
DDrr  nn..  mmeedd..  MMaa  rreekk  BBllaa  ddooww  sskkii
––  kkiiee  rrooww  nniikk  CCeenn  ttrruumm  
SSttoo  mmaa  ttoo  lloo  ggiiii  ––  OOśśrroodd  kkaa  
BBaa  ddaaww  cczzee  ggoo  ww OOllsszz  ttyy  nniiee..  
AAuu  ttoorr  ppoodd  rręęcczz  nnii  kkaa
„„ZZnniiee  cczzuu  llee  nniiee  ooggóóll  nnee  
ww ssttoo  mmaa  ttoo  lloo  ggiiii  kkllii  nniicczz  nneejj””
W mo im ży ciu za wo do wym prze -
pro wa dzi łem po nad ty siąc za bie -
gów w znie czu le niu ogól nym i je -
stem go rą cym orę dow ni kiem tej
me to dy le cze nia. Wszy scy pa cjen ci,
któ rych ope ro wa łem, by li skla sy fi -
ko wa ni przez ba da ją cych le ka rzy
ane ste zjo lo gów w pierw szej gru pie
ASA. Oso by na wet z drob ny mi nie -
dy spo zy cja mi, ta ki mi jak np. prze -
zię bie nie, wy klu cza ne by ły z za bie -
gów. Uwa żam, że przy obec nym
sta nie wie dzy ane ste zjo lo gicz -
nej, do sko na łej, no wo cze snej
apa ra tu rze i sto so wa nych le -
kach za bie gi w znie czu le niu
ogól nym są bar dzo bez piecz ne.

Ist nie je jed nak, jak w ka żdym
po stę po wa niu kli nicz nym, pe -
wien pro cent nie po wo dzeń, ale
we dług ba dań sta ty stycz nych
nie od bie ga on od le cze nia
kon wen cjo nal ne go. 

Z punk tu wi dze nia sto ma to lo -
gii kli nicz nej w znie czu le niu ogól -
nym po win no się prze pro wa dzać

za biegi kom plek so we, czy li sa na -
cje ja my ust nej, szcze gól nie u pa -
cjen tów psy chicz nie cho rych, z po -
ra że niem mó zgo wym czy też u
dzie ci, zwłasz cza spe cjal nej tro ski.
Opra co wa łem kil ka tech nik i pro -
ce dur po stę po wa nia kli nicz ne go
w za kre sie sto ma to lo gii za cho -
waw czej w znie czu le niu ogól nym,
któ re sys te ma tycz nie wdra ża łem
pod czas wy ko ny wa nych przez sie -
bie za bie gów. Prze pro wa dzo ne
ana li zy chro no me tra żo we wy ka -
za ły, że dzię ki po wy ższym tech ni -
kom ra dy kal nie zmniej szo no czas
wy ko ny wa nia kom plek so wych za -
bie gów do bez piecz ne go pu ła pu
pię ciu go dzin. Moim zdaniem,
że głów nym prze ciw wska za -
niem do wy ko ny wa nia za bie -
gów w znie czu le niu ogól nym
jest brak wie dzy, umie jęt no ści
i przy go to wa nia me ry to rycz -
ne go le ka rzy. Nie uczy się ich

tego na stu diach i rzad ko w sys te -
mie kształ ce nia po dy plo mo we go,
szcze gól nie w za kre sie sto ma to -
lo gii za cho waw czej. Wy ko ny wa -
nia za bie gów w znie czu le niu
ogól nym na uczy łem się za gra ni -
cą, kon kret nie w Au stra lii, gdzie
te go ty pu za bie gi prze pro wa dza -
ne by ły ru ty no wo. Obec nie prak -
ty ko wa nie ich w Pol sce jest
znacz nie utrud nio ne – mo im zda -
niem przez prze sad nie wy ostrzo -
ne prze pi sy. Gdy by by ło to mo żli -
we, wy ko ny wał bym wszyst kie
za bie gi tyl ko w znie czu le niu
ogól nym. Uwa żam, że w żad nych
in nych wa run kach nie uda je się
osią gnąć ta kiej sta ran no ści i pre -
cy zji, zwłasz cza u dzie ci. Smut ny
jest jesz cze je den fakt, że w na -
szym kra ju naj wię cej ne ga tyw -
nych zdań do po wie dze nia na te -
mat prze pro wa dza nia za bie gów
w znie czu le niu ogól nym ma ją

oso by, któ re naj mniej te go ty pu
za bie gów wy ko na ły.

LLeekk..  mmeedd..  AArr  ttuurr  JJaa  nnuu  sszzaa  nniieecc
––  ssppee  ccjjaa  llii  ssttaa  aannee  ssttee  zzjjoo  lloo  ggiiii
ii iinn  tteenn  ssyyww  nneejj  ttee  rraa  ppiiii,,
kkiiee  rrooww  nniikk  kkllii  nnii  kkii  
„„UUśśmmiieecchh  mmaa  lluu  cchhaa””,,  
llee  kkaarrzz  WWaarr  sszzaaww  sskkiiee  ggoo  
HHoo  ssppii  ccjjuumm  ddllaa  DDzziiee  ccii

Kon se kwen cje zdro wot ne, któ -
re wy ni ka ją z za nie dba nia le -
cze nia zę bów, są bez po rów na -
nia więk szym ob cią że niem dla
or ga ni zmu niż sa mo znie czu le -
nie ogól ne. Z dru giej stro ny zmu -
sza nie dziec ka si łą do pod da nia się
le cze niu sto ma to lo gicz ne mu jest
rów nież fa tal nym wyj ściem, gdyż
po wo du je czę sto nie od wra cal ny
uraz psy chicz ny. Do dat ko wo, je że -
li sto ma to log nie bę dzie miał wy -
star cza ją ce go kom for tu pra cy,
to le cze nie bę dzie nie sku tecz ne,
a na wet nie bez piecz ne dla pa cjen -
ta. A więc w wy pad ku gdy nie uda -
je się osiąg nąć współ pra cy, dla do -
bra dziec ka le piej nie od wle kać de -
cy zji o za bie gu w znie czu le niu
ogól nym.

Je śli cho dzi o bez pie czeń stwo
za bie gu, opty mal nym roz wią za -
niem jest wy ko na nie go z in tu ba -
cją. Pa cjent mu si być za in tu bo wa -
ny, po nie waż tyl ko w ten spo sób
dro gi od de cho we mo gą być w peł ni
za bez pie czo ne. Znie czu le nia bez
in tu ba cji, je dy nie w głę bo kiej se -
da cji, np. sam pod tle nek azo tu, są
mniej bez piecz ne, po nie waż od ru -
chy obron ne są wów czas ob ni żo ne,
a dro gi od de cho we nie za bez pie -
czo ne przed aspi ra cją ob ce go cia ła
do płuc. Po za tym do nie któ rych
pro ce dur sto ma to lo gicz nych ta kie
znie czu le nia są zbyt płyt kie,
a więc nie w peł ni ni we lu ją ból.

Miej scem, gdzie mo żna bez -
piecz nie prze pro wa dzić za bieg
w znie czu le niu ogól nym, mo że
być za rów no szpi tal, jak i ga bi -
net sto ma to lo gicz ny, o ile po -
sia da ją po zy tyw ną opi nię wo je -
wódz kie go kon sul tan ta do
spraw ane ste zjo lo gii. Bar dzo
istot ny jest mo ni to ring pa cjen -
ta pod czas za bie gu, któ ry po wi -
nien być wy ko ny wa ny zgod nie
z obo wią zu ją cy mi stan dar da mi
ane ste zjo lo gicz ny mi w znie -
czu le niu ogól nym. Rów nie wa -
żne są kwa li fi ka cje le ka rza
ane ste zjo lo ga, któ ry mu si po -
sia dać II sto pień spe cja li za cji.

Ta kie spek ta ku lar ne po wi kła -
nia przy znie czu le niu jak przy -
pad ki hi per ter mii zło śli wej są na -
gła śnia ne przez me dia i sta ją się
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Znie czu le nie ogól ne 
u dzie ci – prak ty ka pol ska

Czy za bie gi sto ma to lo gicz ne wy ko ny wa ne w znie czu le niu ogól nym są bez piecz ne dla ma łych 
pa cjen tów – to kwe stia wciąż dys ku to wa na przez spe cja li stów

Znie czu le niu ogól ne mu pod da je się co ro ku mi lio ny dzie ci we wszyst kich
gru pach wie ko wych. 
Do świad cze nia na zwie rzę tach wy ka zu ją ce ist nie nie wpły wu znie czu le nia
ogól ne go na roz wój mó zgu mło dych ssa ków skło ni ły na ukow ców z USA
i Da nii do prze pro wa dze nia ba dań nad od le gły mi skut ka mi je go sto so wa -
nia u dzie ci. 
Prze pro wa dzo no ba da nia o ró żnej kon struk cji. Ba da nie re tro spek tyw ne
po le ga ją ce na po rów na niu roz wo ju dzie ci, któ re przed ukoń cze niem trze -
cie go ro ku ży cia prze szły za bieg w znie czu le niu ogól nym, z roz wo jem ich
nie pod da wa ne go znie czu le niu ro dzeń stwa. In ne – pro spek tyw ne po le ga ło
na po rów na niu roz wo ju dzie ci pod da nych ope ra cji prze pu kli ny pa chwi no -
wej w znie czu le niu ogól nym z roz wo jem dzie ci, u któ rych do tej ope ra cji
za sto so wa no znie czu le nie miej sco we. Z ba dań wy ni kło, że u pa cjen tów
pod da nych po je dyn cze mu za bie go wi nie ma wy kry wal nych od chy leń

w roz wo ju. Dzie ci, któ re przed 3. r.ż. by ły znie czu la ne wie lo krot nie, czę ściej
mia ły trud no ści w na uce niż ich zdro wi ró wie śni cy, cho ciaż wy klu czo no ist -
nie nie ró żnic w ilo ra zie in te li gen cji. Żad na z tych me tod ba dań nie po zwo li -
ła jed nak od ró żnić efek tu za sto so wa nia znie czu le nia od skut ków sa me go
za bie gu chi rur gicz ne go lub zwią za ne go z nim scho rze nia. Na dzie ją na uzy -
ska nie roz strzy ga ją cych da nych są, bę dą ce w to ku, dłu go let nie ba da nia
opar te o szcze gó ło wą do ku men ta cję me dycz ną i szkol ną dwu kil ku ty sięcz -
nych grup pa cjen tów w Da nii i Sta nach Zjed no czo nych. 
De cy zja o za sto so wa niu znie czu le nia ogól ne go do za bie gów sto ma to lo -
gicz nych na dal bu dzi więc kon tro wer sje. Dla te go spy ta li śmy le ka rzy sto -
ma to lo gów i ane ste zjo lo gów ma ją cych do świad cze nie w tej dzie dzi nie
o ich zda nie na te mat bez pie czeń stwa tej pro ce du ry, do pusz czal nej czę -
sto ści jej wy ko ny wa nia oraz nie po żą da nych skut ków.

Źró dło: Han sen T i wsp. Ane sthe sio lo gy 2009; 110:1-3

P o nad 70 proc. no wych obo -
wią zu ją cych ak tów praw -
nych po wsta je z ini cja ty wy

Unii Eu ro pej skiej, a nie par la men -
tów na ro do wych. Dla te go wy bór
do ko na ny w pierw szych dniach
czerw ca wa żny jest nie tylko dla

sto ma to lo gów i le ka rzy po zo sta -
łych spe cjal no ści, ale ta kże pie lę g -
nia rek, ra tow ni ków, ana li ty ków
i tech ni ków me dycz nych oraz in -
nych osób zwią za nych z sek to rem
zdro wia. Par la ment Eu ro pej ski
jest bo wiem je dy nym or ga nem UE,
na któ ry ma bez po śred ni wpływ
ka żdy upraw nio ny oby wa tel kra -
jów człon kow skich. Więk szość sek -
to rów (prze mysł, rol nic two, ochro -
na śro do wi ska, edu ka cja, są dow -
nic two i le gi sla cja, han del, trans -
port, tu ry sty ka, in fra struk tu ra
etc.) pod le ga ją bar dzo szcze gó ło -
wym re gu la cjom i uni for mi za cji
przez UE. Re ali zo wa ne są one nie
tyl ko po przez de fi nio wa nie i kon -
tro lę bar dzo szcze gó ło wych norm
i stan dar dów (np. li mi tów emi sji
za nie czysz czeń, go dzin ćwi czeń
i wy kła dów dla stu den tów z po -
szcze gól nych przed mio tów czy na -
wet ką tów przy sta wie nia dra bin
do ścian albo osła wio nych już krzy -
wizn ba na nów), ale ta kże po przez
de sy gno wa nie ade kwat nych środ -
ków fi nan so wych na re ali za cję
tych ce lów. Ja ko że Pol ska z ra cji

uwa run ko wań hi sto rycz nych na le -
ży do jed nych z bied niej szych
człon ków UE, to zde cy do wa nie ko -
rzy sta ona z tych pie nię dzy zgod nie
z unij ną fi lo zo fią wy rów ny wa nia
po zio mu roz wo ju po szcze gól nych
państw człon kow skich. 

A co z ochro ną zdro wia? Nie ste -
ty nic lub pra wie nic. Zo sta ła ona
po zo sta wio na sa ma so bie. W po -
szcze gól nych kra jach Unii Eu ro -
pej skiej obo wią zu ją ró żne stan dar -
dy, za kre sy i za sa dy fi nan so wa nia
świad czeń zdro wot nych, dia gno -
stycz nych, re ha bi li ta cyj nych etc.
Prze by wa jąc w in nych kra jach
człon kow skich UE (któ rych nie wy -
pa da już na zy wać „za gra ni cą”),
w prak ty ce bar dzo trud no jest sko -
rzy stać z przy słu gu ją ce go fi nan so -
wa nia ze środ ków pu blicz nych
(niepłat nych z wła snej kie sze ni)
za otrzy ma ne świad cze nia zdro -
wot ne. Wy na gro dze nie pra cow ni -
ków zwią za nych z ochro ną zdro wia
po zo sta je bar dzo zró żni co wa ne
w po szcze gól nych kra jach eu ro pej -
skich, choć po zo sta łe kosz ty zwią -
za ne z udzie la niem świad czeń

stają się co raz bar dziej po rów ny -
wal ne (by naj mniej nie ta nie ją). Sy -
tu acja ta skut ku je od pły wem mło -
dych pol skich le ka rzy i den ty stów,
co utrud nia też roz wój sze ro ko ro -
zu mia nej ochro ny zdro wia w na -
szym kra ju. Wo bec nie ko rzyst nej
sy tu acji de mo gra ficz nej (sta rze nie
się spo łe czeń stwa eu ro pej skie go)
bez pil ne go przy ję cia kon kret nych
roz wią zań sys te mo wych i za pew -
nie nia ich fi nan so wa nia pro ble my
bę dą nie ste ty na ra stać. Obec nie
UE jesz cze zda je się te go nie do -
strze gać, bra ku je na wet struk tu ry
zaj mu ją cej się wy łącz nie pro ble -
ma mi zwią za ny mi z ochro ną zdro -
wia. Jej ro lę peł ni Ra da ds. Za trud -
nie nia, Po li ty ki Spo łecz nej, Zdro -
wia i Po li ty ki do ty czą cej Kon su -
men tów (sic!).

No wo  wy bra ni pol scy po sło wie
do Par la men tu Eu ro pej skie go mo -
gą i po win ni opto wać za roz wią za -
nia mi sys te mo wy mi do ty czą cy mi
wszyst kich kra jów UE. W tym
rzecz, aby by ły one ko rzyst ne rów -
nież dla roz wo ju ochro ny zdro wia
w Pol sce. �

N a  u s t a c h  d e n t y s t y��

Dr n. med. Ma ciej No wak, spe cja li sta 
pe rio don to lo gii i sto ma to lo gii ogól nej
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pod ło żem swe go ro dza ju fo bii.
Tym cza sem przed hi per ter mią
mo żna się przy nam niej czę ścio wo
za bez pie czyć. Po pierw sze, ośro -
dek wy ko nu ją cy za bieg po wi nien
dys po no wać od po wied nim le kiem
(dan tro len). Po dru gie, hi per ter -
mii mo żna sta rać się unik nąć
przez od po wied ni do bór le ków
uży tych do znie czu le nia. 

Od po wied nia kwa li fi ka cja,
sta ran nie prze pro wa dzo ny
wy wiad ane ste zjo lo gicz ny,
pra wi dło we przy go to wa nie do
za bie gu i do brze do bra ne le ki
de cy du ją o bez pie czeń stwie
pa cjen ta, a ta kże za po bie ga ją
do le gli wo ściom po za bie gu.
Na szą kli ni kę pa cjent opusz cza
po go dzi nie, dwóch po za bie gu,
do dat ko wo (do 24 go dzin) mo ni to -
ru je my go te le fo nicz nie. Dla te go
też wie my, że do le gli wo ści na wet
po roz le głej sa na cji ja my ust nej
wy stę pu ją spo ra dycz nie. Do dat -
ko wo ro dzi ce za wsze dys po nu ją
nu me rem te le fo nu do pie lę gniar -
ki dy żur nej.

Od 2000 ro ku prze pro wa dza my
oko ło 500 ta kich za bie gów rocz nie.
Oko ło 150 z nich to za bie gi ko mer -
cyj ne u dzie ci zdro wych, a po zo sta -
łe są re fun do wa ne przez NFZ i wy -
ko ny wa ne u dzie ci z orze cze niem
o nie peł no spraw no ści. 

To nasz ośro dek roz po czął wal -
kę o ob ję cie re fun da cją szer szej
gru py nie peł no spraw nych dzie ci.
Przed na szą ini cja ty wą za bie gi te
by ły re fun do wa ne tyl ko dzie ciom
ze znacz nym lub głę bo kim stop -
niem upo śle dze nia umy sło we go.
Re fun da cja nie obej mo wa ła np.
dzie ci au ty stycz nych, a do dat ko -
wym pro ble mem był brak orze -
cze nia o stop niu nie peł no spraw -
no ści u pa cjen tów po ni żej 16. r.ż.
Te raz, w gru pie wie ko wej po ni -
żej 16. r.ż. re fun da cja do ty czy
wszyst kich dzie ci z orze cze niem
o nie peł no spraw no ści, a w przy -
pad ku star szych – ze znacz nym
i umiar ko wa nym stop niem nie -
peł no spraw no ści. To orze cze nie
jest sto sun ko wo pro ste do uzy ska -
nia, dzię ki nie mu z bez płat nych
za bie gów w znie czu le niu ogól nym
obec nie mo gą ko rzy stać np. dzie ci
z cho ro bą no wo two ro wą, wa dą
ser ca czy dzie ci au ty stycz ne, któ -
re wy ma ga ją szyb kiej sa na cji ja -
my ust nej.

DDrr  nn..  mmeedd..  RRaa  ffaałł  RRoo  jjeekk  
––  llee  kkaarrzz  ddeenn  ttyy  ssttaa,,  ssppee  ccjjaa  llii  ssttaa
ssttoo  mmaa  ttoo  lloo  ggiiii  ddzziiee  cciięę  cceejj,,  
aassyy  sstteenntt  ww KKllii  nnii  ccee  
SSttoo  mmaa  ttoo  lloo  ggiiii  DDzziiee  cciięę  cceejj
PPoo  mmoorr  sskkiieejj  AAkkaa  ddee  mmiiii  
MMee  ddyycczz  nneejj  ww SSzzcczzee  ccii  nniiee
Py ta nie, czy znie czu le nie ogól ne
jest cał ko wi cie bez piecz ne, nie ma
sen su. Jest oczy wi ste, że nie bez -
pie czeń stwo ist nie je, jed nak jest
ono mniej sze niż ry zy ko po wi kłań
po znie czu le niu miej sco wym czy
cho cia żby wy pad ku dro go we go
przy prze cho dze niu przez uli cę.
Więk szość pa cjen tów po ni żej 4. r.ż.
pod czas le cze nia sto ma to lo gicz ne -
go nie chce współ pra co wać z den ty -
stą. Nie ma też pro stej od po wie dzi
na py ta nie, czy unik nię cie du że go
stre su, któ ry czę sto wią że się

z lecze niem zę bów mlecz nych
z wy ko rzy sta niem tzw. me ta lo we -
go pal ca, uza sad nia wy ko na nie
za bie gu w znie czu le niu ogól nym.
U nie któ rych dzie ci ta ki spo sób
le cze nia nie po zo sta wia żad nych
ne ga tyw nych śla dów w psy chi ce,
u in nych mo że spo wo do wać uraz,
któ ry przez wie le lat bę dzie sku -
tecz nie unie mo żli wiał pra wi dło -
wy kon takt dziec ka z den ty stą.
Tu oce na i de cy zja po win ny na le -
żeć za rów no do le ka rza sto ma to -
lo ga (za kres le cze nia sto ma to lo -
gicz ne go), jak i ro dzi ców, któ rzy
naj le piej zna ją swo je dziec ko.

W kwe stii bez pie czeń stwa,
któ re przy le cze niu zę bów
w znie czu le niu ogól nym ma
klu czo we zna cze nie, nie zmier -
nie istot ne są pra wi dło we
przy go to wa nie ma łe go pa cjen -
ta do za bie gu przez ro dzi ców
oraz miej sce, w któ rym za bieg
ma być wy ko ny wa ny. Wni kli-
wa kon sul ta cja ane ste zjo lo -
gicz na, prze strze ga nie przez
ro dzi ców wska zań przed za -
bie giem i ich świa do mość
zwią za na z le cze niem to pod -
sta wa przy te go ty pu za bie -
gach. Oczy wi ście le cze nie po -
win no od by wać się w kli ni ce
ma ją cej kom plet ne wy po sa że -
nie do za bie gów w znie czu le -
niu ogól nym bądź głę bo kiej se -
da cji. Po win na być za pew nio -
na sta ła opie ka do świad czo ne -
go ane ste zjo lo ga dys po nu ją ce -
go sprzę tem do mo ni to ro wa -
nia sta nu pa cjen ta w trak cie
i po za bie gu. Nie do pusz czal ne
jest prze pro wa dza nie ta kich za -
bie gów w zwy kłym ga bi ne cie sto -
ma to lo gicz nym, gdzie ane ste zjo log
po ja wia się do raź nie, za opa trzo ny
tyl ko w to, co przy nie sie ze so bą
(po mi ja jąc zu peł nie praw ną stro nę
wy ko ny wa nia ta kich za bie gów).

Je śli cho dzi o licz bę znie czu leń
w ro ku u jed ne go pa cjen ta, to py -
ta nie po win no być skie ro wa ne do
ane ste zjo lo gów. My ślę, iż za rów no
se da cja far ma ko lo gicz na, krót kie
znie czu le nie do żyl ne, jak i peł ne
znie czu le nie ogól ne po win ny być
wy ko ny wa ne przede wszyst kim ze
wzglę dów me dycz nych, a nie
na ży cze nie ro dzi ców. Aby ogra ni -
czyć do nie zbęd ne go mi ni mum
licz bę ta kich za bie gów, naj bar -
dziej ko rzyst ne jest kom plek so we
le cze nie sto ma to lo gicz ne łącz nie
z wy peł nie niem opra co wa nych zę -
bów, na wet je śli ma ono trwać nie -
co dłu żej. Re gu lar ne kon tro le sta -
nu uzę bie nia, utrzy ma nie pra wi -
dło wej hi gie ny ja my ust nej po zwo -
lą na dłu go trwa łe utrzy ma nie po -

zy tyw nych re zul ta tów le cze nia
sto ma to lo gicz ne go i uchro nią ma -
łe go pa cjen ta przed ko lej ny mi te -
go ty pu za bie ga mi.

Wśród pa cjen tów, u któ rych
prze pro wa dza ne są za bie gi
w znie czu le niu ogól nym, jest du -
ża ró żno rod ność. Du żą część sta -
no wią ma łe dzie ci, do 4. r.ż.,
u któ rych na le ży prze pro wa dzić
już le cze nie sto ma to lo gicz ne,
a któ re naj czę ściej wy ko nu je się,
przy trzy mu jąc ma łe go pa cjen ta.

Dla ro dzi ców czę sto jest to nie
do przy ję cia i za wszel ką ce nę
chcą te go unik nąć. Ko lej ny typ to
pa cjen ci, u któ rych brak pod sta -
wo wej hi gie ny ja my ust nej do pro -
wa dził do du żych za nie dbań i ko -
niecz na jest bar dzo agre syw -
na sa na cja ja my ust nej. Zda rza ją
się też dzie ci 10-14-let nie, któ re
nie ma ją ocho ty na ja ką kol wiek
współ pra cę i ro dzi ce de cy du ją się
na jed no ra zo wy za bieg w znie czu -
le niu ogól nym. Ostat nia gru pa to

do ro śli z tzw. den to fo bią, któ rzy
de cy du ją się głów nie na za bie gi
chi rur gicz ne.

Do le gli wo ści po znie czu le niu
ogól nym są zni ko me i bar dzo szyb -
ko ustę pu ją. U pa cjen tów z den to -
fo bią se da cja far ma ko lo gicz na nie
da je ocze ki wa nych efek tów. Naj le -
piej spraw dza się u dzie ci mi da zo -
lam, ale i ten pre pa rat nie ma 100
proc. sku tecz no ści. �

Ze bra ła Do ro ta Wroń ska
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