekologami w Niemczech, czego materialnym
świadectwem jest Polsko-Niemieckie
Towarzystwo Uroginekolgiczne.
Panie Profesorze co to jest zespół
pęcherza nadreaktywnego? Kiedy
pacjent powinien zacząć się martwić o swój stan zdrowia?
Pęcherz nadreaktywny (ang. overactive bladder - OAB) to częstomocz,
parcia naglące i nietrzymanie moczu
z parć naglących przy nieobecności
lokalnych czynników patologicznych.
Częstość tej dolegliwości u dorosłych
kobiet waha się między 8 a 42 proc.
natomiast u mężczyzn między 10 a 26
proc. Zaobserwowano, iż częstość
wzrasta wraz z wiekiem. OAB wiąże się
z depresją, zaparciami i schorzeniami
neurologicznymi.
U mężczyzn OAB wyraźnie związane
jest z zaburzeniami erekcji. Dwie trzecie
chorych zgłasza się do specjalisty po
ponad dwóch latach od wystąpienia
pierwszych objawów choroby. Wiedza
lekarzy rodzinnych na temat OAB jest
w dalszym ciągu niewystarczająca, a są
oni pierwszymi osobami, które powinny zdiagnozować i odpowiednio
pokierować pacjenta. Często chorzy
przez kilka lat są bezskutecznie leczeni
antybiotykami, ponieważ objawy pęcherza nadreaktywnego przypominają
zakażenia dolnych dróg moczowych.
Jakie są metody leczenia zespołu
pęcherza nadreaktywnego, czy tylko farmakologicznie?
- W tym schorzeniu istnieje możliwość podjęcia alternatywnej terapii
farmakologicznej, a w najcięższych,
najbardziej opornych na leczenie przypadkach, występuje również możliwość skorzystania z terapii zabiegowej.
Głównym czynnikiem decydującym
o wyborze metody leczenia jest cena.
Często specjalista nie wybiera terapii
optymalnej dla danego pacjenta, ale
dostępną finansowo. Niestety, postępowanie terapeutyczne zostało zdeterminowane przez politykę refundacyjną
państwa. Obecnie w Polsce na liście leków refundowanych znajdują się jedynie dwie substancje (tolterodyna i solifenacyna), czyli 5 leków stosowanych
w terapii OAB. Nie ma leku idealnego
w leczeniu OAB dla wszystkich pacjentów. Nowymi skutecznymi formami
terapii OAB są: agonista receptorów

Prof dr hab. n. med.
Włodzimierz E. Baranowski
beta-3-adrenergicznych - mirabegron
(Betmiga) - lek nierefundowany, toksyna botulinowa (brak refundacji mimo
poz ytywnej rekomendacji AOTM)
i neuromodulacja krzyżowa, która jest
zabiegiem nierefundowanym. Zgodnie
z wytycznymi EAU, ICI i NICE neuromodulacja krzyżowa mikcji przy pomocy
implantu zaliczana jest do wysokospecjalistycznego postępowania drugiego stopnia, gdy wyczerpane zostały
możliwości leczenia zachowawczego.
Eksperci szacują, że przewidywane zapotrzebowanie na implantację neuromodulatorów w Polsce może dotyczyć
około 100 pacjentów rocznie.
Panie Profesorze, jak wygląda
kwestia seksualności u pacjentek
z problemami uroginekologicznymi, przed i po operacji?
Kobiece zaburzenia funkcji seksualnych (ang. Female Sexual Dysfunction,
FSD), postrzegane jako jeden z wymiarów ogólnej jakości życia, klinicznie objawiają się najczęściej: bólem
(dyspareunią), unikaniem współżycia,
zaburzeniami libido i anorgazmią.
Zaburzenia statyki w stopniu POPQ IIIIV mogą powodować: uczucie ciężkości
i bólu w podbrzuszu, zaburzenia w oddawaniu moczu i stolca oraz zaburzenia
funkcji seksualnych.
W przeprowadzanych badaniach
stwierdzono dysfunkcje seksualne
u 60% kobiet z zaburzeniami statyki
dna miednicy. Pacjentki z POP wykazywały mniejszą punktację w kwestionariuszu PISQ w porównaniu z kobietami
bez zaburzeń POP. Wykazano korelację
między stopniem obniżenia POP (skala
POPQ) a nasileniem FSD.
Dziękuję za rozmowę. Rozmawiali:
Włodzimierz W. Sukiennik
– Redaktor Naczelny
Donata Farys – Kurier Medycyny
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Suplementacja
witaminą D
powinna być
obligatoryjna
Z prof. dr hab. n. med. Romualdem
Stanisławem Dębskim – wieloletnim
Kierownikiem Kliniki Położnictwa
i Ginekologii Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego
w Szpitalu przy ul. Czerniakowskiej
231, a obecnie w Szpitalu Bielańskim
w Warszawie rozmawia Justyna Długosz i Emilia Jaroszewska
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Panie Profesorze, podczas III Konferencji Naukowej „Niepłodność plagą
zdrowotną XXI wieku” będzie Pan
mówił o znaczeniu suplementów
diety i witamin w diecie przyszłych
rodziców? Jakie składniki są szczególnie ważne, gdy planujemy ciążę?
Udokumentowana jest celowość
suplementacji folianami/kwasem foliowym przed ciążą, jodem w ciąży,
szczególnie na początku oraz witaminą D w dawce 1000 – 2000 i kwasami
DHA od drugiego trymestru ciąży. Dość
powszechny w Polsce jest też niedobór
witaminy B6 i B12. Tyreolodzy zwracają
uwagę na selen, ale to na razie tylko obserwacje badawcze, odnośnie, których
brak badań populacyjnych.
Jakie błędy żywieniowe popełniają
najczęściej pary, które mają problem z zajściem w ciążę?
U pacjentek z zespołem PCO z insulinoopornością za rzadko stosowany jest myoinozytol - suplement
diety poprawiający metabolizm glukozy. Najpoważniejszym, korekcyjnym

czynnikiem ryzyka patologii nasienia
jest palenie papierosów, dość często
sterydy. Niedługo już lwia część problemów z płodnością będzie zależna od
facetów.
Na rynku farmaceutycznym jest
ogrom preparatów witaminowych
polecanych kobietom ciężarnym. Czy
jeśli stosujemy zbilansowaną dietę koniecznie jest uzupełnianie jej
witaminami?
Dobra dieta powinna wystarczyć, ale
spożycie ryb na poziomie by zapewnić
600 mg DHA (kwas dokozaheksaenowy) dziennie dotyczy tylko kilku procent kobiet w Polsce. Suplementacja
witaminą D powinna być obligatoryjna, do dnia dzisiejszego 100 proc. polskich dzieci rodzi się z jej niedoborem.
Gdyby w Polsce fortyfikować żywność
kwasem foliowym to pewnie nie trzeba by go dodatkowo przyjmować, ale
pomimo toczących się od lat dyskusji
na ten temat nie udało się dotychczas
wprowadzić tego pomysłu.
Czy przed ciążą pary powinny stosować suplementację? Jeśli tak to, po
jakie suplementy powinni sięgnąć
mężczyźni, a po jakie kobiety?
Najważniejsze jest zdrowe odżywianie, unikanie używek, myoinozytol
w insulinooporności, kontrola czynności tarczycy i ewentualna tyroksyna
przy TSH > 2,5.
Jakich produktów powinny unikać
kobiety w ciąży?
W ciąży szkodzi nadmiar witaminy
A, czasami nadmiar żelaza. Przy braku
zabezpieczenia przed toksoplazmozą
zaleca się unikanie surowego mięsa
i surowych ryb. Wbrew temu co wszyscy myślą, najwięcej np. ołowiu znajduje się w sałacie, więc należy jeść różne
rzeczy w rozsądnych ilościach. Diety
restrykcyjne, szczególnie mono (jednoproduktowe), są niebezpieczne w ciąży.

Prof. dr hab. n. med. Romuald Stanisław Dębski
Panie Profesorze, tabletka „dzień po”
(EllaOne) będzie dostępna w Polsce
bez recepty. Jakie właściwie ma ona
działanie?
Odsuwa moment jajeczkowania
o około 5 dni. Działa, jeśli jest przyjęta przed jajeczkowaniem. Przyjęta po
jajeczkowaniu nie działa. Im dłuższy
okres czasu pomiędzy stosunkiem,
a przyjęciem tabletki, tym bardziej
prawdopodobne, że dojdzie do jajeczkowania, wtedy wysoce prawdopodobna jest ciąża. Jeżeli jest przyjęta zaraz
po współżyciu to skuteczność przekracza 85%. Skutki ubocznymi przyjmowania tej tabletki mogą być bóle głowy,
nudności i wymioty.
Dziękuję za rozmowę.
Rozmawiały:
Justyna Długosz – Kurier Medycyny
i Emilia Jaroszewska – Kurier Medycyny
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Preparat rekomendowany przez

Polskie Towarzystwo
Andrologiczne

Z prof. dr hab.
Marią Beisert
Wiceprezes
Polskiego
Towarzystwa
Seksuologicznego
rozmawia
Włodzimierz
W. Sukiennik Redaktor Naczelny
i Justyna Długosz

Pani Profesor, jest Pani autorką licznych prac z zakresu seksuologii, patologii rodziny czy mówiąc szerzej
patologii społecznej. Skąd inspiracja do zajęcia się tą tematyką?
Zaczęło się od tego, że na V roku studiów chodziłam na wykłady z zakresu
seksuologii – był to wykład fakultatywny, musieliśmy zaliczyć szereg takich
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wykładów i ja wybrałam jeden obok
psychiatrii i prawdę powiedziawszy bardzo mnie ta dziedzina zainteresowała.
Pamiętam jak pojawił się na wykładzie
wątek zastosowania wielu stwierdzeń
z zakresu psychologii dotyczących wyjaśnienia funkcjonowania seksualnego
człowieka. Zafascynowało mnie to, że
psychologia nie jest nauką, która należy
do medycyny, ale jest nauką interdyscyplinarną i nieopartą na samej biologii.
Właśnie wtedy zrozumiałam, że może
mi się to przydać, jako przyszłemu psychologowi i tak już zostało.
Po czym poznać, że dziecko jest molestowane?
Nie można powiedzieć jednoznacznie, że zawsze występują te same objawy, bo po pierwsze jest grupa dzieci,
która była wykorzystywana seksualnie
i nie ma żadnych objawów. Mimo, że
dorosły dopuścił się nieuczciwych zachowań wobec dziecka to żadne objawy po stronie dziecka nie wskazują, że
zachowania te były. Nie możemy nawet
mówić, że w sytuacji, gdy występują
objawy po stronie dziecka, że jest to
stały zestaw objawów, które wystąpią
zawsze. Sytuacja, jeśli objawy występują jest skomplikowana, dlatego, że
zależy to od rodzaju czynu, który podjęto wobec dziecka (cech dziecka np.
płeć, wiek, od tego, kim był sprawca,

Prof. dr hab. Maria Beisert
a więc od tego czy sprawca był kobietą
czy mężczyzną, czy sprawca był spokrewniony z dzieckiem). To wszystko
wpływa na to, jakie objawy występują
po wykorzystaniu. Ostatnie objawy to
kontekst, czyli to, w jakim środowisku
odbyło się, wykorzystanie, czy to środowisko akceptuje ten fakt i czy środowisko przeciwdziała objawom czy nie.
Takim typowym przykładem na pomoc
dziecku i przeciwdziałanie negatywnym konsekwencjom jest np. terapia.
Reasumując nie możemy powiedzieć,

dokończenie na str. 36
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dokończenie ze str. 35
że objawy molestowania są stałe i dlatego musimy brać pod uwagę, że mogą
się zmieniać w czasie i że syndrom dziecka wykorzystanego nie występuje, nie
ma czegoś takiego, bo trudno postawić
diagnozę.
Co my, jako społeczeństwo możemy
jeszcze zrobić, aby zmniejszyć skalę
przemocy seksualnej dziewczynek
i chłopców?
Dwie podstawowe sprawy. Pierwszą
jest ta, jaką w tej chwili robimy a mianowicie edukować społeczeństwo – na
każdy możliwy sposób, przy pomocy
prasy, wszelkiego rodzaju mediów,
Internetu i też edukować dzieci. Jeśli
nasza edukacja będzie ukierunkowana na wszystkich przedstawicieli społeczeństwa to na pewno skalę zjawiska zmniejszy. Drugą rzeczą, którą na
pewno możemy zrobić to pomagać
ofiarom, czyli prowadzić wobec ofiar
właściwą interwencję i również wobec
sprawców. Bo jeśli pomagamy ofiarom
i sprawcom to potencjalnie zmniejszamy przyszłą ilość sprawców.
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Jaka jest skala wykorzystywania
dzieci w Polsce?
Jeśli będziemy oceniać wykorzystanie poprzez ilość wyroków sądowych,
które zapadają w ciągu roku to ta
wielkość waha się od 800 do przeszło
1000. Jednak nie jest to dobra miara, bo nie wszyscy molestowani mają
świadomość, że wobec nich dokonano
przestępstwa. Nie wszyscy maja świadomość, że fakt ten trzeba zgłosić. Nie
wszyscy chcą zgłosić. Stąd też duża
liczba przestępców unika kary a my nie
wiemy, jaka jest rzeczywista skala zjawiska! Jeśli oceniamy to zjawisko w inny
sposób np. poprzez przeprowadzenie
badań tzw. skriningowych, (czyli badań
w populacji, badamy ile osób w populacji ma doświadczenie wykorzystania)
to znowu waha się nam ta wielkość od
około 4% do kilkunastu lub kilkudziesięciu % w populacji w zależności od
tego, kogo pytamy. Jeśli jest to reprezentatywna grupa społeczna to w przypadku kobiet jest to kilkanaście procent
a jeśli na grupę wybieramy grupę pacjentów poradni zdrowia psychicznego to ta wielkość może nam wzrosnąć
do kilkudziesięciu procent. I wtedy też
oczywiście liczba ta będzie tym większa
im szerzej zdefiniujemy zjawisko.
Czy są zwody szczególnie zagrożone pedofilią, np. nauczyciel czy
ksiądz?
Zawsze osoby, które wykorz ystują dzieci szukają ku temu okazji.
Oczywiście zawody, które ułatwiają
dostęp do dziecka są to zawody, które są częściej wybierane przez osoby

zaburzone. Bycie nauczycielem, lekarzem zapewnia dostęp do pewnej określonej grupy pacjentów. Nie możemy
powiedzieć, że nauczyciele zawsze
uczą dzieci, bo są nauczyciele, którzy
uczą dorosłych, niemniej w pewnych
zawodach znajduje się większy procent
osób zaburzonych, bo te zawody rzeczywiście ułatwiają dostęp do dzieci.
Być może mówimy o zawodzie takim
jak nauczyciel, lekarz czy ksiądz. Warto
podkreślić, że są to zawody tzw. zaufania społecznego i dzieci, które znajdują
się pod wpływem tych osób są uczone,
że osobom tym można ufać.
Na czym polega mechanizm zmiany ofiary w sprawcę? Czy ofiara nieuchronnie staje się sprawcą?
Nie to nie jest tak, że ktoś, kto był
ofiarą zawsze staje się sprawcą. Na
pewno bardzo małe szanse na przemianę z ofiary w sprawce mają ofiary płci
żeńskiej. Dla kobiety jest to rzadki mechanizm. Natomiast częściej przemiana
ta dotyczy mężczyzn. Badania pokazują, że w niektórych przypadkach 20 %
sprawców ma taką historię życia, inne
badania mówią, że aż 80%. Nie zawsze,
jeśli mężczyzna jest ofiarą to zostanie
sprawcą. Do tego muszą być spełnione
jeszcze dodatkowe warunki (zaburzony rozwój seksualny, źle przebiegająca
socjalizacja społeczna, braki w kompetencjach społecznych, niektóre systemy
społeczne).
Jakie mechanizmy psychologiczne
rządzą postępowaniem pedofilów?
Czy skłonność do pedofilii jest wrodzona czy nabyta?
Przyczyny występowania pedofili są
bardzo złożone. Najczęściej jest tak, że
po to, aby osoba mogła tego rodzaju
zaburzenia przejawiać jest kilka pewnych czynników, o których wcześniej
wspominałam. Niektóre osoby spośród
pedofilów charakteryzują się pewnymi
zaburzeniami o charakterze biologicznym, czyli zaburzeniami, które dotyczą
struktury i funkcji mózgu. Dlatego też
nie możemy wykluczyć, że ważnym
elementem u niektórych pedofilów są
czynniki biologiczne. Natomiast u innych pedofilów czynniki, które najbardziej ważą przy powstaniu patologii są
czynniki społeczne. Także nie możemy
powiedzieć, że jedna przyczyna decyduje, bo decyduje kilka przyczyn, zazwyczaj naraz oraz musimy brać pod
uwagę, że istnieje wiele klasyfikacji
pedofilów.
Czy można wyleczyć pedofilów?
A co z chemiczną kastracją, czyli
podawaniem leków obniżających
popęd?
Zacząć należy od tego, że pedofilów
leczyć trzeba. Dobre rezultaty dają te

terapie, które prowadzimy w kompleksowy sposób, a więc wiemy, że są to
rodzaje terapii sprawdzone, które nie
są oparte najczęściej na jednej strategii
działania, ale na kilku. Dobrze jest też
łączyć farmakoterapię z psychoterapią, zwłaszcza w przypadkach, gdy jest
to mocno nasilony popęd. I wreszcie
ostatnia sprawa zawsze trzeba wziąć
pod uwagę, że dla jednej grupy pedofilów sprawdzi się terapia grupowa
np. w okresie przebywania w zakładzie
karnym może się okazać pomocna. Dla
innych terapia indywidulana jest lepsza,
bo praca w grupie nie da takich efektów. Jeśli chodzi natomiast o kastracje
chemiczną to jest to procedura, która
się sprawdza zwłaszcza wobec osób,
które mają trudności z zarządzaniem
czy z regulowaniem swojego działania
i u osób, które mają silny popęd seksualny. Wtedy warto podać odpowiednie
leki, które obniżają napięcie seksualne lub które blokują mówiąc krótko
wydzielanie androgenów względnie
też wzmagają wydzielanie hormonów
żeńskich i względne też obniżają, działanie hormonów męskich. Chcę też powiedzieć, że nie warto stosować farmakoterapii bez psychoterapii. Te formy
muszą występować łącznie. Jeśli występuje farmakoterapia to trzeba wprowadzić też psychoterapię. Nie zawsze
do psychoterapii należy wprowadzać
farmakoterapię. Niestety jest też taka
grupa osób, która jest odporna na każdy sposób działania terapii. Wtedy dla
tej grupy społeczeństwa, aby zapewnić
bezpieczeństwo konieczna jest izolacja.
Pani Profesor, w nawiązaniu do Pani
wystąpienia podczas nadchodzącej
III Konferencji Naukowej „Niepłodność – plagą zdrowotną XXI wieku”,
w kontekście seksualności, jako
czynnika w zaburzeniach płodności: wielu ekspertów podkreśla jak
ważny jest psychologiczny aspekt
u pacjentek z wadami narządów
płciowych. Czy może Pani powiedzieć o rodzajach terapii stosowanych u kobiet z takim problemem?
Ta grupa pacjentek, którą ja chcę
przedstawić to grupa ze specyficznym
problem wad narządów płciowych
i bardzo jest mało badań na świecie,
które pokazują jak rzeczywiście z tymi
pacjentkami postępować. Same badania pokazują, że pacjentki mają zaburzoną samoocenę, jeśli dotknięte są
wadami rozwojowymi narządów płciowych. Inne z kolei badania pokazują, że
pacjentki te mają wzburzony niepokój,
lęk a wręcz reagują depresyjnie. I powiedziałabym jedno - procedura, którą
warto stosować jest dostosowanie formy terapii do tego, co konkretnie dolega pacjentce. To jest taka złota reguła.
Dziękuję za rozmowę. Rozmawiali:
Włodzimierz W. Sukiennik
– Redaktor Naczelny
Justyna Długosz – Kurier Medycyny

TEMATY NA DZIŚ

37

TEMATY NA DZIŚ

Idealny schemat
terapeutyczny
powinien być
łatwy w użyciu,
efektywny, trwały,
eko i tani! Na razie
takiego leku nie
znamy.
Z Panem prof. dr. hab. n. med. Jackiem Tomaszewskim rozawia Donata Farys
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Na wstępie chciałabym pogratulować Panu Profesorowi objęcia
funkcji Prezesa Sekcji Uroginekologii Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego, czy spodziewał się Pan
Profesor, że koledzy wybiorą właśnie Pana?
Nie. Szczerze mówiąc, było to dla
mnie olbrzymie zaskoczenie. Znam
co najmniej kilkanaście osób, lekarz y zajmujących się problemami
uroginekologicznymi od lat, których aktywność w pracach Sekcji
Uroginekologii Polskiego Towarzystwa
Ginekologicznego była i jest w dalszym ciągu ponadprzeciętna, i którzy
w moim odczuciu są w stanie jeszcze
efektywniej poprowadzić sekcję.
Jakie ma Pan Profesor plany związane z nową funkcją ? Czy udało się już
wprowadzić jakieś zmiany do Sekcji
Uroginekologii Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego ?
Odpowiedź na to pytanie ad hoc jest
trudna, biorąc pod uwagę fakt, że jeszcze do końca nie „ochłonąłem” po wyborze mojej osoby na funkcję Prezesa
Sekcji Uroginekologii PTG. Jest to dla
mnie zupełnie nowa sytuacja, w której dopiero się odnajduje. Na tym etapie na
pewno mogę zapewnić, że plany są ambitne. Każda sugestia ze strony kolegów
uroginekologów, zarówno członków
nowego zarządu Sekcji Uroginekologii
PTG, biorących udział w pracach poprzednich zarządów, jak i członków
sekcji dotycząca aktywności sekcji nie
pozostanie bez echa. Od początków
działalności sekcji uroginekologii PTG,
która datuje się na 2004 rok, przez kilka pierwszych lat współpracowałem

z prof. Tomaszem Rechbergerem oraz
prof. Włodzimierzem Baranowskim przy
organizacji licznych, i co najważniejsze,
dobrze odbieranych przez grono kolegów lekarzy, aktywności, zarówno
o charakterze kongresowym, warsztatowym oraz edytorskim. Pomysłów na
„nową odsłonę” sekcji uroginekologii
jest wiele. Liczę, że pierwsze efekty naszej pracy będą już widoczne we wrześniu
2015 roku na kongresie PTG, który odbędzie
się Łodzi, gdzie sekcja Uroginekologii poprowadzi sesję tematyczną, a z tego co
tylko do dziś udało nam się wspólnie
z kolegami zaplanować, rok 2016 pod
względem aktywności zapowiada się
niezwykle interesująco.
Jakie główne wytyczne zaleciłby
Pan Profesor przed- i po operacji
u pacjentek leczonych uroginekologicznie?
Wypracowanie aktualnych zaleceń
dotyczących opieki przed/pooperacyjnej u pacjentek z dolegliwościami
uroginekologicznymi jest niezwykle
istotne z punktu widzenia operatoralekarza praktyka. Wyrażam nadzieję,
że członkowie nowego zarządu sekcji
uroginekologii potraktują ten problem
priorytetowo. Jest to temat niezwykle
„wrażliwy”, wymaga precyzyjnej analizy
doniesień naukowych, zwłaszcza tych
o najwyższym stopniu wiarygodności
dowodów medycznych. Proszę więc
o jeszcze trochę cierpliwości.
Panie Profesorze czy są jakieś nowe
perspektywy leczenia atrofii urogenitalnej?
Istniej wiele opcji leczenia atrofii urogenitalnej, zarówno opartych na terapii
hormonalnej jak i metodach niehormonalnych. Wytyczne towarzystw amerykańskich, kanadyjskich czy brytyjskich
dają nam doskonały wgląd w to, jakie
postępowanie w leczeniu atrofii urogenitalnej można zastosować, w zależności od preferencji/obaw pacjentki
czy doświadczenia lekarza. Być może
przyszłość leczenia atrofii urogenitalnej będzie oparta na wykorzystaniu
związków, które odgrywają kluczową
rolę w szlakach metabolicznych przemian steroidów- mam tu na myśli np.
dehydroepiandrosteron.
Zakażenie pochwy w uroginekologii i ginekologii, Panie Profesorze
czy może Pan Profesor nam wyjaśnić skąd się ono bierze oraz jak można je wyleczyć? Panie Profesorze czy
dieta ma wpływ na higienę intymną
kobiety?

Jeszcze stosunkowo niedawno przeważał pogląd, że zakażenia pochwy są
uciążliwą, ale raczej błahą przypadłością i nie pociągają za sobą poważniejszych implikacji zdrowotnych. Obecnie
wiemy, że konsekwencje mogą być poważne – od pogorszenia jakości życia,
czasowej niedyspozycji, poprzez powikłania infekcyjne po operacjach ginekologicznych a nawet stany zagrożenia
życia w przypadku sepsy u pacjentek
hospitalizowanych na oddziałach intensywnej opieki medycznej.
Etiopatogeneza zakażenia pochwy
i sromu ma charakter wieloczynnikowy. Rozwój infekcji w obrębie pochwy
i sromu, bakteryjnej, drożdzakowej,
pierwotniakowej czy mieszanej, jest
wynikiem zaburzenia równowagi
w złożonym ekosystemie biocenozy pochwy. Pod wpływem licznych
czynników egzo- i endogennych ekosystem pochwy aktywnej seksualnie
kobiety podlega krótkoterminowym
fluktuacjom, zarówno ilościowym jak
i jakościowym, które mogą predysponować do rozwoju zakażenia. Fakt, iż
niezwykle rzadko te stany obserwuje
się u dziewczynek oraz kobiet w okresie
menopauzy wskazuje, że aktywność
hormonalna gonady żeńskiej w okresie
rozrodczym odgrywa istotną rolę w patogenezie infekcji układu moczowo-płciowego. Do uznanych czynników
odpowiedzialnych za rozwój infekcji intymnych obszarów ciała kobiety należą
m.in. zmiany statusu hormonalnego organizmu (okres rozrodczy, cykl płciowy,
ciąża, połóg, HTZ, DTA, glikokortykosterydoterapia, tamoksifen, schorzenia endokrynologiczne np. niekontrolowana
lub źle prowadzona cukrzyca, choroba
Cushinga), błędy dietetyczne – nadmiar cukrów rafinowanych (słodycze,
soki, jogurty), zaburzenia odporności
(AIDS, sterydoterapia, immunosupresja), patologie w obrębie żeńskiego
narządu płciowego (bakteryjne zapalenie gruczołu przedsionkowego większego), zabiegi chirurgiczne w obrębie
narządu rodnego (stan po wycięciu
macicy), nawyki higieniczne (irygacje,
przesadna dbałość o higienę sromu,
dobrze dopasowana nieprzewiewna
bielizna z włókien syntetycznych), aktywność seksualna (wczesne rozpoczęcie współżycia, częste współżycie, ryzykowne zachowania seksualne, nowy
partner seksualny w ciągu ostatnich 6
m-cy, współżycie w okresie miesiączki, seks oralno-genitalny, seks analny,
DTA, IUD, diafragmy, spermicydy, lubrykanty), nieracjonalne stosowanie antybiotyków zwłaszcza u bezobjawowych
nosicielek (zmniejszenie/wyparcie
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fakultatywnych pałeczek kwasu mlekowego z pochwy, brak ochronnego działania nadtlenku wodoru, bakteriocyn,
promocja wzrostu C. albicans oraz C.
glabrata w przewodzie pokarmowym i
pochwie), wiek < 40 roku życia, czynniki genetyczne (rasa czarna, grupy krwi
ABO-Lewis o fenotypie nie wydzielającym niektórych klas immunoglobulin)
oraz inne czynniki jak niedobór żelaza,
podrażnienia chemiczne, atopia, odczyny alergiczne i uczulenia na środki
higieny osobistej, papier toaletowy,
tampony i podpaski higieniczne
Z klinicznego punktu widzenia skuteczna terapia infekcji układu moczowo-płciowego polega na uzyskaniu
właściwej równowagi pomiędzy redukcją dokuczliwych objawów, stopniem nasilenia działań niepożądanych
generowanych przez zastosowane leki
a szansą na całkowite wyleczenie lub
jak najdłuższy okres braku nawrotu

schorzenia. Leki do stosowania miejscowego nie dają powikłań systemowych,
możliwe są natomiast podrażnienia
lub pieczenie w miejscu aplikacji. Leki
doustne okazjonalnie mogą odpowiadać za dyskomfort na tle dolegliwości
gastrycznych (nudności, bóle brzucha)
oraz powodować dolegliwości bólowe
głowy. Rzadko obserwuje się toksyczny efekt terapii systemowej, który manifestuje się zazwyczaj przejściowym
podwyższeniem aktywności enzymów
wątrobowych we krwi. Z tego względu
istnieje ciągła potrzeba poszukiwania
nowych, bezpiecznych leków i schematów leczenia zakażeń układu moczowo-płciowego, które charakteryzowałyby
się wysokim potencjałem terapeutycznym, dającym możliwie najdłuższy
okres remisji uciążliwych dolegliwości
miejscowych.
Idealny schemat terapeutyczny powinien być łatwy w użyciu, efektywny

w jak najkrótszym okresie stosowania,
trwale znosić uciążliwe dolegliwości,
wykazywać działanie bakterio, grzybo
i/lub pierwotniakobójcze, nie powodować działań niepożądanych zarówno miejscowych, jak i systemowych.
Ponadto powinien charakteryzować
się wysokim profilem bezpieczeństwa
w okresie ciąży i laktacji, efektywnie
zapobiegać nawrotom schorzenia, nie
powodować zmian w ekosystemie pochwy oraz być tani.
Na razie takiego leku nie znamy,
ale dysponujemy innymi, skutecznymi opcjami terapii zakażeń obszaru
urogenitalnego kobiety, rekomendowanymi przez Polskie Towarzystwo
Ginekologiczne – głodnych wiedzy
odsyłam do ciekawej lektury na stronach internetowych PTG lub periodyku
„Ginekologia Polska”.
Dziękuję za rozmowę.
Rozmawiała:
Donata Farys – Kurier Medycyny

Szpital Miejski
im. K. Jonschera
w Łodzi

korzystać. W łódzkiej placówce hospitalizujemy co roku ponad 14 tysięcy
chorych, a 187 tys. korzysta z ambulatoryjnej opieki specjalistycznej. Co trzeci
pacjent w tym szpitalu ma 65 plus i co
najmniej trzy schorzenia jednocześnie.
- Po październikowej konferencji
„Dziś młodzi, jutro starzy – potrzeby
zdrowotne polskich seniorów”, w której wzięli udział mieszkańcy aglomeracji łódzkiej zaprosiliśmy wszystkich na
piknik do Przychodni Lecznicza należącej do Szpitala pod hasłem „Żyj zdrowo i kolorowo”. – Byliśmy zaskoczeni
zainteresowaniem i frekwencją. - Tak

powstała nasza „Akademia Seniora” mówi Iwona Bednarek, p.o. Dyrektora
III Szpitala Miejskiego w Łodzi, która
jest członkiem Rady Naczelnej Polskiej
Federacji Szpitali. - Mówiąc o problemach osób starszych położyliśmy nacisk na profilaktykę, rozwijanie pasji
plastyczno-muzycznych. Przesadzanie
kwiatów, lepienie wazonów z gliny, malowanie, wydzieranie, ale także nordic
walking, gra w bule i tai chi to tylko niektóre z aktywności seniorów w naszej
placówce.

Seniorze żyj zdrowo i kolorowo
Głównym wyzwaniem nowoczesnej
ochrony zdrowia jest połączenie opieki
zdrowotnej z szeroko rozumianą opieką
społeczną. W przypadku osób w wieku
podeszłym wsparcie musi być w odpowiedni sposób dywersyfikowane w zależności od stanu zdrowia seniora i jego
możliwości współpracy z personelem
medycznym. Ważne jest, aby seniorzy
nauczyli się korzystać z medycyny naprawczej w placówkach zdrowia, ale też
mieli dobre relacje towarzyskie z innymi ludźmi. To jest sposób na dobrą, niemonotonną, kolorową starość. To także
sposób na nieprzyjmowanie roli chorego, na utrzymanie aktywności ruchowej i korzystanie z życia społecznego.
Dyrekcja III Szpitala Miejskiego im.
K. Jonschera w Łodzi podjęła wyzwanie, jakim jest starzenie się pacjentów
ich placówki. Zdawali sobie sprawę,
że w wielu przypadkach brak rodziny,
właściwej opieki to szybkie podupadanie na zdrowiu ich podopiecznych.
Zdecydowali, że seniorzy muszą wyjść
z domu, że powinni mieć sporo wiedzy
jak poruszać się w systemie opieki zdrowotnej, żeby móc z niego prawidłowo

dokończenie na str. 40

p. o. Dyrektora Iwona Bednarek
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Miejska placówka zaproponowała
cykl poranków na temat diety w wieku
podeszłym, prawidłowej suplementacji, problemów psychicznych, schorzeń
kardiologicznych i neurologicznych, zalet witaminy C. Spotkało się to z doskonałym przyjęciem przez seniorów i ich
rodzin, mieszkańców aglomeracji łódzkiej. Ulotki z programem zajęć roznoszą
pielęgniarki środowiskowe i wolontariusze. Plakaty z programem poranku
można zobaczyć na terenie przychodni
i szpitala. W promowaniu poranków pomogły lokalne media.
Początkowo największą atrakcją
spotkań były bezpłatne badania cholesterolu, cukru, spirometrii i pomiary
ciśnienia tętniczego. Kolejki chętnych
ustawiały się do specjalistów na konsultacje w sprawach różnych dolegliwości.
Teraz tendencja trochę się zmieniła, seniorzy czekają na poranki, bo to świetna okazja, żeby wyjść z domu, spotkać
się z sąsiadem, innymi mieszkańcami
Łodzi, żeby wymienić się doświadczeniami choćby o kolejkach do specjalistów, ale też okazja, żeby pośmiać się
i nauczyć tego co zrobić, żeby żyć dłużej i w lepszym zdrowiu.
- Chcieliśmy pokazać, że leczenie jest
priorytetem naszej placówki, ale dobre
emocje w komunikacji z białym personelem są bezcenne – dodaje Iwona
Bednarek. – Ta radość seniorów podczas poranków udziela się wszystkim,
którzy tego dnia są w Przychodni. - To
sprzyja powstawaniu dobrych emocji
i kolejnych pomysłów. Wielu seniorów
w naszej placówce otrzymało „pudełko życia”, czyli ankietę, która zawiera
informację m.in. o tym na co choruje właściciel ankiety, komu trzeba

zostawić klucze, gdyby zaistniała taka
potrzeba i wiele innych praktycznych
odpowiedzi. Ankietę wypełniają seniorzy w obecności lekarza, który dokładnie wie jakie leki i produkty medyczne
przyjmuje pacjent. W ciągu pół roku
szpital rozdał już kilka tysięcy „pudelek
życia”. Tę cenną inicjatywę placówka
podjęła wspólnie z Wydziałem Zdrowia
i Polityki Społecznej w Urzędzie Miasta
Łodzi.
Poranki przygotowywane są ze
szczególną starannością. Zapraszani
goście to autorytety medyczne, ale
także specjaliści w zakresie terapii zajęciowej, ludzie z pomysłami na życie.
Dyrekcja szpitala uważa, że pacjent
świadomy swojej choroby, swoich dolegliwości to partner w procesie leczenia. Seniorzy, którzy brali udział w porankach częściej pytają swoich lekarzy
o diagnozę, sposoby leczenia, proszą
o wytłumaczenie prostym i zrozumiałym językiem.
Partnerami w wielosektorowej organizacji poranków są: farmaceuci z pobliskiej apteki, sekcja ds. seniorów w UMŁ,

Liceum Plastyczne, Ogród Botaniczny,
Klub Sportowy, Parafia Św. Anny, ale
i Stowarzyszenie Taoistyczne Tai Chi.
Wiedzą, ze edukacja i profilaktyka to
wsparcie dla świadomego pacjenta,
konsumenta, mieszkańca Łodzi.
Najnowszy pomysł Szpitala to zamontowanie urządzeń do ćwiczeń
ruchowych w parku otaczającym
Przychodnię przy ul. Leczniczej. Na tą
okoliczność przygotował i złożył Projekt
na konkurs Urzędu Miasta Łodzi do sfinansowania przez Budżet Obywatelski.
Na zakwalifikowane liczy Szpital i seniorzy. Już „widzą się” na bieżni, huśtawce i orbitreku. Ścieżka zdrowia seniora właśnie przy Przychodni w której
się leczą to doskonały pomysł. Zresztą
urządzenia byłyby dostosowane do potrzeb ludzi starszych, ale przecież obok
w parku mogliby się bawić ich wnukowie, a to przecież chodzi, żeby rożne
pokolenia potrafiły się komunikować.
Wszystkie zajęcia dla seniorów są bezpłatne, może w nich wziąć udział każdy
mieszkaniec Łodzi.
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Na przestrzeni ostatnich czterech
lat III Szpital Miejski im. K. Jonschera
rozszerzył działalność leczniczą poprzez przyłączenie dwóch innych
placówek: IV Szpitala Miejskiego im.
dr. H. Jordana przy ul. Przyrodniczej
oraz Miejskiej Prz ychodni prz y
ul. Leczniczej. W Szpitalu prz y
ul. Przyrodniczej w okresie ostatnich

dwóch lat powstały dwa oddziały,
w których działalność skoncentrowana jest głównie na łódzkich seniorach,
są to: Oddział Chorób Wewnętrznych
i Geriatrii oraz Oddział Chorób
Wewnętrznych, Geriatrii i Diabetologii.
Łącznie jest tam 75 łóżek. Obecnie jest
to największy ośrodek w województwie łódzkim, w którym uzyskują

pomoc ludzie w wieku podeszłym.
Działalność Szpitala w tym zakresie dostrzegła Wielka Orkiestra Świątecznej
Pomocy i już przekazała w 2013 placówce specjalistyczny sprzęt medyczny a kolejny ma przekazać w 2015.
Iwona Bednarek

KONFERENCJE

Aktualne proble- Indeks Funkcji
my Uroginekologii Seksualnej
Kobiety
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6 marca 2015 r. w Warszawie odbyła
się I Konferencja Naukowa „Aktualne
problemy Uroginekologii – UPDASTE
2015”. Zaburzenia uroginekologiczne
to wciąż temat tabu, a pacjenci mają
ogromne trudności, aby rozmawiać
o swoich problemach, tym bardziej,
żeby je leczyć. Podczas konferencji
przedstawiono najnowsze sposoby
terapii zachowawczej, nowatorskie metody zabiegów i operacji przywracające
pacjentom z problemem ntm godne
życie.
Przedstawiono także najnowszych
doniesienia naukowe dotyczące m.in.:
operacji ratunkowych w leczeniu nietrzymania moczu, wskazań i technik
operacji uroginekologicznych, zaleceń
przed – i pooperacyjnych u pacjentek
leczonych uroginekologicznie czy suplementów diety. Uczestnicy konferencji mieli możliwość wzięcia udziału w niezwykle ciekawych wykładach
i dyskusjach poszerzających ich horyzonty oraz praktykę. Wśród zaproszonych gości znaleźli się eksperci z całego kraju, którzy zaprezentowali swoją
wiedzę i doświadczenie z rozmaitych
dziedzin medycyny.

W dniach 4-5 grudnia 2014
roku w Warszawie odbyła się II
M iędz ynarodowa K onferencja
Indeks Funkcji Seksualnej Kobiety.
Wystąpienia ekspertów biorących
udział w konferencji poruszały najistotniejsze i zarazem wrażliwe kwestie dotyczące seksualności kobiety.
Bogaty dorobek naukowy i zaangażowanie gości zapewniły wysoki
poziom merytoryczny konferencji,
a interdyscyplinarny charakter ich
wystąpień poszerzył zakres dyskusji
i ukierunkował ją na różne obszary,
dzięki czemu uczestnicy mieli możliwość poszerzenia swojej wiedzy na
temat zróżnicowanej specyfiki zdrowia seksualnego i reprodukcyjnego.
Dyskusje i warsztaty konfe-rencyjne pokazały, że tematyka seksualności kobiety to zjawisko złożone
i wielowymiarowe, które wymaga
profesjonalnej i fachowej analizy.
Uczestnicy spotkania przekonali się,
że pytanie o sferę seksualną powinno stać się integralną częścią historii medycznej ze względu na coraz
częstsze problemy w tym obszarze
wśród kobiet i możliwość ich rozwiązywania. Prezentacja wskaźnika
Indeksu Funkcji Seksualnej Kobiety
była pierwszym krokiem na drodze
ku jego popularyzacji.
Podczas Konferencji został y
przyznane nagrody „Motyl 2014”
w 3 kategoriach.
Laureatami zostali:
Motyl 2014 – w kategorii „Mój
Ginekolog i Seksuolog” – dr
n. med. Ireneusz Salata
Motyl 2014 – w kategorii „Wybitny
Ginekolog – Specjalista”
– prof. dr n. med. Beverly Whipple,
MD, PhD
i prof. dr hab. n. med.
Marian Szamatowicz
Motyl 2014 – w kategorii „Humanista
Medycyny i Zdrowia”
– prof. dr hab. Maria Szyszkowska
Serdecznie gratulujemy
i życzymy dalszych sukcesów.

IX Międzynarodowe
Forum
Suplementów Diety
W dniach 21-22 listopada br. odbyło się IX Międzynarodowe Forum
Suplementów Diety. Wystąpienia ekspertów poruszały najistotniejsze i zarazem wrażliwe kwestie dotyczące
prawnych aspektów funkcjonowania
suplementów, identyfikacji sytuacji
przedsiębiorców na rynku, standardów
zawartości witamin i substancji wskazujących efekt odżywczy, suplementacji osób aktywnych fizycznie, działania
środków spożywczych specjalnego
przeznaczenia żywieniowego oraz ich
interakcjami z lekami.
Bogaty dorobek naukowy i zaangażowanie gości zapewniły wysoki
poziom merytoryczny Forum, a interdyscyplinarny charakter ich wystąpień
poszerzył zakres dyskusji i ukierunkował ją na różne obszary, dzięki czemu
uczestnicy mieli możliwość poszerzenia
swojej wiedzy na temat różnic pomiędzy suplementami diety a lekami oraz
pełniejszego poznania problematyki
związanej z suplementacją osób aktywnych fizycznie i chorych.
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Powstanie
Polska Platforma
Innowacyjnej
Neuromedycyny
„InnoNeuroMed”
Przedstawiciele najważniejszych polskich placówek naukowych oraz firm farmaceutycznych podpisali umowę
dotyczącą utworzenia Polskiej Platformy Innowacyjnej Neuromedycyny „InnoNeuroMed”. Dzięki niej mogą
powstać nowe leki i metody
diagnostyczne.
„InnoNeuroMed” to pier wsza
w naszym kraju platforma technologiczna łączącą naukowców i przedsiębiorców z dziedziny neuromedycyny, neurobiologii i farmacji.

Pierwsze
w Polsce operacje
wszczepienia
nowych
implantów
ślimakowych

Światowej sławy audiolog
i otolaryngolog, prof. Henryk Skarżyński przeprowadził
nowatorską operację wszczepienia specjalnego implantu
słuchowego, który pozwoli na
zdalne monitorowanie stanu
zdrowia pacjenta w Instytucie
Fizjologii i Patologii Słuchu
w Kajetanach k. Nadarzyna.
Pierwsze w Polsce operacje wszczepienia nowej generacji implantów ślimakowych pozwalających u pacjentów wykonywać badania rezonansem
magnetycznym (fMRI) przeprowadził
zespół prof. Henryka Skarżyńskiego
w Światowym Centrum Słuchu pod
Warszawą. „Nowy implant wszczepiliśmy trzem pacjentom z częściową
głuchotą. Mamy nadzieję, że za kilka
miesięcy, najpóźniej do końca 2015r.

Inicjatorami jej utworzenia są prof.
Leszek Kaczmarek, kierownik Pracowni
Neurobiologii Molekularnej z Instytutu
Biologii Doświadczalnej im. M.
Nenckiego PAN, prof. Adam Szewczyk,
dyrektor Instytutu oraz dr Maciej
Wieczorek, prezes zarządu Celon
Pharma S.A. Porozumienie zwiększa
szanse na zyskanie środków unijnych.
„Choroby układu nerwowego są
największym wyzwaniem stojącym
przed współczesną medycyną i systemem opieki zdrowotnej” – mówił prof.
Kaczmarek, koordynator naukowy.
„Koszty terapeutyczne i społeczne chorób układu nerwowego w UE sięgają
800 mld euro rocznie, co oznacza, że
przekraczają łączne wydatki na zwalczanie nowotworów, chorób układu
krążenia i cukrzycy. Z tej sumy 500 mld
to koszty związane z chorobami psychicznymi. Chodzi nie tylko o koszty
leczenia, ale także domy opieki i koszty
pośrednie – na przykład zwolnienia czy
renty” - dodał.
„Wraz z postępującym starzeniem
się społeczeństwa liczba chorych
i związane z tym koszty będą jeszcze
rosły” – mówił profesor. „Dlatego poszukiwanie i wdrażanie nowych metod
diagnostyki i terapii schorzeń układu

nerwowego jest zadaniem priorytetowym. Mamy szanse sprostania
wyzwaniu dzięki odkryciom nauk
biomedycznych”.
Chodzi nie tylko o leki, ale i regenerację układu nerwowego dzięki komórkom macierzystym, nowe
techniki obrazowania, telemedycynę
i telemonitoring, zaawansowane badania genetyczne czy symulowanie
działania leków w komputerze („in
silico”).
Do grona członków założycieli
platformy należą: Instytut Biologii
Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN
w Warszawie, Instytut Farmakologii
PAN w Krakowie, Instytut Medycyny
Doświadczalnej i Klinicznej im. M.
Mossakowskiego PAN w Warszawie,
Instytut Psychiatrii i Neurologii
w Warszawie, Pomorski Uniwersytet
Medyczny w Szczecinie, Gdański
Uniwersytet Medyczny, Uniwersytet
Medyczny w Lublinie, Uniwersytet
Medyczny w Łodzi, Warszawski
Uniwersytet Medyczny, Celon
Pharma S.A., ADR Sp. z o.o., Genexo
Sp. z o.o., OncoArendi Therapeutics
Sp. z. o.o., Polpharma S.A., Selvita S.A.

urządzenie tego rodzaju będziemy
mogli wszczepiać już wszystkich pacjentom z częściowo zachowanym słuchem” - powiedział szef Centrum oraz
dyrektor Instytutu Fizjologii i Patologii
Słuchu w Kajetanach prof. Skarżyński.
Specjalista twierdzi, że jest to kolejny przełom w rozwoju tej jednej
z najnowocześniejszych na świecie
technologii, jaką są implanty ślimakowe. Dotychczas miały one tę wadę, że
choć poprawiały słuch ludziom z częściową głuchotą, to nie mogli oni być
poddawani badaniom diagnostycznym
z użyciem rezonansu magnetycznego.
Tego rodzaju aparaty wytwarzają
silne pole magnetyczne, których natężenie w niektórych z tych urządzeń
sięga aż 3 tesli (3T ). „Umieszczony
w nim implant może zostać całkowicie
zniszczony grożąc jednocześnie uszkodzeniem tkanek pacjenta” – powiedział
prof. Skarżyński w rozmowie z dziennikarzem PAP. Wymaga to wtedy przeprowadzenia kolejnej operacji i jego
wymiany.
Implant ślimakowy sk łada się
z dwóch części. Jedna jest wewnętrzna i wszczepiana pod skórę; składa się
z elektrody ślimakowej, procesora sygnałowego, cewki indukcyjnej i małego
magnesu. Magnes ten pozwala przymocować zewnętrzną część implantu,
umieszczaną za uchem na skórze (tuż
nad jego częścią wewnętrzną). Ona

również zawiera cewkę indukcyjną,
mały magnes oraz procesor mowy.
Znajduje się w obudowie, w której
umieszczone są mikrofony i baterie
zasilające.
Prof. Skarżyński poinformował, że
nowej generacji implanty ślimakowe
umożliwią śledzenie zmian zachodzących w nerwach słuchowych w samym
mózgu po podaniu bodźca akustycznego oraz elektrycznego. „W związku
z tym uruchomiliśmy już pierwszy na
świecie program badania drogi słuchowej po wszczepieniu nowej generacji
implantów w częściowej głuchocie” dodaje specjalista.
Prof. Skarżyński jest pierwszym
na świecie specjalistą, który w 2002 r.
wszczepił implant ślimakowy pacjentowi z częściową głuchotą. Przez operacją
pacjent rozumiał jedynie 15-17 proc. docierających do niego dźwięków. Aparat
w 100 proc. przywrócił mu rozumienie
mowy. W 2004 r. specjalista po raz
pierwszy na świecie wszczepił implant
słuchowy również u dzieci z częściową
głuchotą.
Do tej pory w Kajetanach wszczepiono 4,5 tys. różnego typu implantów, w tym prawie 2 tys. tych urządzeń
u pacjentów z częściowo głuchotą.
W żadnym innym ośrodku na świecie
nie przeprowadzono tak dużo tych
operacji.
PAP - Nauka w Polsce

PAP - Nauka w Polsce
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Kwadrans spaceru
może pomóc
wyeliminować
nawyk podjadania
Chyba wszyscy wiemy, jak kusząca
może być czekolada i znamy jej kojące właściwości. Znamy też poczucie
winy, które przychodzi, jeśli tej pokusie ulegniemy. Z najnowszych badań
jednak wynika, że wystarczy 15 minutowy spacer, żeby stłamsić nawet
najsilniejsze pragnienie czekolady.
Naukowców zainteresowało, czy ćwiczenia wpływają również na zredukowanie potrzeby poprawiania nastroju
jedzeniem. Najnowsze badanie zostało
przeprowadzone przez naukowców
z Uniwersytetu Innsbruck w Austrii.

44

Dieta
sokotłuszczowa
wpływa na
działanie naszego
mózgu

Ostatnie badania pokazują, że dieta
wysokotłuszczowa powodować może
zmiany w zachowaniu, a nawet objawy
zapalenia mózgu. Od dawna wiadomo,
że diety bogate w tłuszcze są dla nas
niezdrowe – powodują choroby sercowe i zwiększają ryzyko udaru. Ostatnimi
czasy naukowcy stwierdzili, że stosowanie niezdrowej diety, może przyczynić
się również do pogorszenia stanu psychicznego i zwiększyć ryzyko depresji. Dr John Krystal, twierdzi, że wyniki
badania udowadniają, że dieta bogata
w tłuszcze nie tylko zaburza florą żołądkowo-jelitową, ale może też wpływać
na naszą psychikę, co przekłada się na
relacje z innymi ludźmi.

Jajka z korzyscią
Niedobór
dla zdrowia
witaminy D
w dzieciństwie
skutkuje
chorobami
układu sercowonaczyniowego
w życiu
dorosłym

Witamina D pełni wiele ważnych
funkcji w organizmie człowieka,
dlatego istotne jest dostarczanie jej
w odpowiednich dawkach. Zarówno
jej nadmiar jak i niedobór skutkują
bardzo poważnymi konsekwencjami. Przykładem może być osteoporoza, cukrzyca, nowotwory, czy depresja. Problem jest często trudny do
zdiagnozowania, głównie z powodu
zróżnicowanych objawów. Wśród
nich wyróżniamy np. bezsenność,
bóle kostno- mięśniowe, utratę apetytu. Nowe badania opublikowane
w Journal of Clinical Endocrinology
& Metabolism ukazują związek niedoboru witaminy D w dzieciństwie
z problemami układu sercowonaczyniowego w dorosłym życiu.
Szacuje się, iż niedobór witaminy D
jest jednym z najpowszechniejszych
niedoborów odżywczych na świecie. Według czasopisma Rheumatic
Disease Clinics of North America
z problemem tym zmaga się około miliard ludzi. Wynika to głównie
z nieprawidłowego trybu życia.

Jedno średnie jajko dostarcza około
7g białka, które charakteryzuje się wysoką wartością biologiczną. Ze wszystkich produktów odznacza się ono najbogatszym składem aminokwasowym,
zawiera wszystkie niezbędne aminokwasy egzogenne, czyli te których organizm ludzki nie wytwarza. Ponadto
jajka zawierają karotenoidy – luteinę
i zeaksantynę, które są naturalnymi
przeciwutleniaczami oraz zapobiegają
powstawaniu chorób oczu związanymi
z wiekiem – zaćmy i degradacji plamki
żółtej. Następny cenny składnik to lecytyna, działająca przeciwmiażdżycowo,
odgrywająca ważną role w funkcjonowaniu układu nerwowego i mózgu
a także przewodu pokarmowego. Jajka
mają również bardzo różnorodny skład
witamin i minerałów – nie zawierają
jedynie witaminy C, natomiast dużo
witaminy A, D, E, B i innych. Wszystkie
najcenniejsze składniki znajdują się
w żółtku.

Komórki w ciele
reagują na Twoje
myśli

Lao Tzu, antyczny chiński filozof, powiedział kiedyś „Uważaj na swoje myśli,
ponieważ stają się one słowami. Uważaj
na swoje słowa, ponieważ stają się one
czynami”. Twój umysł to doprawdy potężna maszyna, która kontroluje każdą
funkcjonalność Twojego ciała. Dobra
wiadomość jest taka, że to Ty masz
moc kontrolowania swojego umysłu.
Ćwiczenie pozytywnego myślenia jest
bardzo ważne, ponieważ może wzmocnić Twój system immunologiczny podczas gdy negatywne myśli mogą go
znacząco osłabić.
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Nowe przepisy
o oznakowaniu
żywności
13 grudnia 2014 r. zaczęło obowiązywać unijne rozporządzenie 1169/2011 w sprawie
przekazywania konsumentom
informacji na temat żywności.
Przewiduje ono szczegółowe
wymagania dla przedsiębiorców w kwestii informacji o produkcie, jakie muszą przekazać
klientowi.
Dotychczasowe przepisy dotyczące
znakowania żywności były rozdrobnione i uregulowane w wielu dyrektywach.
I różnie implementowane przez państwa członkowskie. Rozporządzenie,
stosowane wprost, nie wymaga transpozycji, przez co takie same obowiązki
obejmą wszystkich przedsiębiorców
we wspólnocie. Regulacja obejmuje
zarówno żywność sprzedawaną bez
opakowania, jak i pakowaną.
– Środki spożywcze wyprodukowane, oznakowane i wprowadzone do
obrotu przed 13 grudnia mogą znajdować się w obrocie do wyczerpania zapasów – zastrzega Izabela Zdrojewska
z Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów
Rolno-Spożywczych (IJHARS).

Wymogi
Na opakowaniu musi znaleźć się nazwa produktu, wykaz, ilość i kategorie
składników (oleje, mieszanki owocowo-warzywne itp.), występujące substancje alergenne, ilość żywności netto,
data minimalnej trwałości lub terminu
przydatności oraz warunki przechowywania albo użycia. Konieczne jest wskazanie nazwy producenta lub importera,
kraju lub miejsca pochodzenia produktu oraz instrukcji użycia. W przypadku
napoju, gdy zawiera on więcej niż 1,2

proc. alkoholu – rzeczywistą jego objętość. Od 13 grudnia 2016 r. trzeba będzie
podawać na etykiecie również wartość
odżywczą. Ograniczenia są przewidziane tylko dla opakowań mniejszych niż
10 cm kw. Większość tych wymogów
przewiduje już polskie rozporządzenie w sprawie znakowania środków
spożywczych (Dz.U. z 2014 r. poz. 774).
Z pozoru niewielkie zmiany wymagają nowych etykiet, gdyż unijne prawo
jest szczegółowe i o konieczności modyfikacji mogą zadecydować niuanse. –
Będzie np. obowiązek umieszczenia na
liście składników wyrazu „składniki”. Nie
może być to inne słowo lub jego forma
– podkreśla Joanna Chilicka, rzecznik
prasowy Polskiej Izby Handlu.
Nowością jest też ustalenie minimalnej czcionki, jaką muszą być podane
informacje na opakowaniu. Musi mieć
ona co najmniej 1,2 mm, a w przypadku, gdy opakowanie jest nie większe niż
80 cm kw. – 0,9 mm. Wszystkie dane
muszą znajdować w jednym polu widzenia, by można było je przeczytać
jednym rzutem oka, bez poszukiwania
na bokach opakowania.

Obawy
– Kłopotliwym wymogiem w przypadku małych etykiet jest brak miejsca
na umieszczenie wszystkich informacji.
Mogą się przez to stać mniej czytelne
niż wcześniej – ostrzega Magdalena
Osińska, radca prawny, dyrektor ds.
prawnych Polskiej Organizacji Handlu
i Dystrybucji. Ekspertka podkreśla, że
skomplikowany jest też obowiązek
przekazywania informacji o pochodzeniu mięsa sprzedawanego w sklepach. Tłumaczy, że dzisiejsze systemy
stosowane w handlu nie dają takich
możliwości.
Przedsiębiorcom trudno ocenić
koszty zmian.– Szacunkowo wymiana
szat graficznych dla marek własnych,
wymiana etykiet i dostosowanie systemów wagowych dla produkcji na miejscu w sklepie to koszt ok. 100–500 tys.
zł. Trudno jednak oszacować czas pracy

ekip i dostawców, a następnie nadzoru
– prognozuje mec. Osińska.
Przedsiębiorcy muszą się też liczyć
z koniecznością ponownego zlecenia
tłumaczeń dla opakowań międzynarodowych. Ekspertka zaznacza, że koszt
przygotowania jednego wzoru etykiety
czy opakowania według nowego rozporządzenia rozpoczyna się od 500 zł
netto.

Kary
W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości przedsiębiorcom grożą
sankcje karne wynikające z ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz.U. z 2005 r. nr 187, poz.
1577 ze zm.). Ustalając wysokość kary,
wojewódzki inspektor IJHARS uwzględnia stopień szkodliwości czynu, stopień
zawinienia, zakres naruszenia, dotychczasową działalność podmiotu i wielkość jego obrotów.
– Przedsiębiorcy wprowadzający do
obrotu artykuły rolno-spożywcze nieodpowiadające jakości handlowej określonej w przepisach lub deklarowanej
przez producenta w oznakowaniu tych
artykułów podlegają karze pieniężnej
do pięciokrotnej wartości korzyści majątkowej uzyskanej lub która mogłaby
zostać uzyskana przez wprowadzenie
tych towarów do obrotu. Nie niższej niż
500 zł – zaznacza Zdrojewska. – W przypadku producenta wprowadzającego
do obrotu produkty zafałszowane (np.
rzeczywisty skład nie odpowiada podanemu na etykiecie) inspektor IJHARS
może wymierzyć karę pieniężną w wysokości nie wyższej niż 10 proc. przychodu za ostatni rok obrotowy, przy
czym nie może być to kwota mniejsza
niż 1000 zł – dodaje.
IJHARS przygotowała przewodnik
nowych wymogów. Liczące ponad 100
stron opracowanie dostępne jest na
stronie inspekcji: www.ijhar-s.gov.pl.
„Gazeta Prawna”
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„Człowiek uwikłany”.
Ideały jako drogowskazy
Maria Szyszkowska
Kresowa Agencja Wydawnicza, 2014
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„Człowiek uwikłany. Ideały
jako drogowskazy” to książka
pokazującego współczesnego człowieka, jako ofiarę kultury oraz oczekiwań. Dążąc
do samorealizacji oraz perfekcji sami wpędzamy się
w pułapkę, z której bardzo
ciężko uciec. Autorka określa
również, jaką rolę w naszym
życiu mogą odgrywać ideały
- czy są one faktycznie przydatne? Jako teoretyk etyki
proponuje, aby były one
nasz ymi drogowsk azami
do budowania silnego “ja”.
Autorką książki jest Maria
Szyszkowska, postać wybitna: jest ona profesorem
zwyczajnym, wykładowca
akademickim, jak również
senatorem RP V kadencji,
byłym sędzią Tr ybunału
stanu RP. W roku 2005 była
nominowana do Pokojowej
Nagrody Nobla.

„Ludzie czy bogowie”
Dariusz Kortko,
Krystyna Bochenek
wyd. Agora, 2015
Przez kilka lat autorzy
publikacji rozmawiali z lekarzami, bo nie mogli się
pogodzić z oskarżeniami,
że są zadufani, przemęczeni, w ciągłej pogoni
za pieniądzem, że są niemoralni i stracili empatię.
Opowiadali o najbardziej
intymnych sprawach, często były to wyznania bardzo poruszające. Chętnie
mówili o sensie cierpienia,
choroby i o śmierci, z którą
tak często mieli do czynienia. Szczeklik, Trojanowski,
Religa, Kozuschek, Gibiński,
Rudowski i inni. Niektórzy
już nie żyją, a zapisy rozmów z nimi są jak testamenty wielkich lekarzy. ”Ludzie
czy bogowie” to książka
wciąż bardzo potrzebna nowym pokoleniom lekarzy.
I pacjentom, którzy powinni wierzyć, że są naprawdę
w dobrych rękach. To 27
rozmów z lekarzami różnych
specjalizacji.

„Seks u ludzi biznesu
- funkcje i dysfunkcje
seksualne w nowej
grupie pacjentów”

„Postępy w uroginekologii”
Tomasz Rechberger,
Włodzimierz Baranowski

Pod red. prof. Włodzimierz
Baranowsk iego, prof.
Zbigniewa Lew-Starowicza
i prof. Piotra Radziszewskiego

Lublin 2010,
wyd. Medbook.com.pl

ER Investment, 2011
Książka „Seks u ludzi biznesu - funkcje i dysfunkcje
seksualne w nowej grupie
pacjentów” miała swoją premierę podczas Pierwszego
Międzynarodowego Kongresu
„Kobieta i Mężczyzna. Zdrowie
reprodukcyjne i seksualne”.
Jest ona efektem pracy uznanych autorytetów w dziedzinie nauk medycznych
i powstała pod redakcją wybitnych specjalistów: prof.
Włodzimierza Baranowskiego
(ginekologia), prof. Zbigniewa
Lwa-Starowicza (seksuologia) i profesora Piotra
Radziszewskiego (urologia).
Publikacja kompleksowo ujmuje tematykę zdrowia reprodukcyjnego i seksualnego. To
jedyna taka książka ukazująca
wyniki badań nad nową grupą pacjentów - ludźmi biznesu. Opracowanie, które polecamy Państwa uwadze jest
idealnym źródłem wiedzy dla
lekarzy i nie tylko.

Głównym celem publikacji jest dostarczenie aktualnie użytecznych informacji
klinicznych związanych z leczeniem zaburzeń anatomicznych i czynnościowych
narządów dna miednicy.
Stały postęp jaki dokonuje
się w tej dziedzinie wymaga ciągłego uaktualniania
wiedz y w tym zakresie.
Wprowadzanie do powszedniego użytku klinicznego nowych rodzajów protez tkankowych pozwoli
w najbliższej przyszłości na
znaczne zredukowanie powikłań infekcyjnych i erozyjnych związanych z zastosowaniem siatek klasycznych.
Dodatkowo stała tendencja
polegająca na zminimalizowaniu potencjalnego uszkodzenia operowanych tkanek
powinna dalej ograniczyć
powikłania śródoperacyjne
związane z pasażem igieł
służących do prawidłowego
pozycjonowania implantów.
Prawidłowa technika operacyjna wraz z rygorystycznym
przestrzeganiem zasad aseptyki chirurgicznej to oczywiście podstawowe warunki
sukcesu terapeutycznego.
Ponadto w publikacji zawarto istotne uwagi praktyczne
ułatwiające codzienną działalność lekarską.
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