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Prof. Belding Scribner w Polsce
Wspopmnienia z okazji 50 rocznicy narodzin
skutecznej metody leczenia przewlek³ej
niewydolnoci nerek

Prof. Belding Scriber in Poland. Reminiscence
on the 50th anniversary memorializing effective
treatment of chronic renal failure

We wrzeniu 1960 r. w miejscowoci
Evian ko³o Genewy odby³ siê I Miêdzynarodowy Kongres Nefrologiczny. W obradach
tego Kongresu uczestniczy³ Kierownik naszej kliniki, Pan Prof. Tadeusz Or³owski. Po
powrocie opowiada³ nam, ¿e jednym z najciekawszych wydarzeñ na tym Kongresie,
by³o wyst¹pienie Prof. Beldinga Scribnera z
Seattle, USA. Poinformowa³ on europejski
wiat medyczny, ¿e od szeciu miesiêcy (a
dok³adniej od 09 marca 1960 r.) rozpocz¹³
leczenie chorych z przewlek³¹ niewydolnoci¹ nerek (PNN) za pomoc¹ dializ systematycznie powtarzanych [1]. Aby umo¿liwiæ
wielokrotne ³¹czenie pacjentów ze sztuczn¹ nerk¹, Pan Profesor zaprojektowa³
sztuczn¹ przetokê têtniczo-¿yln¹. Modele tej
przetoki wykonano z teflonu, a nastêpnie z
powodzeniem zastosowano je w praktyce
[2,3]. Przedmiotem doniesienia Prof. B.
Scribnera by³y wyniki kliniczne uzyskane u
4 pacjentów leczonych t¹ metod¹ od szeciu miesiêcy. Leczenie rozpoczynano w
koñcowym stadium choroby, tu¿ przed wyst¹pieniem pi¹czki mocznicowej. Najwa¿niejszym efektem klinicznym by³o to, ¿e
mimo licznych trudnoci zarówno technicznych jak i klinicznych, pacjenci ¿yli nadal.
Ich stan ogólny by³ niez³y i nadal byli oni
leczeni hemodializami.
Wiadomoæ ta mia³a dla nas posmak
sensacji. Spotka³a siê ona z du¿ym zainteresowaniem. Tematyka ta by³a dla nas bardzo bliska. Od dwóch lat mielimy w Klinice
sztuczn¹ nerkê [8] i bardzo intensywnie leczylimy ni¹ chorych. Zgodnie z panuj¹cymi wówczas zasadami, przyjmowalimy do
leczenia tylko pacjentów z ostr¹ niewydolnoci¹ nerek. Oczekiwalimy ¿e, po krótkotrwa³ym leczeniu, powróc¹ do pe³nego zdrowia. O leczeniu chorych z PNN nikt wówczas nie myla³. Nie pozwala³a na to ówczesna aparatura, z³o¿ona technika zabiegów i ich wysoki koszt. Tak siê nam przynajmniej wówczas wydawa³o. Ówczesne
aparaty by³y olbrzymie, ciê¿kie i prymitywne. Trzeba je by³o przed zabiegiem z³o¿yæ,
wyja³owiæ, wype³niæ krwi¹ konserwowan¹
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Przed ka¿dym zabiegiem trzeba by³o wykonaæ arteriosekcje i wenosekcje. Wprowadziæ
do naczyñ kaniule i po³¹czyæ je z kana³em
krwi aparatu. Po zabiegu kaniule trzeba by³o
usun¹æ, a naczynia podwi¹zaæ. Przed ka¿dym zabiegiem nale¿a³o wyprodukowaæ kilkaset litrów p³ynu dializacyjnego, zadbaæ aby
mia³ odpowiedni sk³ad, temperaturê, pH i w
miarê mo¿noci by³ wolny od bakterii i pirogenów. Wydajnoæ aparatów by³a niewielka. Zabiegi trwa³y po kilkanacie godzin
dziennie. By³y d³ugie, bardzo mêcz¹ce dla
pacjenta i personelu. Efekty kliniczne by³y
mierne.
Nikt siê nie kwapi³, aby z tak¹ aparatur¹
przystêpowaæ do leczenia chorych pozbawionych funkcji nerek na sta³e. A szczerze
mówi¹c nikt sobie tego nie wyobra¿a³. Panowa³o ogólne przekonanie, ¿e leczenie dializami jest tak skomplikowane i kosztowne,
a jego efekty s¹ tak krótkotrwa³e i przemijaj¹ce, ¿e mo¿na je stosowaæ wy³¹cznie u
pacjentów, którzy dobrze rokuj¹ i maj¹ szanse na powrót do pe³nego zdrowia. Trudno
by³o sobie wyobraziæ, aby mo¿na by³o leczyæ kogo t¹ metod¹ d³u¿ej ni¿ parê tygodni.
Entuzjaci dializoterapii i sceptycy
Efekty kliniczne uzyskane przez Prof. B.
Scribnera wywo³a³y wród pracowników
naszej kliniki burzliwe dyskusje. Rozwa¿alimy wszelkie aspekty przemawiaj¹ce, za i
przeciw zaproponowanej metodzie leczenia. Zwracalimy uwagê na fakt, ¿e sama
metoda nie by³a nowa. Nowa by³a grupa
chorych u których j¹ zastosowano. Nowe
by³o usprawnienie techniczne u³atwiaj¹ce ³¹czenie pacjenta z dializatorem. Nowoci¹
by³a te¿ odwaga z jak¹ zastosowano obecne niezbyt wydajne aparaty, do przewlek³ego bezterminowego leczenia chorych [4].
Z informacji jakie uzyskalimy wynika³o, ¿e wstêpne wyniki leczenia s¹ bardzo
zachêcaj¹ce. Chêtnie bymy siê ta metod¹
pos³u¿yli. Chêtnie wprowadzilibymy j¹ w
Polsce. Zdawalimy sobie dobrze sprawê z
tego, ¿e wszelkie nasze rozwa¿ania nad
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mo¿liwoci¹ podjêcia takiego typu leczenia
w Polsce mia³y charakter wy³¹cznie teoretyczny. W ca³ym kraju mielimy wówczas
dwa aparaty. Ka¿dy z nich przypada³ na 15
milionów mieszkañców. Nale¿a³o uzbroiæ siê
w cierpliwoæ i mieæ nadziejê, ¿e byæ mo¿e
za jaki czas.
W przeciwieñstwie do m³odszych pracowników kliniki, Pan Prof. T. Or³owski nie
by³ zwolennikiem tej metody. Ku naszemu
zdumieniu odniós³ siê do niej bardzo krytycznie. Uwa¿a³ ¿e jest to krok w niew³aciwym kierunku. Zwraca³ uwagê na fakt, ¿e
leczenie dializami usuwa jedynie objawy
choroby. Nie ma ono nic wspólnego z leczeniem przyczynowym. Obawia³ siê i s³usznie, ¿e rozwój tego leczenia poch³onie mnóstwo si³ i rodków. Profesor by³ zdania, ¿e
du¿o lepszym posuniêciem by³oby u¿ycie
tych rodków do badañ nad przyczynami
przewlek³ych chorób nerek, do opracowania ich skutecznej profilaktyki i doskonalszego sposobu ich leczenia. Rozumowanie to
by³o logiczne. Mia³o tylko jedna wadê. Nie
obiecywa³o pacjentom szybkiej pomocy. Tu
i teraz. Ku naszemu zmartwieniu Pan Prof.
T. Or³owski zosta³ wierny swoim przekonaniom przez wiele lat. Uwa¿a³ leczenie dializami za z³o konieczne i wielokrotnie dawa³
temu wyraz publicznie. Trzeba wiedzieæ, ¿e
nasz szef przez wiele lat pe³ni³ funkcjê Sekretarza VI Wydzia³u PAN. Zajmowa³ bardzo wysok¹ pozycjê w polskim wiecie medycznym. Jego pogl¹dy mia³y bardzo niedobry wp³yw na szybkoæ i rozwój leczenia
dializami w naszym kraju.
Niechêæ ta by³a tym bardziej niezrozumia³a, ¿e nastêpne lata swej kariery Pan
Prof. T. Or³owski powiêci³ bez reszty problemom przeszczepiania nerek. By³ twórc¹
Instytutu Transplantologii. A wiêc powiêci³
siê metodzie, która z profilaktyk¹, patogenez¹ i z leczeniem przyczynowym przewlek³ych chorób nerek nie mia³a nic, ale to nic
wspólnego.
Leczenie dializami chorych z p.n.n.
w nastêpstwie pomy³ek
diagnostycznych
Tymczasem ¿ycie p³ata³o nam gorzkie
figle. Ju¿ wkrótce okaza³o siê, ¿e do leczenia zg³aszano nam wiêcej pacjentów z przewlek³¹ niewydolnoci¹ nerek, ani¿eli pacjentów z ostr¹ ich niewydolnoci¹. Co gorsza
nie sposób by³o uchroniæ siê przed przyjêciem pacjenta z ostrymi objawami mocznicowymi powsta³ymi w przebiegu nieodwracalnej niewydolnoci nerek. W wielu przypadkach objawy niewydolnoci nerek pojawia³y siê nagle, przebiega³y burzliwie, towarzyszy³ im bezmocz. Stan pacjenta pogarsza³ siê z dnia na dzieñ. Wiele przemawia³o
za tym, ¿e mamy do czynienia z ostr¹ niewydolnoci¹ nerek. Rozpoczynalimy leczenie dializami, aby po pewnym czasie dowiedzieæ siê, ¿e by³o to zaostrzenie schorzenia
przewlek³ego i ¿e nie ma cienia szans na
powrót czynnoci nerek. Terapii raz rozpoczêtej nie sposób by³o przerwaæ. ¯ycie zmusi³o nas do wielokrotnego powtarzania dializ, d³ugo przed tym zanim sta³o siê to uznan¹ metod¹ leczenia. W niektórych przypadkach uda³o siê nam u chorych z bezmoczem
przed³u¿yæ ¿ycie o kilka tygodni. Uwzglêdniaj¹c fakt, ¿e w pierwszych trzech latach
naszej pracy dysponowalimy tylko jednym
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jedynym aparatem, by³o to osi¹gniecie wrêcz
niebywa³e.
W maju 1960 r. w klinice Prof. Nilsa Alwalla w Lund, widzia³em m³od¹ dziewczynê, która w podobnych okolicznociach zosta³a omy³kowo zakwalifikowana do leczenia dializami. By³a ona leczona dializami ju¿
od 6 miesiêcy, a bezmocz utrzymywa³ siê
nadal. Naczynia koñczyn by³y na wyczerpaniu. Stan ogólny pacjentki by³ bardzo dobry, co dobrze wiadczy³o o umiejêtnociach
zespo³u lecz¹cego. Nie od rzeczy bêdzie tu
dodaæ, ¿e w chwili gdy Pan Prof. B. Scribner w marcu 1960 r. rozpoczyna³ leczyæ
swoich pacjentów, m³oda Szwedka w Lund
by³a ju¿ leczona t¹ metod¹ od 3 miesiêcy.
Odmiennoæ ich sytuacji polega³a na odmiennoci celów jakie za³o¿y³y sobie zespo³y
lecz¹ce, na przetoce têtniczo-¿ylnej i na sile
wyobrani. Piszê o tym dlatego, ¿e takie
przypadki zdarza³y siê w ka¿dym Orodku
Dializ. Ju¿ w latach 50 tych i 60 tych by³o
wiadome, ¿e za pomoc¹ dializ mo¿na uzyskaæ poprawê w ka¿dym przypadku niewydolnoci nerek, bez wzglêdu na jego etiologiê.
O baraku wyobrani
Chorych cierpi¹cych na przewlek³e choroby nerek leczono wówczas zachowawczo. Z chwil¹ gdy stan chorego pogarsza³
siê, leczenia dializami odmawiano. Odmawiano z braku sprzêtu i z braku sposobu,
który by pozwala³ ³¹czyæ pacjenta z dializatorem dowoln¹ iloæ razy. A najbardziej brakowa³o wyobrani, ¿e za pomoc¹ tak prostego, tak prymitywnego sprzêtu mo¿na siê
pokusiæ leczyæ tak powa¿ne, tak le rokuj¹ce schorzenie jak PNN. Wyobranie tê
mia³ Profesor B. Scribner. Sta³o siê tak jak
w tym starym dowcipie rodem z Urzêdu Patentowego. Powszechnie by³o wiadomo, ¿e
danego problemu nie da siê rozwi¹zaæ, a¿
znalaz³ siê kto, kto o tym nie wiedzia³ i nieoczekiwanie poda³ rozwi¹zanie najprostsze z mo¿liwych. Prof. B. Scribner nie wynalaz³ aparatu, którym mo¿na by³o skutecznie leczyæ PNN. Poza wprowadzeniem przetoki têtniczo-¿ylnej, nie dokona³ ¿adnej rewolucji technicznej. Rozpoczynaj¹c swój
program leczenia przewlekle chorych pos³u¿y³ siê powszechnie dostêpn¹ aparatur¹.
Czas na usprawnienie aparatów do hemodializy i budowê aparatury do ci¹g³ej produkcji p³ynu dializacyjnego przyszed³ dopiero póniej [5,6,7]. Podobnie jak du¿o póniej Cimino i Brescia podali prosty sposób
³¹czenia chorych ze sztuczn¹ nerk¹. Zas³uga Prof. B. Scribnera polega³a na tym, ¿e
opieraj¹c siê na dostêpnym wówczas sprzêcie postanowi³ sprawdziæ:
a) Czy takie leczenie jest wogóle
mo¿liwe?
b) Jak d³ugo bêdzie ono skuteczne
i jak d³ugo bêdzie ono trwa³o?
c) Jaki bêdzie jego koszt?
Polska przetoka têtniczo-¿ylna
Rewelacje przywiezione z Evian przez
Prof. T. Or³owskiego przyj¹³em z mieszanymi uczuciami. W 1959 r. celem usprawnienia ³¹czenia pacjentów ze sztuczn¹ nerk¹
w ramach wspó³pracy z Politechnik¹ Warszawsk¹ uda³o nam siê wykonaæ i zastosowaæ w praktyce cewniki z polietylenu [9].
Mo¿na je by³o wprowadzaæ g³êboko do na-

czyñ. Stanowi³y one trwa³e i godne polecenia po³¹czenie uk³adu naczyniowego pacjenta z kana³em krwi w sztucznej nerce. W maju
1960 roku zawioz³em te cewniki do Szwecji
i zademonstrowa³em w klinice Prof. N. Alwalla. M³odzi asystenci kliniki, którzy wykonywali dializy codziennie, przyjêli je z entuzjazmem.
Pan Profesor przyjrza³ im siê w czasie
jednej z dializy i uzna³, ¿e dobrze spe³niaj¹
swoje zadanie. Bardzo ¿a³ujê, ¿e nie opowiedzia³ mi wówczas, jak przed kilku laty te¿
próbowa³ zmieniæ istniej¹cy stan rzeczy. Po
zakoñczonych dializach nie usuwa³ kaniul
szklanych, ale ³¹czy³ je za sob¹ drenami
gumowymi, tworz¹c sztuczn¹ przetokê têtniczo-¿yln¹. Zrazi³ siê gdy¿ krew krzep³a w
kontakcie ze szk³em i gum¹ [10].
W lipcu 1960 roku wpad³em na ten sam
pomys³. Zda³em sobie sprawê, ¿e po zabiegu cewników nie powinno siê usuwaæ. Naczyñ nie nale¿y podwi¹zywaæ, lecz nale¿y
je oszczêdzaæ. Ujcie cewnika têtniczego
powinno siê po³¹czyæ z ujciem cewnika
¿ylnego. Nieoceniony in¿. Bogdan Deczkowski, chemik z Politechniki Warszawskiej,
wyprodukowa³ z polietylenu odpowiednie
kszta³tki. Przy ich pomocy mo¿na ³¹czyæ
ujcia cewnika tkwi¹cego w têtnicy z cewnikiem tkwi¹cym w ¿yle. Okaza³o siê, ¿e po³¹czenia takie funkcjonuj¹ i spe³niaj¹ nasze
oczekiwania. Ju¿ wkrótce przy ich pomocy
uda³o nam siê wykonaæ szereg dializ. Da³o
to podstawy do prowadzenia dalszych prac
nad ulepszeniem konstrukcji sztucznej przetoki têtniczo-¿ylnej. Nowiny przywiezione
przez profesora T. Or³owskiego z Evian by³y
dla nas zaskoczeniem. Dowodzi³y, jak czêsto siê zdarza, ¿e kilka osób pracuje nad
tym samym problemem niezale¿nie od siebie i znajduje identyczne lub podobne rozwi¹zania. Faktem by³o, ¿e Prof. B. Scribner
znacznie nas wyprzedzi³. Pracuj¹c w Stanach Zjednoczonych, kraju wysoko rozwiniêtym technicznie, przoduj¹cym w produkcji i obróbce tworzyw sztucznych, mia³
wszelkie warunki, aby pomys³ swój usprawniæ, zmodyfikowaæ i wyprodukowaæ optymaln¹ sztuczn¹ przetokê têtniczo-¿yln¹. Tak te¿
siê sta³o. Firma za³o¿ona w tym celu przez
Wayna Quintona wprowadzi³a wkrótce do
sprzeda¿y przetoki znacznie ulepszone,
wykonane z silikonu i teflonu. Przetwórstwo
tych tworzyw nie by³o w Polsce mo¿liwe.
Nasza Centrala Handlowa Cezal zakupi³a
w USA kilkadziesi¹t takich przetok. Jedna
przetoka kosztowa³a 100 dolarów USA.
Wówczas za równowartoæ 20 przetok Scibnera mo¿na by³o kupiæ fabrycznie nowego
Forda Mustanga, marzenie ka¿dego m³odego cz³owieka. Mimo tej sytuacji nie zaniechalimy prac nad polsk¹ przetok¹ têtniczo¿yln¹. Uda³o nam siê wykonaæ model z polietylenu, który dobrze za³o¿ony i piêlêgnowany, pozwala³ na dializowanie pacjenta
przez 2 miesi¹ce. Przetokami tymi pos³ugiwalimy siê parê lat, do czasu wprowadzenia przetok Cimino-Bresci [11].
W roku 1963 zg³osi³em na II Miêdzynarodowy Kongres Nefrologiczny w Pradze
pracê zatytu³owan¹ Nowy typ sztucznej
przetoki têtniczo-¿ylnej do wielokrotnego
³¹czenia pacjenta z hemodializatorem [12].
Zosta³a ona opublikowana w Excerpta Medical International Congress Series 1963,
67, 49. Wiedzia³em, ¿e Pan Prof. B. Scrib-

Z. Fa³da

ner równie¿ bêdzie bra³ udzia³ w tym Kongresie i ¿e bêdzie mówi³ o swoim trzyletnim
dowiadczeniu w leczeniu chorych z PNN.
Cieszy³em siê, ¿e bêdê mia³ okazjê spotkaæ Pana Profesora, poznaæ go i zademonstrowaæ mu nasz¹ przetokê. Cieszy³em siê
tym bardziej, ¿e Pan Prof. Belding Scribner
i Prof. John Merill zostali zaproszeni do odwiedzenia Polski po zakoñczeniu obrad
Kongresu. Zaproszenie to przyjêli z wdziêcznoci¹. Zaplanowano, ¿e po obradach, wraz
z innymi cz³onkami polskiej delegacji bêdê
im towarzyszy³ w czasie lotu do Warszawy,
a nastêpnie mia³em siê nimi opiekowaæ w
czasie ich pobytu w Polsce.
Pana profesora B.Scribnera po raz
pierwszy w ¿yciu spotka³em w Pradze, w
dniu 26 sierpnia 1963 r. w czasie pierwszego dnia Kongresu. Mia³em sporego pietra,
gdy¿ Pan Profesor by³ wówczas jedn¹ z najbardziej znanych i popularnych postaci w
wiecie nefrologicznym i jednym z najbardziej obleganych uczestników Kongresu.
Z zainteresowaniem czekano na jego
wyst¹pienie i na kolejne sprawozdanie o
postêpach w leczeniu chorych z PNN. Prezentacji dokona³ mój szef Pan Prof. T. Or³owski. Po przywitaniu siê i wymianie uprzejmoci wrêczy³em Prof. B. Scibnerowi pude³ko zawieraj¹ce nasz¹ przetokê têtniczo-¿yln¹. Pan Profesor nie kry³ zainteresowania,
szybko otworzy³ pude³ko. Wzi¹³ do r¹k przetokê i uwa¿nie siê jej przyjrza³ ze wszystkich stron. Nastêpnie umiechn¹³ siê i wyranie zadowolony powiedzia³: Lepsza od
naszej przetoki to ona nie jest. Niestety ocena ta odpowiada³a prawdzie.

proszeni do Polski na kilka dni i zakwaterownani w Hotelu Europejskim. Jak to zwykle w takich wypadkach bywa, ich pobyt sk³ada³ siê z czêci naukowej i turystycznej. Profesorem J. Merillem zajêli siê koledzy z Kliniki Chirurgicznej Pana Prof. Jana Nielubowicza. Zajmowa³ siê nim zespó³, który ju¿
wówczas przygotowywa³ siê do rozpoczêcia transplantacji nerek. Opiekê nad Prof.
B. Scribnerem sprawowali koledzy z naszej
kliniki i ja. Tak jak ju¿ wspomnia³em, nasi
gocie byli po raz pierwszy w krajach obozu
socjalistycznego. Zdarza³o siê ¿e zaskakiwa³y ich rzeczy, drobiazgi których my wogóle nie dostrzegalimy. Uwa¿alimy je za
rzecz oczywist¹. Utkwi³ mi w pamiêci taki
drobny szczegó³, rzecz bez wiêkszego znaczenia. Dosta³em polecenie, aby przywieæ
naszych goci z Hotelu Europejskiego do
Szpitala PSK przy ul. Nowogrodzkiej. Nie
mia³em samochodu, co zreszt¹ by³o wówczas norm¹. Przyby³em do hotelu i zaprowadzi³em goci na przystanek taksówek.
Sta³o tam parê wys³u¿onych Warszaw produkcji FSO. Zajêlimy miejsce w jednej z
nich. Kierowca przekrêci³ kluczyk. Motor
samochodu zawarcza³ g³ono z wdziêkiem
m³ockarni. Ca³y wóz zacz¹³ siê trz¹æ i
drgaæ. Na moich gociach zrobi³o to piorunuj¹ce wra¿enie. Najpierw rozejrzeli siê
woko³o ze zdumieniem, popatrzyli na siebie, poczem siê umiechnêli. Zdarzenie to
wprawi³o ich w dobry humor. By³o widaæ, ¿e
bêd¹ mieli co opowiadaæ w domu. ¯e jest to
dla nich przygoda i ¿e po raz pierwszy w
¿yciu jad¹ takim g³onym i trzês¹cym siê
pojazdem.

Prof. B. Scribner w Warszawie
W dniu 30 sierpnia 1963 r. po zakoñczeniu obrad, lecielimy samolotem LOT z
Pragi Czeskiej do Warszawy. Na pok³adzie
samolotu by³a polska delegacja wracaj¹ca
z Kongresu, oraz nasi amerykañscy gocie.
Zaj¹³em miejsce obok Prof. B. Scribnera.
Pod wzglêdem towarzyskim okaza³ siê byæ
cz³owiekiem bardzo mi³ym, uprzejmym, ciekawym wiata i rozmownym. Pierwszy raz
w ¿yciu lecia³ do kraju le¿¹cego za tzw. ¯elazn¹ Kurtyn¹. Bardzo to prze¿ywa³ i wszystko go interesowa³o. Gdy znalelimy siê w
pobli¿u Warszawy samolot nasz przelecia³
ponad lotniskiem i jak na zmówienie zatoczy³ spory kr¹g nad miastem. W oknach
ukaza³y siê ulice rodmiecia, Plac Defilad,
a w samym rodku widnia³a olbrzymia sylwetka Pa³acu Kultury. Na ten widok Pan
Prof. Scribner, a¿ podskoczy³ w fotelu. Szybko wyci¹gn¹³ rêkê w kierunku okna i zapyta³: Kto jest w³acicielem tego budynku?
Zdêbia³em. Jak wyt³umaczyæ Amerykaninowi stosunki w³asnociowe w tej czêci wiata? Wiele siê nie namylaj¹c szybko wypali³em: Mister Jozef Stalin! Prof. Scribner
umiechn¹³ siê. Moja odpowied najwyraniej go usatysfakcjonowa³a. A ja, mimo zastosowanego skrótu mylowego, s¹dzê ¿e
nie by³em znowu taki daleki od prawdy.
Profesorowie B. Scribner i J. Merill byli
goæmi Polskiej Akademii Nauk. Zostali za-

Wyk³ad
Na drugi dzieñ po przylocie Pan Prof. B.
Scribner odwiedzi³ nasz¹ Klinikê. Zajrza³
równie¿ do Orodka Dializ. Najwa¿niejszym
punktem jego pobytu w Polsce by³o wyst¹pienie na posiedzeniu Warszawskiego Towarzystwa Internistów Polskich. Odby³o siê
ono w gmachu Instytutu Higieny przy ulicy
Chocimskiej 5. Interesuj¹co i wczenie zapowiedziane wyst¹pienie Pana Profesora w
Instytucie spotka³o siê z du¿ym zainteresowaniem. Sala wyk³adowa by³a nabita s³uchaczami po brzegi. ¯artowalimy sobie, ¿e
popularnoæ Prof. Scribnera nie zna granic
geograficznych i politycznych. Okaza³o siê,
¿e Prof. B. Scribner by³ utalentowanym i
dowiadczonym mówc¹. Mówi³ z wielk¹
swad¹. W jego wyst¹pieniu znaæ by³o rutynê i wietne opanowanie tematu. Mia³em
zaszczyt t³umaczyæ to wyst¹pienie. Profesor opowiada³ o trudnociach jakie wyst¹pi³y w czasie uruchamiania programu leczenia pacjentów z PNN za pomoc¹ dializ powtarzanych. O swoich obawach co do stosowanych metod i oczekiwanych wyników.
Du¿o uwagi powiêci³ koniecznoci doskonalenia aparatury dializacyjnej, metod produkcji p³ynu dializacyjnego i jego wykorzystywania. Opisywa³ dowiadczenia zdobyte
w ci¹gu trzech lat stosowania tego leczenia. Mówi³ o uzyskanych efektach klinicznych, ale du¿o miejsca powiêci³ napotka-
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nym komplikacjom i powik³aniom. Bynajmniej nie ukrywa³, ¿e ¿ycie jego pacjentów,
przed³u¿one kolosalnym wysi³kiem lecz¹cych i leczonych, dalekie jest od komfortu.
Opowiada³, ¿e pacjenci le znosz¹ d³ugotrwa³e piêtnastogodzinne dializy. ¯e w czasie leczenia dochodzi do znacznych spadków wagi cia³a, co poci¹ga za sob¹ szybkie
spadki cinienia têtniczego, kurcze mieni,
zw³aszcza nóg. Wielu chorych cierpi na bardzo przykry wi¹d skóry. Niektórym dokucza podagra. Pacjenci maj¹ znaczn¹ niedokrwistoæ, czêsto czuj¹ siê os³abieni, s¹
poddatni na infekcje. Wszyscy le znosz¹
ograniczenia dietetyczne, a zw³aszcza ograniczenia iloci wypijanych p³ynów. Po zakoñczeniu Pan Profesor, zostal nagrodzony
hucznymi brawami. Mimo koniecznoci tlumaczenia jego wyst¹pienia, jako mówca
potrafi³ nawi¹zaæ dobry i bezporedni kontakt z widowni¹.
Po trzech dniach ¿egnalismy naszych
goci na warszawskim lotnisku. Pamiêtam,
¿e smuk³y francuski samolot typu Caravelle
zabra³ ich do Pary¿a. Przed odlotem Prof.
B. Scribner zaprosi³ mnie do odbycia rocznego sta¿u w jego Klinice. By³o to du¿o wiêcej ni¿ mia³em oczekiwaæ. Pan Profesor
dotrzyma³ s³owa. Wkrótce przys³a³ oficjalne
zaproszenie, dziêki któremu dwa lata póniej zawita³em do Seattle. Ale to ju¿ ca³kiem
inna historia.
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