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DZIEŃ KOBIET ;)
Błędna „diagnoza”...
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Błędna „diagnoza”...
Już żadnego lekarza nie dziwi Pacjent, który zaczyna wizytę od słów: „Przeczytałem w internecie, że…” Niejeden z
Państwa pewnie nie widzi w tym nic ani złego, ani szkodliwe-

go, ale czy na pewno? Istnieją już nawet aplikacje, które
„diagnozują” choroby, ale UWAGA - nic nie zastąpi rozmowy
z lekarzem.
Nawet jeśli wydaje się, że każdego lekarza może zastąpić
komputer to doświadczenie pokazuje, że na dzień dzisiejszy
sztuczna inteligencja pracuje tylko na drodze algorytmu i nie

potrafi np. na podstawie wyglądu stwierdzić, że Pacjent może
mieć chorobę nowotworową. Doświadczony lekarz często to
potrafi.
Wielu z nas teoretycznie wie, że w internecie znajduje się
mnóstwo nieprawdziwych danych, ale gdy chodzi o zdrowie
to dziwnym trafem uważamy komputer za wyznacznik jedynej
prawdy. Problem polega na tym, że choć medycyna jest nauką
logiczną to jednak nie tak prostą. Zbigniew Religa zanim dokonał pierwszego skutecznego przeszczepu serca doświadczył
kilku prób, które nie zakończyły się sukcesem, choć znał system działania. Gdy algorytm zawodził - umierał człowiek.
Po wielu miesiącach analiz wreszcie odniósł sukces. Choć literatury wtedy było sporo to umysł podpowiedział rozwiązanie.

DLA WSZYSTKICH PAŃ
Dzień Kobiet - Święto Wasze
dzisiaj ukłon serca swój oddaję
jak napisać mam
skoro tyle wokół mnie jest pięknych pań
a więc dzisiaj życzę Wam
by słoneczny był ten czas
w każdej chwili Waszego życia
niechaj miłość pływa
nie sposób Was wszystkich odwiedzić
jest Was ponad czterdzieści
dzisiaj się postaram
dzisiaj jestem tylko dla Was
każdej białą różę - bym dziś dał
dla mnie piękny jest to kwiat
sercem swoim Was ogarniam
i co piękne - do serc Waszych wkładam
cenię Was za wszystko
to co jest i to co było
z serca ślę życzenia - miłością otulane
by Wasze serca były namiętnie kochane
drogie Panie - niechaj zawsze
w życiu - Przyjaźń - ma piękną barwę.
Adam Granda (W sercu istnienia)

