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T a kobieta jest jednà z silniejszych psychicznie osób, jakie mo˝na spotkaç 

w swoim ˝yciu. Cierpia∏a na ró˝ne choroby – nie poddawa∏a si´.  W lutym tego roku 

dowiedzia∏a si´ o kolejnej dolegliwoÊci. Jest nosicielkà HCV.  Walczy! Optymistycznie 

patrzy na Êwiat i przysz∏oÊç, choç ostatnie wyniki nie wysz∏y najlepiej. Przeczytajcie 

reporta˝ o Edycie (str. 20). Swojà wewn´trznà si∏à mog∏aby obdarzyç wszystkich cho-

rych na wirusowe zapalenie wàtroby. Mog∏aby obdarzyç nià Was, bo w∏aÊnie dla Was 

przygotowaliÊmy ten magazyn. 

Oddajemy w Wasze r´ce pierwszy numer „Abecad∏a Zdrowia” – je-

dynego na polskim rynku pisma, które powsta∏o z myÊlà o chorych na wzw. Chcemy 

przybli˝yç w nim specyfik´ choroby, dodaç Wam otuchy w ci´˝kich momentach, pod-

powiedzieç, jak leczyç dolegliwoÊç, u kogo szukaç pomocy. Dzi´ki naszym artyku∏om 

poznacie swojà chorob´ od podszewki. Dowiecie si´ w jaki sposób mo˝na zaraziç 

si´ wirusem (str. 6), jak chroniç przed nim swoich bliskich. Spotkacie si´ z opiniami 

wielu wspania∏ych specjalistów, którzy dla Was przygotowujà wyczerpujàce materia∏y.  

W tym numerze m.in.: prof. Waldemar Halota mówi, czym naprawd´ jest HCV,  

prof. Ma∏gorzata Paw∏owska opisuje systemy leczenia, natomiast prof. Jacek Juszczyk 

zamieszcza krótki i bardzo ciekawy wyk∏ad o historii choroby dwóch wirusów. 

To oczywiÊcie nie sà jedyne interesujàce tematy w naszym magazynie. 

Chcemy bowiem byç nie tylko Waszym vademecum HCV, które spokojnie od∏o˝ycie 

na pó∏k´ mi´dzy wa˝ne ksià˝ki. Mamy zamiar równie˝ dopieszczaç Waszà ciekawoÊç 

Êwiata. Uzupe∏niaç wiedz´ z nowoÊci w literaturze, muzyce i filmie. Mamy nadziej´, ˝e 

kiedy skoƒczycie czytaç ostatnie strony naszego magazynu, zapragniecie nast´pnego 

numeru.

Przyjemnej lektury!
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taktów (zaka˝enia horyzontalne), aczkolwiek nie mo˝na ich wyklu-
czyç.  Ogó∏em szacuje si´, ˝e na Êwiecie zaka˝onych jest 3% populacji,  
a w Polsce ponad 700 tysi´cy osób. 

Charakterystyka kliniCzna
Jak wspomniano, typowà cechà zaka˝enia HCV jest bezobjawowy 
przebieg, trwajàcy niekiedy wiele lat. We wczesnym okresie ujawnia 
si´ ono wyjàtkowo, stàd bez aktywnych badaƒ przesiewowych znako-
mita wi´kszoÊç zaka˝onych dowie si´ o chorobie na etapie marskoÊci 
wàtroby, kiedy leczenie farmakologiczne jest ograniczone. Z tego po-
wodu wczeÊniejsza wiedza o zaka˝eniu HCV ma decydujàce znacze-
nie. Z praktyki klinicznej wynika, ˝e obecnie najcz´Êciej rozpoznaje si´ 
bezobjawowe zaka˝enie HCV przypadkowo, w czasie badaƒ wykony-
wanych z ró˝norodnych przyczyn lub diagnozowania podwy˝szonych 
aktywnoÊci aminotransferaz. 
Niekiedy u zaka˝onych HCV wyst´pujà ma∏o swoiste objawy dla cho-
roby wàtroby, co nie u∏atwia postawienia trafnej diagnozy. Nale˝à do 
nich na przyk∏ad d∏ugotrwa∏e zm´czenie, apatia, stany depresyjne czy 
objawy grypopodobne. Czasami zaka˝eniu towarzyszà zaburzenia ze 
strony przewodu pokarmowego. 
Powa˝nym powik∏aniem marskoÊci wàtroby sà krwotoki z ˝ylaków 
prze∏yku, encefalopatia wàtrobowa i wodobrzusze, które prowadzà 
do jej niewydolnoÊci. 
Odr´bnym problemem sà tak zwane pozawàtrobowe wyk∏adniki 
zaka˝enia HCV, wÊród których na plan pierwszy wysuwa si´ krioglo-
bulinemia. 

Diagnozowanie zaka˚e¡ hCV
Podstawowà metodà rozpoznania omawianych zaka˝eƒ jest wy-
krycie przeciwcia∏ anty-HCV, które sà odpowiedzià organizmu na 
obecnoÊç wirusa. Jest to metoda wst´pna, gdy˝ nie przesàdza o czyn-
nym zaka˝eniu (przeciwcia∏a mogà byç jego pozosta∏oÊcià). Stosuje 
si´ tu powszechnie tak zwane testy immunoenzymatyczne, które sà 
stosunkowo niedrogie, a mo˝liwoÊç ich wykonywania istnieje pra-
wie wsz´dzie. Bardziej miarodajnym testem jest oznaczanie kwasów 
nukleinowych wirusa za pomocà techniki PCR, gdy˝ dodatni wynik 
przesàdza o czynnym zaka˝eniu. Tà technikà oznaczamy te˝ st´˝enie 
HCV we krwi.

Innym wa˝nym badaniem wirusologicznym jest tak zwane genotypo-
wanie HCV. Oznaczanie genotypu jest niezb´dne dla ustalenia czasu 
terapii oraz prognozowania jej skutecznoÊci. 

aspekty terapeutyCzne
Istniejà coraz bardziej skuteczne metody leczenia wzw C. Nie 
ka˝dy zaka˝ony HCV wymaga leczenia. Najcz´Êciej o kwalifikacji 
do terapii przesàdzajà wyniki badaƒ wirusologicznych, aktywnoÊci 
aminotransferaz, a zw∏aszcza zaawansowanie choroby wàtroby  
w ocenie mikroskopowej wycinka narzàdu, pobranego drogà przez-
skórnego nak∏ucia (biopsja wàtroby). 
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Przebieg kliniczny zaka˝enia HCV sk∏ada si´ w istocie  
z nast´pujàcych po sobie chorób: 

ostre wzw C (rzadko)
przewlek∏e zapalenie wàtroby (dotyczy oko∏o 80%)
marskoÊç wàtroby (wyst´puje po kilkunastu latach lub 
póêniej od zaka˝enia HCV u oko∏o co piàtej osoby z poprzed-
niej grupy)
rak wàtrobowokomórkowy (ryzyko wzrasta wraz z czasem 
trwania marskoÊci wàtroby).

■

■

■

■

PROF. WaldemaR HalOta
Kierownik	Katedry	i	Kliniki	Chorób	Zakaênych	i	Hepatolo-
gii	CM	UMK	w	Bydgoszczy.	Przewodniczàcy	Polskiej	Grupy	
Ekspertów	HCV.	
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Odkrycie w 1989 roku wirusa HCV by∏o podstawowym krokiem 
do poznania jego miejsca w patologii ludzkiej. WczeÊniej, gdy nie 
by∏o mo˝liwoÊci jego diagnozowania, na istnienie nieznanego wirusa 
wskazywa∏y eksperymenty na zwierz´tach, a zw∏aszcza obserwacje 
kliniczne. Wynika∏o z nich bowiem, ˝e poza wirusowymi zapalenia-
mi wàtroby typu A i B istnieje podobna do nich choroba, której nie 
obejmujà testy diagnostyczne. Grupa wirusowych zapaleƒ wàtroby 
typu nie-A, nie-B gromadzi∏a cz´sto chorych, którzy wczeÊniej otrzy-

mywali przetoczenia krwi, stàd sàdzono, ˝e nieznany wirus wywo∏uje 
potransfuzyjne zapalenie wàtroby. 
Wprowadzenie do praktyki klinicznej swoistych testów diagnostycz-
nych pozwoli∏o na poznanie istoty zagro˝eƒ ze strony HCV oraz 
dróg jego przenoszenia. Badania przesiewowe prowadzone wÊród 
kandydatów na dawców krwi prawie zupe∏nie wyeliminowa∏y ryzyko 
zaka˝eƒ potransfuzyjnych po 1993 roku.
Wirusowe zapalenie wàtroby typu C zosta∏o uznane przez Âwiatowà 
Organizacj´ Zdrowia (WHO) za jedno z najwi´kszych Êwiatowych 
zagro˝eƒ epidemiologicznych. Ze wzgl´du na wieloletni bezobjawo-
wy przebieg zaka˝enia HCV, chorob´ okreÊlono mianem „wiruso-
wej bomby zegarowej”. HCV jest odpowiedzialny za 40% wszystkich 
przypadków przewlek∏ych wirusowych zapaleƒ wàtroby na Êwiecie. 

Jak DoChoDzi Do zaka˚enia hCV?
Dominujàcà drogà transmisji HCV sà zaka˝enia krwiopochodne, 
do których dochodzi po przekazaniu nawet niewielkich obj´toÊci 
zaka˝onej krwi osobie niezaka˝onej. Nie ma wàtpliwoÊci, ̋ e szczególnie 
cz´sto dochodzi do tego w wyniku zabiegów medycznych, zw∏aszcza 
takich jak zastrzyk czy pobranie krwi, gdy˝ sà wykonywane najcz´Êciej. 
Ryzyko ze strony drobnych zabiegów jest powszechnie lekcewa˝one 
przez pracowników ochrony zdrowia. Ta droga zaka˝enia HCV cha-
rakteryzuje te˝ endemie wÊród narkomanów do˝ylnych w zwiàzku  
z u˝ywaniem wspólnych strzykawek i igie∏. W Polsce zaka˝enie HCV  
w tej grupie wysokiego ryzyka szacuje si´ na 60–90%. Wysokie odsetki 
zaka˝eƒ tym wirusem wyst´pujà te˝ wÊród osób hemodializowanych 
(oddzia∏y „sztucznej nerki”), aczkolwiek zmniejszajà si´ systematycz-
nie w ostatnich latach (do 15%). Nie mo˝na marginalizowaç ryzyka 
zwiàzanego z zabiegami upi´kszajàcymi (tatua˝e, kolczykowanie itp.), 
mimo ˝e ich liczba jest nieporównywalnie mniejsza do liczby wykony-
wanych codziennie zabiegów medycznych. Znacznie mniejsze ryzyko 
transmisji HCV istnieje w przypadkach zaka˝enia pionowego (z matki 
na dziecko) i drogà seksualnà; nie przekracza kilku procent. Zaka˝ona 
matka mo˝e karmiç dziecko piersià. Coraz bardziej kontrowersyjne sà 
poglàdy o mo˝liwoÊci zaka˝enia si´ HCV na drodze codziennych kon-

Wirusowa  
bomba zegarowa

PROF. WaldemaR HalOta

Naukowcy	uznali,	˝e	wirusowe	zapalenie	wàtroby	typu	C	jest	jednym	z	najwi´kszych	
zagro˝eƒ	epidemiologicznych.	Odpowiada	za	prawie	połow´	wszystkich	przypadków	
przewlekłych	wirusowych	zapaleƒ	wàtroby	na	Êwiecie.	Czym	jest	HCV?	Jak	dochodzi
do	zaka˝enia	i	jak	je	leczyç?	Oto	opinia	eksperta.
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zy (istniejà choroby cz´sto towarzyszàce zaka˝eniu HCV, np. zapalenia 
stawów, dermatozy, choroby oczu, nerek, depresje).

W myÊl obowiàzujàcych obecnie w Polsce przepisów (lipiec 2007) 
zaka˝ony wirusem HCV mo˝e wykonywaç ka˝dy zawód, bez wzgl´du 
na jego stycznoÊç z po˝ywieniem, z krwià (badania, medyczne zabiegi 
inwazyjne). Mo˝e nas operowaç zaka˝ony HCV chirurg, dentysta. Wy-
kazane prawdopodobieƒstwo zaka˝enia HCV przez zaka˝onego tym 
wirusem chirurga jest zdecydowanie ni˝sze od ryzyka zaka˝enia nas 
HCV przy ka˝dym najdrobniejszym nawet zabiegu medycznym.

Nie jest wcale ∏atwo zakaziç domowników! Nawet bardzo trudno,  
a w normalnych sytuacjach (wykluczajàc np. zbiorowe wypadki ko-
munikacyjne) jest to raczej niemo˝liwe. M´˝czyzna HCV+ zazwy-

czaj mo˝e byç spokojny o swojà partnerk´, tym bardziej o dzieci 
– zaka˝enia cz∏onków rodziny prawie si´ nie zdarzajà. Kobiety po-
winny ze spokojem przebadaç swoje dzieci – przeniesienie zaka˝enia 
na narodzone dziecko (oko∏oporodowo) zdarza si´ rzadko (do 7%) 
i nale˝y liczyç, ˝e wszystko b´dzie w porzàdku. W Êwiecie medycyny 
znane sà ró˝ne teorie i poglàdy na temat zaka˝eƒ wirusem zapalenia 
wàtroby typu C poprzez kontakty seksualne. Wi´kszoÊç nie wyklucza 
tej drogi zaka˝enia, podaje jà jako mo˝liwà oraz okreÊla zarazem ry-
zyko jako znikome. „Prometeusze” mogà si´ pochwaliç w∏asnymi sta-
tystykami w tej materii. Otó˝ na oko∏o 3000 osób z HCV+, które do 
nas dotar∏y – zaledwie w 4 przypadkach (0,13%) zaka˝enie dotyczy∏o 
obojga partnerów. Nie sposób jest tak˝e stwierdziç, czy zaka˝one 
pary nie naby∏y wirusa  podczas zabiegów medycznych w tych sa-

mych gabinetach, np. dentystycznych.  Jedna rzecz jest tu zaskakujàca 
i co najmniej dziwna: rzadziej – wed∏ug naszych doÊwiadczeƒ – HCV 
zdarza si´ wÊród partnerów i rodzin (z wy∏àczeniem dzieci urodzo-
nych przez matki HCV RNA+) osób zaka˝onych HCV, ni˝ wed∏ug 
szacunków o ogólnym odsetku populacji zaka˝onych dla Europy 
Ârodkowej (1,5%). 

Na uwag´ zas∏uguje fakt, ˝e bardzo póêne wykrycie zaka˝enia HCV 
pociàga za sobà wieloletnie ˝ycie w nieÊwiadomoÊci, a wi´c brak 
zachowania jakichkolwiek Êrodków ostro˝noÊci, niekiedy w okresie 
nawet 25–30 lat trwania ma∏˝eƒstwa, które zazwyczaj nie stosujà 
prezerwatyw, a jeÊli ju˝, to bardzo niewielki ich odsetek i do tego 
sporadycznie. Chcia∏bym pokusiç si´ tu o postawienie tezy i zapytanie 
do Êwiata medycznego, czy przypadkiem zaka˝enie wirusem HCV nie 
zdarza si´ w obliczu wykazywania jakichÊ dodatkowych predyspozy-
cji, lub czy przypadkiem w jakiÊ niesamowity sposób partnerzy osób 
HCV+ nie nabywajà odpornoÊci na zaka˝enie?

W znacznie  wi´kszej liczbie przypadków – kilkanaÊcie – spotykaliÊmy 
zaka˝enie jednoczeÊnie u matki i dziecka, a nigdy dotychczas jeszcze 
nie spotkaliÊmy przypadku jednoczesnego wykrycia HCV+ u ojca 
i jego dziecka (gdy matka by∏a anty-HCV–). Potwierdziç mo˝emy 
doniesienia naukowe, ˝e po urodzeniu dziecka do zaka˝eƒ prawdo-
podobnie nie dochodzi, o czym informujà nas matki HCV+, które 
swoje pociechy karmi∏y piersià i nie uwa˝a∏y specjalnie na mo˝liwoÊç 
transmisji w czasie ich piel´gnacji, gdy˝ HCV wykrywa si´ najcz´Êciej 
u kobiet, które ju˝ urodzi∏y dziecko/dzieci.

Nie spotykamy wi´kszej liczby zaka˝eƒ u domowników osób HCV+, 
które posiadajà zwierz´ta domowe, np. kota (jeszcze nikt nam nie 
doniós∏, ˝e si´ zakazi∏ przez zadrapanie) czy psa. Âwiadczy to o tym, 
˝e zwierz´ta te (jak przed nami twierdzili niejednokrotnie specjaliÊci) 
faktycznie nie sà w stanie przenieÊç zaka˝enia HCV. Zwierz´ta, poza 
szympansami, nie sà nosicielami wirusa HCV. Oznacza to, ˝e ich krew 
nie zaka˝a HCV. Osoby zaka˝one HCV mogà posiadaç zwierz´ta do-
mowe i bawiç si´ z nimi bez wi´kszych ograniczeƒ.

GdzieÊ zupe∏nie na margines zaka˝eƒ wirusem HCV przeniós∏bym 
zaka˝enia w zak∏adach kosmetycznych, fryzjerskich i w studiach tatua˝y. 
Owszem, nie mo˝na ich wykluczyç, ale jest to znikomy odsetek. NIE 
WOLNO twierdziç, albo przenosiç z doÊwiadczeƒ np. amerykaƒskich, 
˝e osoba zaka˝ona HCV w Polsce to „zakolczykowany, wytatuowany 
i w dodatku narkoman”. Ludzie zaka˝eni HCV to ofiary wypadków 
medycznych w naszej s∏u˝bie zdrowia i powinni byç oni traktowani 
w taki sposób, aby pope∏niony b∏àd mo˝na by∏o naprawiç wszystkimi 
dost´pnymi metodami.
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Warto na sam poczàtek przyswoiç sobie generalnà zasad´ dotyczàcà 
dróg zaka˝eƒ HCV: zakaziç mo˝e krew zawierajàca RNA wirusa 
HCV w iloÊci pozwalajàcej na wykrycie (pow. 50 IU/ml, wynik do-
datni jakoÊciowy), która z kolei musi dostaç si´ do krwiobiegu osoby 
zdrowej.

W Polsce wirusem HCV zaka˝a∏a i nadal zaka˝a s∏u˝ba zdrowia. 
Oko∏o 80% przypadków to zaka˝enia szpitalne, podczas badaƒ i za-
biegów medycznych – tak twierdzi wi´kszoÊç pacjentów po przeby-
tych operacjach, zabiegach inwazyjnych, czy leczeniu onkologicznym. 
Najliczniejszà grup´ tych pacjentów stanowià osoby operowane chi-
rurgicznie, wraz z transfuzjà krwi, przed lipcem 1992 roku, kiedy to 
do krwiodawstwa wprowadzono obowiàzkowe badania krwi wÊród 
honorowych dawców. Daleki by∏bym od twierdzeƒ, ˝e 30–40% pa-
cjentów nie wie, gdzie uleg∏o zaka˝eniu. 

HCV nie jest wirusem, którym ∏atwo mo˝na si´ zaraziç. Gdyby 
uwierzyç w wymyÊlone przez laików teorie, domniemane przypad-
ki ekspozycji, przy których ludzie bojà si´, czy przypadkiem nie za-
kazili si´ HCV, to liczba zaka˝onych musia∏aby byç co najmniej 10-
krotnie wy˝sza. A tak nie jest. To w∏aÊnie dowód, ˝e HCV przenieÊç  
w „warunkach domowych” na osob´ zdrowà jest trudno, czy nawet 
bardzo trudno. Nie dochodzi do zaka˝eƒ na basenach, nawet gdy 
skaleczy si´ w nim zaka˝ony HCV, przez u˝ycie tego samego r´cznika, 
grzebienia, sztuçców, naczyƒ, picie z tej samej butelki. Wspólne kàpiele 
w wannie, czy pod prysznicem, dotykanie, g∏askanie, ca∏owanie, albo 
opieka nad dzieckiem tak˝e nie stanowià ryzyka przeniesienia HCV. To 
zosta∏o odrzucone przez ekspertów. Niekiedy drogi ekspansji wirusa 
HCV przybierajà wyglàd obrony pracowników s∏u˝by zdrowia, gdy 
na pierwszych miejscach wskazuje si´ na kontakty seksualne, zabiegi 
kosmetyczne, tatua˝e, kolczykowanie, czy wizyty w zak∏adzie fryzjer-
skim. Obawiajàcy si´ zaka˝enia HCV kontaktujà si´ z nami w przy-
padku przygodnego stosunku seksualnego cz´Êciej, ni˝ po przebytym 

zabiegu medycznym. Spo∏eczeƒstwo nie doznaje strachu tam, gdzie 
wydaje si´ byç on racjonalny, w miejsce tego kojarzy HCV z wirusem 
przenoszonym w sposób nieudowodniony naukowo.

Pacjent zaka˝ony HCV nie ma ˝adnego obowiàzku informowaç np. 
dentysty czy piel´gniarki pobierajàcej krew o swoim zaka˝eniu. Czyniàc 
to, tylko nara˝a siebie na niepotrzebny stres, albo gorsze traktowa-
nie, np. odmow´ wykonania zabiegu dentystycznego. Ka˝dy pacjent, 
ka˝da krew i ka˝dy materia∏ jà zawierajàcy powinny byç traktowane 
jednakowo, tak jakby zawiera∏y ca∏y znany ludzkoÊci szereg wirusów  
i bakterii chorobotwórczych. Informowanie o zaka˝eniu HCV powin-
no mieç miejsce tylko w tych przypadkach konsultacji medycznych,  
w których informacja ta mo˝e u∏atwiç lekarzowi postawienie diagno-

Wiele	 osób	 zara˝onych	 wirusem	 HCV	 ˝yje		
w	 trwodze	 o	 bezpieczeƒstwo	 swoich	 bliskich	
i	domowników.	Jednak	HCV	nie	jest	wirusem,	
którym	łatwo	mo˝emy	si´	zaraziç.	Jeden	z	pa-
cjentów,	którego	wiedza	poparta	jest	wielolet-
nim	doÊwiadczeniem,	obala	mity.	

Drogi zaka˝eƒ

wed∏ug pacjentów
HCV

JaROS¸aW CHOJNaCKI
Prezes	Stowarzyszenia	„Prometeusze”
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Przede wszystkim nale˝y oznaczyç obecnoÊç wiremii HCV, czyli zba-
daç, czy w organizmie danego cz∏owieka dochodzi do namna˝ania 
si´ wirusa. ObecnoÊç kwasów nukleinowych HCV wykrywa si´ te-
stem jakoÊciowym, do stwierdzenia wielkoÊci replikacji s∏u˝y bada-
nie iloÊciowe HCV RNA. Obydwa powy˝sze badania molekularne 
sà wykonywane metodà polimerazowej reakcji ∏aƒcuchowej (PCR), 
wymagajà wyspecjalizowanych laboratoriów i wykwalifikowanego 
personelu, co wp∏ywa na ich koszt.

Wykrycie replikacji (namna˝ania si´) HCV przesàdza o zaka˝eniu. 
Wiadomo, ˝e najcz´stszà postacià tego zaka˝enia jest zapalenie 
wàtroby, stàd przeprowadza si´ rutynowo badania oceniajàce funkcje 
komórek wàtrobowych – hepatocytów. Do najcz´Êciej wykonywa-
nych nale˝y badanie aktywnoÊci aminotransferazy alaninowej, której 
wzrost Êwiadczy o procesie zapalnym w wàtrobie. W wielu przypad-
kach w∏aÊnie podwy˝szona aktywnoÊç ALAT wykryta przypadkowo, 
stanowi poczàtek diagnostyki w kierunku zaka˝enia HCV. 

W ostrym wirusowym zapaleniu wàtroby aktywnoÊç ALAT jest 
znacznie podwy˝szona, w przewlek∏ym wzrost ten mo˝e byç nie-
znaczny, a˝ do przypadków z prawid∏owà aktywnoÊcià ALAT, w któ- 
rych o rozpoznaniu przewlek∏ego zapalenia wàtroby typu C de-
cyduje obraz histopatologiczny wàtroby. Biopsja wàtroby wed∏ug 
niektórych stanowi warunek sine qua non wdro˝enia leczenia. Inni 
uwa˝ajà, ̋ e wskazaniem do leczenia jest udokumentowane rozpozna-
nie przewlek∏ego zaka˝enia, niezale˝nie od jego manifestacji klinicznej. 
Leczeniu podlegajà tak˝e postaci pozawàtrobowe zaka˝enia HCV, na 
przyk∏ad krioglobulinemia.

Rozpoznanie przewlek∏ego zaka˝enia HCV polega na wykryciu 
utrzymujàcej si´ powy˝ej 6 miesi´cy obecnoÊci HCV RNA w surowicy 
krwi lub tkance wàtrobowej. Diagnostyka zaka˝eƒ HCV, obejmujàca 
ocen´ wiremii, genotypu HCV, biopsj´ wàtroby oraz inne badania 
niezb´dne przy kwalifikacji do leczenia, jest finansowana przez Na-
rodowy Fundusz Zdrowia w ramach procedury nr 1388 zawartej 
w katalogu Êwiadczeƒ szpitalnych. Przeprowadza si´ jà w warunkach 

szpitalnych. Kolejnego pobytu w szpitalu wymaga rozpocz´cie tera-
pii. Jest to zwiàzane z obserwacjà tolerancji leczenia i ewentualnych 
dzia∏aƒ niepo˝àdanych, które najcz´Êciej ust´pujà w dalszym leczeniu. 

SkutecznoÊç leczenia zale˝y od wielu czynników, z których najwi´kszà 
rol´ odgrywa genotyp HCV, wysokoÊç wyjÊciowej wiremii oraz 
odpowiedê zaka˝onego organizmu. 

W przypadku zaka˝eƒ genotypem 2, 3 HCV skutecznoÊç leczenia 
wynosi blisko 90% i jest znacznie wy˝sza ni˝ wÊród osób zaka˝onych 
genotypem 1, 4, 5 czy 6 HCV. Niestety w Polsce w zdecydowanej 
wi´kszoÊci wyst´pujà zaka˝enia genotypem 1 HCV, najbardziej opor-
nym na leczenie. W tych przypadkach skutecznoÊç leczenia wynosi 
niewiele ponad 50%. Ta niesatysfakcjonujàca odpowiedê na lecze-
nie powoduje pewne modyfikacje schematów terapeutycznych, na 
przyk∏ad próby wyd∏u˝ania leczenia oraz wdra˝anie reterapii, czyli 
kolejnego kursu leczenia. Warto jednak zdawaç sobie spraw´, ˝e na 
dzieƒ dzisiejszy leczenie pzw C u doros∏ych jest w Polsce identyczne  
z leczeniem tej choroby w USA czy innych krajach Unii Europejskiej. 
Leczenie pzw C u doros∏ych w naszym kraju prowadzone jest w ra-
mach Programu Terapeutycznego. Nie przeznaczono w nim Êrodków 
na wykonanie badaƒ diagnostycznych niezb´dnych w monitorowaniu 

przebiegu leczenia, wymaganych przez NFZ w realizacji tego progra-
mu. Kolejnà niedogodnoÊcià jest ograniczenie Êrodków przeznaczo-
nych na programy terapeutyczne pzw C i brak mo˝liwoÊci zapewnie-
nia leczenia wszystkim zakwalifikowanym do niego pacjentom. Ma to 
wp∏yw na systematycznie wyd∏u˝ajàce si´ kolejki oczekujàcych. I wresz-
cie mnóstwo dokumentów dotyczàcych zb´dnej sprawozdawczoÊci  
z realizacji programu terapeutycznego. 

Wykrycie	 przeciwcia∏	 anty-HCV	 w	 surowicy	
krwi	nie	jest	jednoznaczne	z	chorobà	wàtroby	
czy	 koniecznoÊcià	 leczenia.	 Oznacza	 ono	 je-
dynie	 wczeÊniejszy	 kontakt	 z	 wirusem,	 nie	
informujàc	o	 jego	nast´pstwach.	Stàd	ka˝dy,	
u	 kogo	 wykryto	 obecnoÊç	 tych	 przeciwcia∏,	
powinien	 zostaç	 poddany	 bardziej	 dok∏adnej	
diagnostyce	zaka˝enia	HCV.	

na Dzie¡ DzisieJszy leCzenie pzw C  
u Doros¸yCh Jest w polsCe iDentyCzne  
z leCzeniem teJ Choroby w usa Czy innyCh 
kraJaCh unii europeJskieJ.

rozpoznanie przewlek¸ego zaka˚enia hCV 
polega na wykryCiu utrzymuJÑCeJ si¢ powy˚eJ 
6 miesi¢Cy obeCnoÂCi hCV rna w surowiCy krwi 
lub tkanCe wÑtroboweJ. 
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w przypaDku zaka˚e¡ genotypem 2, 3 hCV 
skuteCznoÂå leCzenia wynosi blisko 90% i Jest 
znaCznie wy˚sza ni˚ wÂróD osób zaka˚onyCh 
genotypem 1, 4, 5 Czy 6 hCV.

PROF. ma¸gORzata PaW¸OWSKa
Katedra	i	Klinika	Chorób	Zakaênych	i	Hepatologii	CM	
UMK,	wiceprzewodniczàca	Zarzàdu	G∏ównego	PTEiLChZ.

Wykry∏eÊ anty-HCV  
i co dalej? PROF. ma¸gORzata PaW¸OWSKa

Katedra	i	Klinika	Chorób	Zakaênych	i	Hepatologii	CM	UMK
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W paêdzierniku 2007 roku rusza ogólnopolska spo∏eczno-edukacyjna 
kampania „Zostaƒcie w grze – Ty i Twoje dziecko”, w ramach której 
kobiety w cià˝y b´dà mog∏y wykonaç bezp∏atne badania diagnostycz-
ne w kierunku Wirusowego Zapalenia Wàtroby Typu C. Organizato-
rami kampanii sà: firma Roche, Stowarzyszenie „Prometeusze” oraz 
UNDP – Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju. 

Kampania jest kontynuacjà prowadzonej od trzech lat akcji „Zostaƒ  
w grze”, która przyczyni∏a si´ do wzrostu ÊwiadomoÊci istnienia wzw 
typu C oraz przebadania kilku tysi´cy osób na nosicielstwo wirusa 
wywo∏ujàcego t´ chorob´. W tym roku kampania skierowana jest 
przede wszystkim do kobiet ci´˝arnych i planujàcych urodzenie dzie-
cka. Jej celem jest zwrócenie uwagi na koniecznoÊç wykonywania  
w okresie cià˝y badaƒ diagnostycznych w kierunku HCV, co umo˝liwi 
wczeÊniejsze okreÊlenie stanu zaawansowania zaka˝enia i wdro˝enie 
leczenia po porodzie. Organizatorzy i partnerzy akcji podkreÊlajà, 
˝e b´dà dà˝yç do wprowadzenia przez NFZ refundowanych badaƒ 
diagnostycznych w kierunku HCV dla wszystkich kobiet ci´˝arnych.

Bezp∏atne badania b´dà przeprowadzane w IV kwartale 2007 roku, 
w najwi´kszych miastach w Polsce. Zaproszenia na nie b´dà dys-
trybuowane w wybranych gabinetach po∏o˝niczo-ginekologicznych 
oraz szko∏ach rodzenia. Szczegó∏owe informacje na temat akcji 
oraz placówek, w których mo˝na otrzymaç zaproszenia i wykonaç 
badania, zostanà zamieszczone w nowym serwisie internetowym 
poÊwi´conym diagnostyce i terapii Wirusowego Zapalenia Wàtroby 
Typu C: www.wzwc.pl.

Kampania zostanie oficjalnie zainaugurowana 1 paêdziernika 2007  
roku w Mi´dzynarodowy Dzieƒ Walki z Wirusowym Zapaleniem 
Wàtroby Typu C. Tego dnia zostanà og∏oszone wyniki badania stanu wiedzy  
o ÊwiadomoÊci wzw typu C w spo∏eczeƒstwie, które poka˝à stan 
wiedzy Polaków na temat tej choroby.

Kampani´ „Zostaƒcie w grze – Ty i Twoje dziecko” wspiera Polska 
Grupa Ekspertów HCV, Polskie Towarzystwo Lekarzy Epidemiologów 
i Chorób Zakaênych, Konsultant Krajowy ds. Chorób Zakaênych, Pol-
skie Towarzystwo Ginekologiczne i Fundacja „Pod Pràd ˚ó∏tej Rzeki”. 

W WALCE Z HCV
W czerwcu 2007 roku cz∏onkowie Stowarzyszenia Pomocy Chorym z HCV 

„Prometeusze” zwrócili si´ do pos∏ów oraz senatorów z proÊbà o wsparcie 

dzia∏aƒ majàcych na celu popraw´ sytuacji, dost´pu do leczenia oraz diag-

nostyki dla Polaków zaka˝onych wirusem HCV.

Przygotowany przez nich „Raport Specjalny Stowarzyszenia »Prometeusze« 

na rok 2007 – o sytuacji epidemiologicznej oraz w dost´pie do diagnostyki  

i leczenia przeciwwirusowego” stanowi∏ za∏àcznik próÊb o interwencj´ kiero-

wanych pod adresem deputowanych Sejmu i Senatu.

Raport zawiera dane epidemiologiczne: 

oko∏o 9000 nowo wykrytych zaka˝eƒ HCV w Polsce w roku 2006

jedynie oko∏o 3000 zakwalifikowano jako przypadki objawowe 

„zapadalnoÊç na wzw typu C”. 

Dane te Êwiadczà o dwóch wa˝nych sprawach dla nas. Po pierwsze, ˝e 

ranga problemu HCV jest nadal zani˝ana – z nowo wykrytych 9000 przeciw-

cia∏ antyHCV prawdopodobnie oko∏o 70% przypadków (ludzi!), czyli 6300 

wymagaç b´dzie leczenia przeciwwirusowego. Z drugiej strony Narodowy 

Fundusz Zdrowia przekazuje na cel leczenia Êrodki wystarczajàce na leczenie 

oko∏o 2000 osób – NFZ twierdzi, ̋ e 3000, co wed∏ug osób zainteresowanych 

mija si´ z prawdà. „ZapadalnoÊç” oznacza to, ˝e gdy pacjent z antyHCV+ 

nie wykazuje objawów choroby (podczas wywiadu epidemiologicznego  

z sanepidem), to nie jest brany pod uwag´ jako chory, wymagajàcy leczenia 

przeciwwirusowego – w tym przypadku 2/3 takich pacjentów...

G∏ównym zadaniem akcji „Prometeuszy” by∏o upomnienie si´ o „Narodo-

wy Program Zwalczania HCV” i o jego wdro˝enie. Warto w tym miejscu 

przedstawiç lub przypomnieç histori´ powstania Narodowego Programu 

Zwalczania HCV. Otó˝ powsta∏a w 2004 roku Polska Grupa Ekspertów HCV 

opracowa∏a wst´pny projekt NPZ HCV. Jesienià 2005 roku po  wystàpieniach 

medialnych „Prometeuszy” w TVN minister zdrowia powo∏a∏ ministerialnà 

grup´ doradczà w sprawach HCV i uzna∏ problem HCV jako priorytet swoich 

dzia∏aƒ. Raport przeszed∏ kolejne przeobra˝enia w ramach prac w MZ. Prak-

tycznie gotowy projekt spoczywa tam od 2006 roku.

W lipcu 2007 r. w trakcie przesy∏anych przez stowarzyszenie próÊb o inter-

wencj´ do parlamentarzystów, MZ odpar∏o, ˝e: 

nie mo˝emy zapoznaç si´ z treÊcià projektu programu, 

nie zostanie on wdro˝ony w 2007 roku, bo bud˝et na ten rok zosta∏ 

zamkni´ty, mo˝emy jednak przekazaç swoje opinie dotyczàce projektu 

(którego dok∏adnej treÊci nie znamy) – to tak, jakbyÊmy mieli napisaç 

recenzj´ do czegoÊ, czego nie widzieliÊmy na oczy... 

Ostatnio dotar∏a do nas informacja (wiarygodna pog∏oska), ˝e projekt trafi∏  

do prezesa NFZ w celu akceptacji. Mo˝emy poinformowaç Drogich Czy-

telników, ˝e prawdopodobnie w najbli˝szym czasie upomni si´ o popraw´ 

warunków diagnostyki i leczenia osób HCV+ 24 pos∏ów oraz 2 senatorów, 

którzy przygotowali interpelacje poselskie albo oÊwiadczenia senatorskie  

w tej sprawie, wykorzystujàc jako podstaw´ treÊci „Raport Specjalny  

»Prometeuszy« na rok 2007” – dost´pny w ca∏oÊci na www.prometeusze.

pl. Mamy nadziej´, ˝e tym razem nasza akcja przyniesie rezultaty w postaci 

przyÊpieszenia prac nad wprowadzeniem w ˝ycie NPZ HCV.

■

■

■

■

Kampania spo∏eczna 
Zostaƒcie w grze  
– Ty i Twoje dziecko
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budowà, patogennoÊcià i odpowiedzià na leczenie) przez 12 miesi´cy 
(genotyp 1b – najcz´stszy w Polsce, 4, 5 i 6) lub 6 miesi´cy (genotyp 
2 i 3). 

skuteCznoÂå terapii
Obecnie wiemy, ˝e bardzo wiele czynników wp∏ywa na skutecznoÊç 
terapii u zaka˝onych HCV. Czynniki te mo˝emy podzieliç na trzy grupy: 

zale˝ne od HCV: genotyp 1, 4, 5, 6 vs. genotyp 2, 3; wyjÊciowa 
liczba kopii wirusa tzw. viral load w surowicy krwi [< 2 mln kopii 
wskazuje na lepszà odpowiedê na leczenie], kinetyka spadku HCV 
[szybka wià˝e si´ lepszà odpowiedzià na leczenie]; 
zale˝ne od gospodarza (i sà to czynniki negatywne): nadu˝ywanie 
alkoholu w przesz∏oÊci lub w trakcie zaka˝enia, wiek>40 r. ˝ycia 
w momencie zaka˝enia, p∏eç m´ska, wspó∏zaka˝enie HCV i HBV 
czy HIV, oty∏oÊç, zaburzenia gospodarki t∏uszczowej, nasilone 
w∏óknienie lub marskoÊç wàtroby, przynale˝noÊç rasowa: Afro-
amerykanie, do˝ylne stosowanie Êrodków odurzajàcych; 
zale˝ne od sposobu prowadzenia terapii

SkutecznoÊç optymalnie prowadzonej terapii wzw typu C, pomimo 
znacznego post´pu wiedzy oraz intensywnych badaƒ nad schema-
tami terapeutycznymi, pozostaje wcià˝ niewystarczajàca. Leczenie 
uwa˝a si´ za skuteczne, jeÊli po 24 tygodniach od jego zakoƒczenia 
nie stwierdza si´ obecnoÊci HCVRNA w surowicy krwi.
 Trwa∏à eliminacj´ HCV uzyskuje si´ u ok. 72% leczonych (bioràc 
pod uwag´ wszystkie genotypy ∏àcznie), przy czym w przypadku ge-
notypu 1 skutecznoÊç jest najni˝sza i nie przekracza 50–61%, a przy 
zaka˝eniu genotypem 2 lub 3 – si´ga a˝ 80%.  
W celu poprawy skutecznoÊci i zmniejszenia ryzyka powik∏aƒ stale 
modyfikuje si´ schematy, cz´sto je indywidualizujàc. U wszystkich cho-

■

■

■

rych z genotypem 1, 4, 5, 6 i niskà wyjÊciowà wiremià HCV < IU/mL 
(liczba materia∏u genetycznego wirusa) nale˝y wykonywaç badanie na 
obecnoÊç HCVRNA ju˝ po up∏ywie 4 tygodni terapii. JeÊli wówczas 
stwierdzi si´ ujemny wynik HCVRNA, leczenie mo˝na zakoƒczyç po 
up∏ywie 24 tygodni. Skrócona terapia w tych przypadkach jest równie 
skuteczna jak terapia 48-tygodniowa, niemniej jest taƒsza (istotny efekt 
ekonomiczny) i co oczywiste – lepiej tolerowana. Natomiast u chorych 
z wiremià HCV > IU/mL decyzje co do dalszego leczenia nale˝y podej-
mowaç w zale˝noÊci od wyniku badania wiremii po up∏ywie 12 tygo-
dni leczenia. U chorych z ma∏o zaawansowanym w∏óknieniem (S < 2),  
u których nie stwierdzono zaniku HCVRNA lub zmniejszenia 
wartoÊci tego parametru o co najmniej 2 wartoÊci log. (tj. 100-krot-
nego) w surowicy po 12 tygodniach terapii, leczenie nale˝y przerwaç 
z uwagi na udowodniony brak trwa∏ej skutecznoÊci leczenia (w uza-
sadnionych przypadkach, np. chorzy w immunosupresji, mo˝na je kon-
tynuowaç). Ostatnio pojawi∏y si´ doniesienia, by u pacjentów, u któ-
rych stwierdzono zmniejszenie liczby kopii HCVRNA po 4 i 12 tyg. 
leczenia, jednak nie w stopniu wymienionym wy˝ej, nie przerywaç go, 
a wr´cz je wyd∏u˝yç do 72 tygodni, co owocuje dodatkowà liczbà 
pacjentów, którzy trwale odpowiedzà na terapi´.
W praktyce klinicznej istnieje jednak wiele dodatkowych istotnych 
problemów, których szersze omówienie w ramach artyku∏u po-
pularnonaukowego jest niemo˝liwe, np. leczenie zaka˝enia HCV  
u pacjentów dializowanych, po transplantacjach narzàdowych, wspó∏-
zaka˝onych HIV, z wspó∏istniejàcymi schorzeniami autoimmunolo-
gicznymi, czy zaawansowanà marskoÊcià wàtroby, gdzie skutecznoÊç 
terapii jest znacznie ni˝sza, a ryzyko rozwoju ewentualnych powik∏aƒ 
zdecydowanie wi´ksze. 
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Zaka˝enie HCV rzadko manifestuje si´ ostrym jawnym klinicznie 
zapaleniem wàtroby. Niemniej u oko∏o 70% zaka˝onych osób ob-
serwuje si´ przejÊcie zaka˝enia w zaka˝enie przewlek∏e. Z tej liczby 
20–30% po ok. 30 latach rozwija marskoÊç wàtroby ze wszystkimi 
jej konsekwencjami, takimi jak niewydolnoÊç wàtroby, nadciÊnienie 
wrotne z ˝ylakami prze∏yku i wodobrzuszem, pierwotny rak wàtro-
bowokomórkowy (HCC). Dane te równoczeÊnie  znaczà,  ̋ e u pozo-
sta∏ych 70% przewlekle zaka˝onych, zaka˝enie HCV nigdy nie b´dzie 
stanowi∏o istotnego problemu zdrowotnego, o ile zostanie w ogóle 
rozpoznane. 

obeCne sposoby leCzenia zaka˚e¡ hCV 
Cele leczenia zapalenia wàtroby (wzw) zwiàzanego z zaka˝eniem 
HBV, HCV i HDV, jak i manifestacji pozawàtrobowych tymi wiru-
sami sà zasadniczo podobne. Celem podstawowym jest uzyskanie 
trwa∏ego zahamowania mno˝enia si´ (replikacji) tych wirusów (choç 
wed∏ug wspó∏czesnych bardzo precyzyjnych testów molekularnych 
rzadko uzyskuje si´ ca∏kowità ich eliminacj´), a w konsekwencji 
remisja najcz´Êciej przewlek∏ej choroby wàtroby. SkutecznoÊç le-
czenia ocenia si´ w przypadku zaka˝enia HCV wykazaniem: braku 
obecnoÊci materia∏u genetycznego wirusa (HCVRNA), normalizacji 
biochemicznej procesu zapalnego (prawid∏owe aminotransferazy 
AspAT i ALAT) oraz poprawy obrazu histologicznego wàtroby, czyli 

zahamowania, spowolnienia lub nawet regresji aktywnoÊci zapalno-
martwiczej i w∏óknienia mià˝szu wàtroby. Natomiast przeciwcia∏a 
anty-HCV utrzymujà si´ zwykle do koƒca ˝ycia pacjentów. Sku-
teczna terapia zmniejsza ryzyko rozwoju marskoÊci wàtroby oraz 
raka wàtrobowokomórkowego (HCC), prowadzi do zwi´kszenia 
prze˝ywalnoÊci, poprawy jakoÊci ˝ycia, zmniejszenia absencji w pracy, 
ograniczenia zaraêliwoÊci i szerzenia si´ zaka˝enia HCV, a wi´c ma 
te˝ nie tylko istotne znaczenie epidemiologiczno-kliniczne, ale tak˝e 
spo∏eczne i ekonomiczne. 
Mo˝liwoÊci terapeutyczne zaka˝enia HCV sà dalej doÊç ograniczo-
ne, przy czym nadal nie dysponujemy lekami wirusobójczymi dla 
HCV U pacjentów z przewlek∏ym wzw typu C leczenie prowadzi si´  
w zale˝noÊci od genotypu HCV (odmiany wirusa ró˝niàce si´ nieco 

Obecne 
sposoby  
leczenia

PROF. zW. dR Hab. KRzySztOF SImON
Katedra	i	Klinika	Chorób	Zakaênych,	Chorób	Wàtroby		
i	Nabytych	Niedoborów	OdpornoÊciowych	AM	we	Wroc∏awiu

Zaka˝enie	 wirusami	 pierwotnie	 hepatotropowymi:	 HAV,	 HBV,	 HCV,	 HDV,	 HEV	 obserwuje	 si´		
a˝	u	ok.	5%	populacji	na	Êwiecie,	co	czyni	je	jednym	z	najistotniejszych	problemów	zdrowia	pub-
licznego.	Oto	jakie	sà	obecne	sposoby	leczenia.

skuteCznoÂå optymalnie prowaDzoneJ terapii  
wzw typu C, pomimo znaCznego post¢pu  
wieDzy oraz intensywnyCh baDa¡ naD  
sChematami terapeutyCznymi, pozostaJe wCiÑ˚ 
niewystarCzaJÑCa.
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przebieg, a powrót do zdrowia zazwy-
czaj zajmuje wi´cej czasu. Tabela obok 
przedstawia objawy charakterystyczne 
dla tych dwóch schorzeƒ i mo˝e pomóc 
je rozró˝niç. Niemniej jednak rodzaj  
i nasilenie objawów u poszczególnych 
pacjentów ró˝nià si´. 

Nadzór epidemiologiczny – Êwia-
domoÊç wyst´powania lokalnej epide-
mii grypy mo˝e równie˝ byç przydatna 
w rozpoznawaniu tej choroby. Wiedzàc 
o okresach zwi´kszonych zachorowaƒ 
na gryp´ oraz informujàc o nich lokalnà 
spo∏ecznoÊç, mo˝na w razie wybuchu 
epidemii natychmiast podjàç odpowied-
nie dzia∏ania. Dane epidemiologiczne 
mo˝na znaleêç na stronach interneto-
wych. W Polsce dane epidemiologicz-
ne dotyczàce grypy mo˝na uzyskaç 
na stronach PZH http://www.pzh.gov.
pl/epimeld/grypa/index.htm

Znaczenie wczesnego rozpoznawa-
nia choroby – powodzenie leczenia 
zale˝y od wczesnej diagnozy i szybkie-

go zastosowania leków. Aby uzyskaç 
maksymalny efekt, leczenie nale˝y 
rozpoczàç najszybciej jak to mo˝liwe 
po wystàpieniu objawów. Dlatego,  
w przypadku podejrzenia grypy, nale˝y 
od razu udaç si´ do lekarza. 

gryp¢ mo˚na leCzyå, 
stosujàc ró˝nego rodzaju leki. Aby 
uzyskaç najlepszy efekt terapeu-
tyczny, nale˝y rozpoczàç terapi´ 
przeciwwirusowà mo˝liwie najszybciej. 
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Sezon na gryp´
Goràczka, ból głowy i mi´Êni, permanentne zm´czenie. Grypa jest jednym z najbardziej ucià˝liwych 
wirusów. Przedstawiamy kilka porad, jak si´ przed nià uchroniç i co zrobiç, gdy nas dopadnie.

obJawy grypy (FaCts), które pomogÑ Ci JÑ rozpoznaå
Lista najcz´stszych objawów odró˝niajàcych gryp´ od przezi´bienia

Objawy Grypa Przezi´bienie

Nag∏e wystàpienie objawów X

Goràczka (zazwyczaj wysoka) X

Silne zm´czenie X

Silne bóle ró˝nych cz´Êci cia∏a X

Intensywny, suchy kaszel X

Katar X

Zatkany nos X

Objawy ˝o∏àdkowe (np. nudnoÊci, wymioty i biegunka), zw∏aszcza u dzieci X

Powa˝ne powik∏ania (np. zapalenie p∏uc, zaka˝enia bakteryjne lub hospitalizacja) X

Czym Jest grypa?

Grypa jest chorobà – wysoce zakaênà 
infekcjà wirusowà, która w klimacie 
umiarkowanym wyst´puje g∏ównie zimà 
(ma charakter sezonowy).

Grypa jest ucià˝liwa – ryzyka 
zwiàzanego z grypà si´ nie docenia. Pa-
nuje poglàd, ˝e nie jest ona powa˝nym 
schorzeniem, jednak nieleczona mo˝e 
doprowadziç do os∏abienia i wyniszcze-
nia organizmu. W Europie, Japonii oraz 
USA ka˝dego roku zapada na t´ cho-
rob´ ponad 100 milionów osób. Niemal 
u jednego na dziesi´ciu pacjentów do-
chodzi do powik∏aƒ. Ponadto ka˝dego 
roku 250.000–500.000 osób na Êwiecie 
umiera z powodu grypy.

Grypa oznacza groêb´ pande-
mii – Âwiatowa Organizacja Zdrowia 
(WHO) przestrzega, ˝e wkrótce mo˝e 
dojÊç do globalnej pandemii grypy 
spowodowanej przez zupe∏nie nowy 
szczep wirusa. Organizm cz∏owieka 
jest pozbawiony naturalnej odpornoÊci 

przeciw nowym szczepom wirusa, dla-
tego choroba mo˝e ∏atwo si´ rozprze-
strzeniaç i wywo∏ywaç bardzo powa˝ne 
objawy. WHO zaleca, aby w sezonach 
zachorowaƒ na gryp´ testowaç plany 
opanowania ewentualnej pandemii.

DlaCzego grypa mo˚e staå 
si¢ problemem zDrowotnym?

Powik∏ania – z grypà mogà wiàzaç 
si´ powa˝ne powik∏ania, takie jak za-
palenie oskrzeli, ucha Êrodkowego, 
p∏uc, mi´Ênia sercowego oraz mózgu. 
Niektóre z tych schorzeƒ mogà wyma-
gaç hospitalizacji, a nawet prowadziç 
do zgonu. W sezonie zachorowaƒ na 
gryp´ liczba przyj´ç do szpitala wzrasta 
o 150%. Trzy czwarte powik∏aƒ zdarza 
si´ u osób cieszàcych si´ poza tym do-
brym zdrowiem.

Wyniszczenie organizmu – osoby 
chorujàce na gryp´ bywajà zmuszo-
ne pozostaç w ∏ó˝ku przez kilka dni,  
a niemo˝noÊç powrotu do codziennych 
czynnoÊci mo˝e trwaç nawet par´ ty-

godni. Mo˝e to stanowiç obcià˝enie 
dla aktywnych zawodowo osób oraz 
dla rodzin, w których g∏ównym êród∏em 
infekcji sà dzieci. Grypa jest równie˝ 
problemem u starszych pacjentów, 
nara˝onych na ryzyko zachorowania 
pomimo szczepienia lub mieszkajàcych 
w domach opieki, w których infekcja 
szybko si´ rozprzestrzenia.

Szczególnie ci´˝ki przebieg u dzie-
ci – liczba zachorowaƒ na gryp´ jest 
wy˝sza wÊród dzieci w wieku przed-
szkolnym i szkolnym ni˝ w przypad-
ku jakiejkolwiek innej grupy wiekowej.  
U ponad jednej czwartej tych dzieci (28%) 
rozwija si´ zapalenie ucha Êrodkowego, 
a u 6% dochodzi do zapalenia p∏uc. 
U jednego na 100 dzieci w wieku 
poni˝ej 5 lat wyst´pujà drgawki.

Jak mo˚na rozpoznaå gryp¢?

Objawy – odró˝nienie grypy od 
przezi´bienia mo˝e byç trudne ze 
wzgl´du na podobieƒstwo objawów 
obu chorób. Grypa ma znacznie ci´˝szy 

Fever – goràczka  
Aches and pain – bóle i pobole-
wania
Cough – kaszel
Tiredness – zm´czenie
Sudden symptoms – nag∏e 
wystàpienie objawów
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dotychczas nie odwiedzi∏eÊ witryny www.prometeusze.pl, 
to powinieneÊ zrobiç to jak najszybciej, masz bowiem 
wiele do nadrobienia. Znajdziesz tam wiele ciekawych 
artyku∏ów medycznych, felietonów, porad, a tak˝e archi-
wum zdj´ç i nagraƒ telewizyjnych, w których zawarta 
jest prawdziwa historia poczynaƒ Stowarzyszenia. Na 
poczàtku Serwis Internetowy Prometeuszy sk∏ada∏ si´  
z 14 podstron, a liczba dziennych odwiedzin wynosi∏a 
ok. 50 osób. DziÊ wynosi ona tysiàc osób dziennie. Znaj-
dziesz tam ∏atwo tak˝e samych „Prometeuszy”. Je˝eli 
zechcesz poÊwi´ciç swój czas pracy jako wolontariusz, 
to ch´tnie przyjmiemy Ci´ do swego grona i b´dziesz 
móg∏ wraz z nami tworzyç histori´ „Prometeuszy” oraz 
zmieniaç podejÊcie do HCV wÊród Polaków. Mo˝esz 
zapisaç si´ na list´ dyskusyjnà, na której jest blisko pó∏ 
tysiàca u˝ytkowników. To pozwoli Ci na sta∏à komuni-
kacj´ z ludêmi, którzy natrafiali i natrafiajà na podobne 
k∏opoty zwiàzane z chorobà, jakie mogà przydarzyç si´ 
Tobie. Lista dyskusyjna dzia∏a w prosty sposób: wys∏any 
przez Ciebie list trafia do pozosta∏ych zapisanych „listowiczów”, listy 
od nich tak˝e trafiajà do Ciebie. Dla cz∏onków Stowarzyszenia istnie-
je opcja za∏o˝enia skrzynki pocztowej w domenie prometeusze.pl. 
Codziennie wieczorem, po godzinie 21, warto odwiedziç czat, gdzie 
przyjazne dusze doradzà coÊ konstruktywnego w ró˝nych sytuacjach. 
Czasem b´dziesz móg∏ si´ tam po prostu wygadaç, czy znaleêç przy-
jaciela. WejÊcie na czat ze stron serwisów internetowych: Asia (Jo-
agwa), Gosia lub Jarek (Jarko) ch´tnie pomogà Ci na samym poczàtku: 
wska˝à odpowiedni kierunek i podpowiedzà, gdzie szukaç informacji 
czy rozwiàzaƒ Twoich problemów. Jaros∏aw Chojnacki prowadzi tak˝e 
Forum Eksperckie o HCV w portalu gazeta.pl, gdzie mo˝esz zadaç 
pytania zwiàzane z wzw C i B. Zawsze mo˝esz napisaç e-mail na 
adres, który znajdziesz na ich witrynie. W weekendy (sobota i nie-

dziela) za∏o˝yciel Stowarzyszenia oddzwania, jeÊli otrzyma sygna∏ na 
swój telefon 602 172 907, albo SMS z nr. telefonu stacjonarnego, lub 
sieci telefonii komórkowej ERA GSM (Era, Tak-Tak, Heyah).

Przez internet cz∏onkowie Stowarzyszenia pomogli dotychczas 
tysiàcom ludzi, byç mo˝e uda si´ pomóc tak˝e Tobie. Najwa˝niejsze 
jest to, aby uwierzyç w mo˝liwoÊç pokonania HCV, bez wzgl´du na 
sytuacj´. Ka˝dy z nas jest wyjàtkowy i ka˝dy z nas mo˝e natrafiç na 
sytuacje wyjàtkowe, z którymi samemu czasem trudno sobie pora-
dziç. Sam stoczy∏em dwie batalie o swoje zdrowie (˝ycie) i w koƒcu 
wygra∏em z HCV. Dlatego mo˝esz mi zaufaç, gdy pisz´, ˝e mo˝na 
wygraç z HCV.

Stowarzyszenie Pomocy Chorym z HCV „Prometeusze” zosta∏o 
utworzone w 2002 roku w Krakowie. Od 5 lat dzia∏a na rzecz  
i korzyÊç pacjentów zaka˝onych HCV. G∏ównym celem jest dotar-
cie do osób z HCV+, które nie wiedzà o swoim zaka˝eniu (praw-
dopodobnie 97%), a tak˝e szerzenie rzetelnych informacji o HCV 
oraz poprawa sytuacji tych zaka˝onych, którzy chcà walczyç i wygraç  
z wirusem. Mo˝esz nie znaç tego stowarzyszenia, mo˝esz czytaç  
o nim po raz pierwszy. Jednak powinieneÊ wiedzieç, ˝e od poczàtku 
swojej dzia∏alnoÊci organizacja stara∏a si´ poprawiç byt wielu ludzi, 
którzy znaleêli si´ lub znajdà w identycznej sytuacji jak Twoja – gdy 
zdiagnozowano u nich zaka˝enie HCV.

Organizacj´ stworzyli ludzie skonfrontowani z HCV, sami zaka˝eni 
HCV albo ich ma∏˝onkowie, czy rodziny. By∏y tak˝e z nimi od same-
go poczàtku osoby, które o HCV dowiedzia∏y si´ dopiero ze strony 
Stowarzyszenia. Prezesem Zarzàdu „Prometeuszy” i jego g∏ównym 

inicjatorem jest Jaros∏aw Chojnacki, który grup´ 15 osób zamieni∏ 
w ciàgu kilku lat w rzesz´ wspó∏pracowników, przedstawicieli woje-
wódzkich w 7 województwach i ponad 1,5 tysiàca cz∏onków w ca∏ej 
Polsce. „Prometeusze” to najliczniejsza i najwi´ksza polska organiza-
cja, zajmujàca si´ problemami wirusowych zapaleƒ wàtroby typu C,  
a tak˝e typu B. Wspó∏pracuje z Europejskim Stowarzyszeniem Pacjen-
tów ze Schorzeniami Wàtroby (ELPA). 

Od samego poczàtku wszyscy cz∏onkowie Stowarzyszenia wk∏adali 
wiele si∏y i determinacji w swoje dzia∏ania. Próbowali prze∏amaç 
swoistà „zmow´ milczenia” na temat HCV. Z wielkà radoÊcià wi-
tali ka˝dy najmniejszy artyku∏ w prasie, który zazwyczaj powstawa∏ 
z ich udzia∏em. Dzi´ki nim inicjowane by∏y wystàpienia medialne, 
np. w TVN, artyku∏y prasowe.  W latach 2005–2007 Stowarzysze-
nie by∏o, obok G∏ównego Inspektoratu Sanitarnego oraz Polskiej 
Grupy Ekspertów HCV, g∏ównym partnerem ogólnopolskiej kam-
panii informacyjno-edukacyjnej „HCV mo˝na pokonaç”. Jest tak˝e 
wspó∏organizatorem i g∏ównym patronem akcji „Wygraj z HCV”. 
Obydwie kampanie mia∏y na celu popraw´ znikomej ÊwiadomoÊci 
Polaków dotyczàcej zagadnieƒ zwiàzanych z HCV. Niestety wiedza 
o HCV wÊród spo∏eczeƒstwa polskiego nadal jest niewystarczajàca, 
dlatego jest jeszcze bardzo du˝o do zrobienia.

Warto wi´c daç coÊ od siebie, zapisaç si´ do Stowarzyszenia „Pro-
meteusze”. Mo˝esz wraz z nami dzia∏aç na rzecz po-
prawy sytuacji dotyczàcej HCV. JeÊli podejmiesz takà 
decyzj´ i zechcesz  pomóc, skontaktuj si´ bezpoÊrednio 
z Jaros∏awem Chojnackim. Mo˝esz tak˝e po prostu 
si´ zapisaç: wype∏niç i wys∏aç deklaracj´ przystàpienia 
dost´pnà na witrynie Stowarzyszenia, aby wyraziç swoje 
poparcie dla takich dzia∏aƒ.

Od samego poczàtku cz∏onkowie komunikowali si´ 
g∏ównie za pomocà internetu. Nie mo˝esz powie-
dzieç, ˝e nie masz dost´pu do internetu – dziÊ ma 
go praktycznie ka˝dy, je˝eli nie w domu, w szkole lub  
w pracy, to z ca∏à pewnoÊcià poprzez u˝yczenie dost´pu 
w kawiarenkach internetowych, u sàsiada, rodziny. JeÊli 

NIOSÑCy	
uKOJeNIe
Istnieje	 wiele	 organizacji	 pomagajàcych		
i	wspierajàcych	chorych	na	wzw.	Jednà	z	nich	
i	zdecydowanie	najbardziej	aktywnà	jest	Sto-
warzyszenie	Pomocy	Chorym	z	HCV	„Promete-
usze”.	Przybli˝amy	ich	działalnoÊç.

JaROS¸aW CHOJNaCKI
Prezes	Zarzàdu		
Stowarzyszenie	Pomocy	Chorym	z	HCV	„Prometeusze”

JaROS¸aW CHOJNaCKI
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JeÊli odczuwasz przewlek∏e zm´czenie, to w∏aÊciwie poza leczeniem 
przeciwwirusowym niewiele da si´ z tym zrobiç. Planujàc ró˝ne 
czynnoÊci, weê pod uwag´, ˝e potrzebujesz na nie wi´cej czasu. 
Warto te˝ daç sobie czas na drzemk´ w ciàgu dnia. Umiarkowana 
aktywnoÊç fizyczna jest jednak wskazana.
W przypadku pozosta∏ych problemów emocjonalnych trzeba 
rozró˝niç sytuacj´ osoby w trakcie leczenia i nieleczonej. Problemy 
psychiczne w trakcie leczenia, jeÊli si´ pojawiajà, to po kilku tygo-
dniach (lub póêniej) od jego rozpocz´cia. W takiej sytuacji najlepiej 
zg∏osiç si´ do psychiatry i poprosiç o zapisanie odpowiednich leków. 
Niezale˝nie od tego, czy jest si´ w czasie leczenia, czy nie, dobrze jest 
zapewniç sobie jak najwi´cej wsparcia od bliskich osób – z badaƒ nad 
nastrojem osób z HCV wynika, ˝e to w∏aÊnie wsparcie od ludzi daje 

najwi´ksze mo˝liwoÊci poradzenia sobie ze z∏ym nastrojem. Korzystaj 
z kontaktów bezpoÊrednich, telefonu czy internetu.

Wi´cej informacji: M. Wirga „Pokonaç chorob´” – opis psychologicznych technik u∏atwiajàcych 
radzenie sobie z chorobà; www.simonton.pl – lista terapeutów wyszkolonych do pracy z oso-
bami chorymi somatycznie, spis zalecanych lektur (niektóre dost´pne online).

dR maCIeJ SKIbI¡SKI
psycholog	–	doktor	w	Klinice	Chorób	Zakaênych		
w	Poznaniu	–	terapeuta	uzale˝nieƒ.	Od	1996	do		
2003	roku	zajmował	si´	terapià	uzale˝nieƒ,	poczàtkowo	
od	alkoholu,	potem	równie˝	od	narkotyków	i	leków
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U cz´Êci osób zaka˝onych HCV dochodzi do spadku nastroju, 
rozdra˝nienia, przewlek∏ego zm´czenia, stanów l´kowych, a czasem 
nawet do depresji (u ok. 28-40% chorych). Zdarzajà si´ te˝ problemy 
z koncentracjà i zapami´tywaniem. Powodem takich stanów jest to, 
˝e wirus HCV przenika do mózgu i w nieznaczny sposób wp∏ywa 
na jego dzia∏anie. Jest to w pe∏ni odwracalne i po wyleczeniu zanika.  
W trakcie leczenia objawy mogà si´ nasilaç, najcz´Êciej wyst´puje 
depresja i rozdra˝nienie (u ok. 30% leczonych) – a Êrednio sà one 
najsilniejsze oko∏o dziewiàtego miesiàca trwajàcego rok leczenia.
Druga przyczyna kryzysów psychicznych osób ˝yjàcych z HCV to l´k, 
smutek, ˝al, z∏oÊç, poczucie krzywdy i inne negatywne uczucia, które 
wynikajà z analizy sytuacji ˝yciowej. Zw∏aszcza w poczàtkowym okre-
sie po diagnozie wielu ludzi myÊli i mówi np. „Êwiat mi si´ zawali∏”, „to 
by∏ dla mnie szok”, „moje ˝ycie nie ma ju˝ sensu”, „nie b´d´ mog∏a 
mieç dzieci”, „zara˝´ swoich bliskich”, „nie b´d´ w stanie z nikim si´ 
zwiàzaç, bo jak on/ona dowie si´, ˝e mam HCV, to mnie porzuci” itp. 
Skàd si´ biorà tego typu negatywne uczucia? Wyobraêcie so-
bie, drodzy Paƒstwo, ˝e ka˝dego ranka wsiadacie do samochodu  
i doje˝d˝acie do pracy. KtóregoÊ dnia, jeszcze w pó∏Ênie, nie znajdu-

jecie samochodu na parkingu. Od razu pojawia si´ uczucie niepo-
koju, przeszukujecie okolic´, ale samochodu nie znajdujecie. Najbar-
dziej oczywista myÊl, jaka przychodzi Wam do g∏owy: „Samochód mi 
ukradli!”. Wpadacie w rozpacz i postanawiacie zadzwoniç na policj´. 
Si´gacie po telefon komórkowy i orientujecie si´, ˝e nie macie przy 
sobie kluczyków – i olÊnienie! Przecie˝ wczoraj zostawi∏em samochód  
u mechanika! Rozpacz rozwiewa si´ w mgnieniu oka, teraz si´ Êmiejecie  
z w∏asnej pomy∏ki! Ten przyk∏ad jest ilustracjà zasady rzàdzàcej  
naszymi uczuciami:

Poradê sobie  
z depresjà

dR maCIeJ SKIbI¡SKI

Inne sposoby radzenia sobie z kiepskim nastrojem:

Zrób sobie list´ czynnoÊci, które dajà Ci radoÊç, poczucie spe∏nienia i sensu 
– i przynajmniej trzy razy w tygodniu wykonuj coÊ z tej listy. To mogà byç 
nawet jakieÊ drobne sprawy, np. poczytanie ksià˝ki lub spacer.
Kilka razy dziennie rób sobie kilkuminutowà sesj´ çwiczeƒ oddechowych. 
Polegajà one na tym, by z zamkni´tymi oczami oddychaç spokojnie i powoli. 
W czasie wdychania powietrza mów sobie w myÊli „wdech”, a kiedy je wy-
puszczasz, mów sobie w myÊli „wydech”. Po kilku takich oddechach pomyÊl 
o tym, co w Twoim ˝yciu jest pi´kne i odÊwie˝ajàce.
Je˝eli odczuwasz podenerwowanie, mo˝esz zaopatrzyç si´ w nagranie trenin-
gu relaksacyjnego lub muzyki relaksacyjnej – sà dost´pne w ksi´garniach 
medycznych lub w sprzeda˝y wysy∏kowej. åwicz odpr´˝enie dwa razy dzien-
nie. Podobne efekty daje te˝ joga lub tai-chi. W stanie odpr´˝enia mo˝esz te˝ 
sobie wyobra˝aç, jak mechanizmy samoleczenia dzia∏ajàce w Twoim organi-
zmie zwalczajà chorob´ i stymulujà regeneracj´.
Otwarcie komunikuj bliskim, czego od nich oczekujesz. PoproÊ ich, by równie 

■

■

■

■

otwarcie, lecz spokojnie mówili Ci, które z twoich zachowaƒ nie s∏u˝à Twoje-
mu zdrowiu – ale to Ty wybieraj czas i miejsce takiej rozmowy.
O ile nie ma wyraênych przeciwwskazaƒ medycznych – pracuj zawodowo, 
zajmuj si´ swoim hobby czy pracami domowymi – nie rób z siebie inwalidy. 
Jakiekolwiek zaj´cie „przywraca do pionu”.
Zwróç uwag´ na to, co myÊlisz. MyÊlenie o przykrych rzeczach, które 
zdarzy∏y si´ w przesz∏oÊci, lub o strasznych rzeczach, które mogà zdarzyç si´  
w przysz∏oÊci, jest gwarancjà pogorszenia samopoczucia. Gwarancjà polep-
szenia samopoczucia jest skoncentrowanie si´ na teraêniejszoÊci, na tym, co 
tu i teraz mo˝esz zrobiç dla swojego zdrowia i lepszego samopoczucia.

Je˝eli opisane wy˝ej techniki nie dajà oczekiwanego efektu, a przed∏u˝ajàcy si´ 
z∏y nastrój pogarsza jakoÊç Twojego ˝ycia, to warto rozwa˝yç skontaktowanie si´  
z psychoterapeutà lub psychologiem. W tej chwili standardem w pomocy osobom 
przewlekle chorujàcym jest tzw. terapia poznawczo-behawioralna lub krótkotermi-
nowa. Szukajàc terapeuty pytaj, czy stosuje te metody.

■

■

To, co czujemy,
zale˝y od tego, 
co myÊlimy.

przyCzyny kryzysów psyChiCznyCh osób ˚yJÑCyCh z hCV
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Poranek. Edyta krzàta si´ po swoim domu jak co dzieƒ. Wyjmuje mleko z lodówki, wstawia 
jajka, kroi chleb. Ma jeszcze 15 minut. Zaraz dzieci przyjdà na Êniadanie. Spieszy si´, bo na 8.30 
najm∏odszà córk´ (4 lata) musi odprowadziç do przedszkola, a dwójk´ starszych do szko∏y 
(synek 7 lat i córeczka 6 lat). Najstarsza córka sama zajmuje si´ ju˝ sobà, w koƒcu ma 19 lat.
– Bywa∏y dni, kiedy zaprowadzenie dzieci do przedszkola przekracza∏o moje mo˝liwoÊci 
– wspomina Edyta. – Jak wyprawa na Mount Everest. Ponad moje si∏y. Mimo ˝e to blisko, 
dochodzi∏am zasapana, ca∏a spocona, jakbym mia∏a 100 lat.  – Edyta z dolegliwoÊciami wàtroby 
zmaga∏a si´ ponad 2 lata. Bóle, wzd´cia, nietolerancja wielu potraw: bigosu, frytek, cebuli. Do-
datkowo od kilku lat odczuwa∏a silne bóle stawów. Ale najbardziej ze wszystkiego dokucza∏o 
jej ciàg∏e zm´czenie i permanentny brak energii. Nie wiedzàc, ˝e jest chora, obwinia∏a siebie  
o niezaradnoÊç, lenistwo, a czasem przy∏apywa∏a si´ na myÊli, ˝e pewnie ju˝ si´ starzeje. A prze-
cie˝ niedawno przekroczy∏a 40 lat. Przy trójce ma∏ych dzieci do wychowania to jà przera˝a∏o. 

Czy ktoÂ mi powie, Co mi Dolega?

Edyta od dawna leczona by∏a na zapalenie stawów w kolanach, r´kach i kr´gos∏upie. Bra∏a leki na 
reumatyzm, choç nikt go u niej nie stwierdzi∏, a tylko podejrzewa∏. Przez 2 lat mia∏a podwy˝szone 
transaminazy wàtrobowe. Kiedy ALAT (enzym wewnàtrzkomórkowy, wyst´pujàcy w wàtrobie) 
dochodzi∏ ju˝ do 200 U/L przy normie 5–41, lekarz rodzinny kategorycznie zakaza∏ jej „t∏ustego 
jedzenia”. Nie rozumia∏a, co mia∏ na myÊli, bo jak ognia wystrzega∏a si´ kalorycznych potraw. 

Zacz´∏a jeszcze bardziej zwracaç uwag´ na 
swojà diet´. Nie przynios∏o to oczekiwane-
go skutku. 
– Ca∏y czas coÊ by∏o ze mnà nie tak. 
Zmieni∏am lekarza rodzinnego, starajàc si´ 
znaleêç przyczyn´ moich dolegliwoÊci – opo-
wiada kobieta. – Dopiero kiedy zapuka∏am 
do kolejnego, nie mogàc wytrzymaç z bólu 
w prawym boku,  pani doktor zbada∏a 
mnie i stwierdzi∏a, ˝e mam powi´kszonà 
wàtrob´. To da∏o mi do myÊlenia... – Edycie 
w jednej chwili ˝ycie stan´∏o przed oczami. 
Przestraszy∏a si´, ˝e to nowotwór. Dosta∏a 
skierowanie na USG, badanie krwi i mi´dzy 
innymi na wykrycie wirusa HCV. OczywiÊcie 
to ostatnie zbagatelizowa∏a. Po pierwsze, bo 
wola∏a najpierw dowiedzieç si´ najgorszego: 
czy ma raka? Po drugie, test na HCV jako 
jedyny z zaleconych by∏ p∏atny, a Edyta nie 
nale˝y do osób zamo˝nych. 
– Od 3 lat nie pracuj´ zawodowo, zajmuj´ 

Edyta	 jest	 chora	 od	 ponad	
10	lat.	O	swojej	dolegliwoÊci	
dowiedziała	si´	zupełnie	nie-
dawno,	 w	 lutym	 tego	 roku.	
Jej	˝ycie	to	ciàgła	walka	z	le-
karzami	i	badaniami,	a	mimo	
to	nie	poddaje	si´.	Na przekór 

przeciwnoÊciom losu
SylWIa baRgIeł
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krwi, uczciwie informuje o swojej chorobie, tak samo jak powiedzia∏a o niej swojej stomatolog. 
– HCV roznosi si´ przez krew i wszyscy, którzy majà z nià stycznoÊç, powinni byç Êwiadomi. 
Pewnego dnia zrozumia∏am, ̋ e nie b´d´ mog∏a oddawaç swojej krwi innym, i ̋ e mój pomys∏ na 
przekazanie po Êmierci narzàdów do transplantacji leg∏ w gruzach. Mówi si´ trudno – t∏umaczy 
z uÊmiechem. Od kiedy nie pracuje, ma czas na rozwijanie swoich zainteresowaƒ. Du˝o zajmu-
je si´ dzieçmi, jeêdzi na rowerze, kiedy dokucza jej zm´czenie – k∏adzie si´ na 10 minut, ˝eby 
zregenerowaç si∏y. Z pasjà fotografuje i oczywiÊcie godzinami surfuje po internecie. Prowadzi 
te˝ w∏asny blog. 
– Od dawna myÊla∏am o prowadzeniu pami´tnika w internecie, ale zawsze coÊ stawa∏o mi 
na przeszkodzie. Jak dowiedzia∏am si´ o chorobie, nie nadà˝a∏am z odpisywaniem moim 
przyjacio∏om na maile. PomyÊla∏am, ˝e o tym, co u mnie si´ dzieje, zaczn´ pisaç w jednym 
miejscu i rozsy∏aç im do tego linki. Po krótkim czasie zacz´∏y pisaç do mnie inne osoby chore 
na HCV, które cieszy∏y si´ z mo˝liwoÊci kontaktu ze mnà. Od kiedy Edyta odkry∏a internet, 
zaniedba∏a swoje dawne przyjaênie. Zamieni∏a je na te z wirtualnego Êwiata. Nie jest jednak 
odludkiem. Zwyczajnie pewne sprawy sta∏y si´ dla niej wa˝niejsze, inne mniej. Ma teraz pewnà 
misj´. – Chc´ uÊwiadamiaç wszystkich, czym jest HCV. Zachorowaç mo˝e ka˝dy, a kiedy ju˝ si´ 
to stanie, nie powinien kryç si´ z chorobà. To nie d˝uma i nie przenosi si´ przez kichni´cie. Ja 
nie u˝ywam nigdy skrótu HCV, bo to ka˝demu kojarzy si´ z HIV!!! Mówi´, ˝e mam ˝ó∏taczk´ 
wszczepiennà, to lepiej brzmi i nie budzi strachu. Edyta ma w sobie coÊ z pedagoga. Idealnie 
potrafi wyt∏umaczyç i doradziç. Uwa˝a, ˝e najwi´cej daje wiedza o chorobie, bo w ten sposób 
mo˝na zwyci´˝yç wroga.
DziÊ wie na temat HCV bardzo du˝o i twierdzi, ˝e nie jest to najgorsza choroba jaka mog∏aby 
jej si´ przytrafiç. – Trzeba tylko przezwyci´˝yç swój strach. Najbardziej boimy si´ ciemnego 

pokoju. Kiedy rozb∏yska Êwiat∏o, l´ki uciekajà. 
Moim Êwiat∏em jest wiedza o HCV i nadzie-
ja na wyleczenie.
                                                             
                                                             

si´ domem. Sama wychowuj´ swoje dzieci, 
ale nie chc´ o tym rozmawiaç. Sà wa˝niejsze 
rzeczy, ni̋  moja sytuacja rodzinna – t∏umaczy sí .
Gdyby testy na HCV oraz leki by∏y refun-
dowane przez Narodowy Fundusz Zdro-
wia, z pewnoÊcià Edyta ju˝ dawno mia∏aby 
zdiagnozowanà chorob´. 
Kiedy wreszcie podda∏a si´ badaniom, diag-
noza by∏a wàtpliwa. Panie laborantki, zasko-
czone tak wysokim pozytywnym wynikiem, 
z niedowierzaniem postanowi∏y powtórzyç 
badanie. Edyta w tym czasie nie pró˝nowa∏a. 
Surfowa∏a po necie, starajàc si´ dowiedzieç 
wszystkiego na temat HCV. Pierwsze, na co 
natrafi∏a, to by∏a strona www.prometeusze.pl. 
Tam znalaz∏a odpowiedê na wszystkie swoje 
pytania. Choroba nie zrobi∏a na niej ̋ adnego 
wra˝enia.
– W swoim ˝yciu mia∏am tak du˝o proble-
mów ze zdrowiem, ˝e kompletnie si´ tym 
nie przej´∏am. W wieku 23 lat, tu˝ po pierw-
szej cià˝y, mia∏am amputowanà szyjk´ ma-
cicy z powodu guza. Martwi∏am si´, ˝e ju˝ 
nigdy nie b´d´ mog∏a mieç dzieci, a Bóg ob-
darzy∏ mnie dodatkowà trójkà – wspomina. 
Edyta obawia∏a si´ tego, ˝e podczas porodu 
mog∏a zaraziç swoje kolejne dzieci (HCV 
przenosi si´ tylko przez krew i w codzien-
nych, zwyk∏ych kontaktach nie jest ∏atwo si´ 
zaraziç) oraz marskoÊci wàtroby i proble-
mów z tego wynikajàcych. Zrozumia∏e. Dla 
swoich dzieci chcia∏a byç silna i zdrowa. 

nareszCie Diagnoza

26 lutego 2007 roku, czyli ca∏kiem niedaw-
no, Edyta dowiedzia∏a si´, ˝e przyczynà jej 
wczeÊniejszych problemów zdrowotnych 
jest w∏aÊnie HCV. Zupe∏nie niepotrzebnie 
przez ponad 2 lata faszerowana by∏a lekami 
na reumatyzm – to przez wirusowe zapale-
nie wàtroby bola∏y jà stawy. Nie zrazi∏o jej 

to. Chcia∏a jak najszybciej zakoƒczyç wszystkie badania i poddaç si´ kuracji. Âcie˝k´ wydepta∏a 
do szpitali zakaênych i laboratoriów. R´ce za∏amywa∏a, kiedy dowiadywa∏a si´ ile mo˝e czekaç. 
Moment, w którym dosta∏a skierowanie na biopsj´, by∏ jednym z pi´kniejszych w jej ˝yciu. 
Cieszy∏a si´ jak dziecko. Wiedzia∏a, ˝e inni ludzie czekajà na to nawet dwa lata. A ona po 6 
miesiàcach mog∏a si´ dowiedzieç, co dzieje si´ w Êrodku jej organizmu. Czy ma w sobie bomb´ 
zegarowà z opóênionym zap∏onem, czy te˝ nie jest tak êle. Wiedzia∏a, ˝e biopsja i wyniki badaƒ 
szpitalnych bardzo przybli˝à jà do leczenia i zdrowia. – Mia∏am jednak moment zwàtpienia 
– wspomina. – Kiedy odebra∏am wyniki biopsji, okaza∏o si´, ˝e sà z∏e, a ja jestem chora od po-
nad 10 lat. To mnie sparali˝owa∏o. Dotar∏o do mnie, ˝e b´dàc chorà, trzykrotnie nosi∏am cià˝e. 
Totalna nieÊwiadomoÊç. Jak to? Przecie˝ czu∏am si´ dobrze... – opowiada zasmucona. Edyta 
myÊla∏a wtedy o dzieciach i o wszystkich osobach, z którymi mia∏a wielokrotnie kontakt w 
szpitalu. Ba∏a si´, ˝e zarazi∏a innych, a najbardziej ba∏a si´ o swoje maleƒstwa. Zrodzi∏y si´ u niej 
wyrzuty sumienia. Z jednej strony czu∏a si´ usprawiedliwiona, bo skàd mog∏a wiedzieç? Z dru-
giej nienawidzi∏a swojej choroby. – HCV to taki cichy zabójca. Podst´pnie niszczy ca∏y organizm, 
a o sobie daje znaç dopiero wtedy, kiedy jest ju˝ naprawd´ êle – dodaje.

normalnoÂå z hCV                                                       

Edyta twierdzi, ˝e w swoim ˝yciu nie mia∏a wielu przykrych momentów. Z natury jest 
optymistkà. Cieszy si´ ka˝dà chwilà. W koƒcu dlaczego mia∏oby byç inaczej? Ze swojà chorobà 
˝yje zupe∏nie normalnie. Zajmuje si´ domem, dzieçmi, piecze ciasta, robi pyszne przetwory. Nie 
myÊli co 15 minut: mam HCV, mam HCV. – Owszem, sà chwile, kiedy sobie o tym przypomi-
nam, ale staram si´ nie do∏owaç. Nauczy∏am si´ nie przejmowaç rzeczami, których i tak nie 
mog´ zmieniç. Z niecierpliwoÊcià czekam na rozpocz´cie terapii, która pozwoli mi wyzdrowieç 
– Edyta nie musi stosowaç drakoƒskich diet, ani wystrzegaç si´ sportów. Jedyne, czego jej za-
bronili lekarze, to picie alkoholu i spo˝ywanie ci´˝kostrawnych potraw. Ale komu to s∏u˝y? Ma 
przepisane leki: Hepatil, Silimarol Forte i Nosp´ Forte w razie bólów. Gdy idzie na pobranie 
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leczeniem, bez strachu, depresji oraz dodatko-
wych zmartwieƒ o bliskich.

 Wa˝nà rzeczà jest wywiad epidemiologiczny 
przeprowadzany przez terenowà Stacj´ Sani-
tarno-Epidemiologicznà (potocznie: sanepid)  
u ka˝dego, u kogo wykazano anty-HCV i/lub HCV 
RNA we krwi. Jest to wa˝ne, dlatego ˝e:

pacjent czasami mo˝e liczyç na darmowe 
skierowanie na badania dla cz∏onków swo-
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 Przede wszystkim nie powinno si´ pozwo-
liç, aby naszymi umys∏ami zaw∏adn´∏a panika 
i wszechogarniajàcy strach. Wi´kszoÊç ludzi 
reaguje bardzo êle na wiadomoÊç „HCV+”. Dla 
wi´kszoÊci diagnoza taka jest zarazem pierwszà 
zas∏yszanà informacjà o tym wirusie. OczywiÊcie 
nie wolno bagatelizowaç diagnozy „HCV+”. 
Nale˝y staraç si´ dà˝yç do poznania nowego wro-
ga oraz pokonania go wszelkimi si∏ami, w czym 
mogà pomóc lekarze chorób zakaênych (w Pol-
sce to oni zajmujà si´ hepatologià, diagnostykà 
oraz leczeniem przewlek∏ych zapaleƒ wàtroby) 
oraz stowarzyszenia s∏u˝àce informacjà, poradà, 
doÊwiadczeniem.

 Warto pami´taç, ˝e obecnoÊç przeciwcia∏ 
anty-HCV – wytwarzanych przez nasze organi-
zmy w sytuacji stycznoÊci z wirusem zapalenia 
wàtroby typu C – nie oznacza od razu istnienia 
zaka˝enia, choroby oraz potrzeby leczenia prze-
ciwwirusowego. Oko∏o 30% osób posiadajàcych 
przeciwcia∏a pozby∏o si´ wirusa (mia∏o u nich 
miejsce tak zwane „samowyleczenie”, czy te˝ 
przebycie wzw C bez przewlekania si´ choroby). 
Anty-HCV prawdopodobnie nie zaniknie nigdy, 
ale nie jest to powód do zmartwienia. JeÊli w 
obecnych warunkach oczekujesz zbyt d∏ugo na 
diagnostyk´ i badania molekularne, a brak kon-
kretnej diagnozy stwarza dla Ciebie powa˝ny 
problem, to warto dla Êwi´tego spokoju rozwa˝yç 
prywatne badanie HCVRNA. To potwierdzi albo 
zaprzeczy zaka˝eniu HCV.

 HCV nie u ka˝dego powoduje chorob´,  
a jeÊli ju˝, to proces chorobotwórczy i zmiany  
w wàtrobie post´pujà bardzo wolno. Spotykamy 
w naszej pracy ludzi, którzy nie wiedzieli nic  
o HCV, pomimo ˝e sà zaka˝eni od ponad 30 lat. 
Cz´sto nie mieli ˝adnych objawów, a zaka˝enie 
wykryto u nich przypadkowo. Rzadziej, ale 
tak˝e si´ to zdarza, wykrywa si´ HCV+ wraz 
ze zmianami marskimi wàtroby (marskoÊcià, 
czyli stanem zaawansowanych zmian chorobo-

wych w wàtrobie). MarskoÊç to tak˝e jeszcze 
nie koniec Êwiata – mo˝na ˝yç, oszcz´dzajàc 
wàtrob´ i stosujàc leczenie zachowawcze przez 
wiele lat. W przypadku bardzo powa˝nych zmian 
towarzyszàcych zaka˝eniu i wynik∏ych z HCV, 
ostatecznà „deskà ratunku” pozostaje przeszczep 
wàtroby. Przeszczep wàtroby to rozwijajàca si´ 
metoda ratowania ludzkiego ˝ycia, niestety w 
Polsce nadal wykonuje si´ ich zbyt ma∏o.
Nie mo˝na myÊleç w sposób nast´pujàcy: HCV, 
marskoÊç, rak, Êmierç. To wcale nie musi mieç 
miejsca, to wcale nie musi byç Twoim udzia∏em! 
PrzekreÊl takie myÊli ju˝ na samym poczàtku 
jako niedorzeczne. Stres i strach mogà tylko 
zaszkodziç.

 HCV to nie wyrok i mo˝na go pokonaç.  
W przypadku istniejàcych obecnie standar-
dów leczenia szanse na sta∏à eliminacj´ HCV 
wynoszà od ok. 57 do 85%. 

 Wszyscy specjaliÊci zalecajà, ˝eby przeba-
daç rodzin´, partnerów seksualnych oraz do-
mowników osób zaka˝onych HCV. Jednak wyniki 
badaƒ u rodziny najcz´Êciej sà ujemne. Chodzi 
przede wszystkim o uspokojenie tych osób, któ-
rym niedawno postawiono diagnoz´ „HCV+”. 
Cz´sto przebadanie rodziny i informacja, ˝e poza 
Tobà nikt nie jest zaka˝ony, pozwala uspoko-
iç si´ i zajàç tym, co jest w danym momencie 
najwa˝niejsze – stanem zdrowia i ewentualnym 

STReS	MO˚e	TyLKO		
ZASZKODZIå

JaROS¸aW CHOJNaCKI

P∏ynàce z doÊwiadczeƒ, poparte praktykà porady, które pomogà Ci w walce z chorobà.
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Kilka praktycznych  
porad dla pacjentów  
z HCV+

Dla oCzekuJÑCyCh na leCzenie

Warto sprawdziç sytuacj´ w innych oÊrodkach 
(czasem województwach), jeÊli kolejka ocze-
kiwania w Twoim jest nie do zaakceptowania  
i przewidywany czas oczekiwania przekracza 2–3 
lata.

Warto dowiedzieç si´, co jest przyczynà bra-
ku wdro˝enia pe∏nej diagnostyki obejmujàcej 
m.in. biopsj´ wàtroby i/lub leczenia w Twoim 
przypadku. Pytanie takie warto zadaç lekarzowi 
prowadzàcemu, a jeÊli ten nie b´dzie potrafi∏ 
odpowiedzieç, to jego prze∏o˝onemu – ordyna-
torowi.

Warto pisaç skargi na zbyt d∏ugi czas oczeki-
wania na leczenie: do ministra zdrowia, do NFZ 
– w∏aÊciwego oddzia∏u wojewódzkiego i do cen-
trali, a tak˝e do Rzecznika Praw Pacjenta przy 
NFZ – adresy mo˝na znaleêç na stronach inter-
netowych NFZ. 

Warto zainteresowaç pras´, radio i TV utrudnio-
nym dost´pem do leczenia w Waszym regionie, 
a tak˝e w∏adze samorzàdowe oraz parlamentarzy-
stów z Waszego okr´gu wyborczego, wysy∏ajàc  
skarg´.

Wszystkie badania potrzebne do kwalifikacji i le-
czenia przewlek∏ego zapalenia wàtroby typu C sà 
w pe∏ni refundowane. 

Dla leCzonyCh

Wi´kszoÊci skutków ubocznych mo˝na zapobie-
gaç i walczyç z nimi – wa˝ne jest, aby o wszyst-
kich powiadamiaç lekarzy, oni z praktyki znajà 
sposoby leczenia. 

jej rodziny (w innym przypadku odp∏atne 
– Êrednio 35 z∏ za osob´)
pacjent czasami mo˝e liczyç na darmowe 
szczepienie przeciw wzw typu B (w innym 
przypadku odp∏atne – oko∏o 120–180 z∏ za 
3 dawki) – przy wykrytym HCV, zalecane  
i konieczne jest szczepienie przeciw HBV, 
gdy pacjent nie jest odporny na WZW typu 
B, istnieje bowiem ryzyko zaka˝enia HBV, co 
doprowadziç mo˝e do powa˝nych powik∏aƒ, 

•

a nawet do utraty ˝ycia w wyniku bardzo 
szybko post´pujàcego zapalenia wàtroby 
na podstawie zg∏oszonych wykrytych 
przypadków HCV tworzone sà szacunki  
o zapadalnoÊci na wzw typu C, a decydenci 
mogà planowaç wydatki na potrzebnà liczb´ 
diagnostyk i leczeƒ przeciwwirusowych.

•
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jak HBc i HBe, przeciwko którym ustrój wy-
twarza odpowiednie przeciwcia∏a: anty-HBc 
i anty-HBe. Umo˝liwi∏o to wykrywanie an-
tygenów HBV w wàtrobie i w innych tkan-
kach, w czym pionierskie zas∏ugi ma prof. 
Adam Nowos∏awski i jego zespó∏ (1970 r.) 
z Paƒstwowego Zak∏adu Higieny w Warsza-
wie. Tak˝e w 1970 r. po raz pierwszy, dzi´ki 
pracom Dame Sheili Sherlock z Londynu, 
wykazano zwiàzek pomi´dzy zaka˝eniem 
HBV a rakiem wàtrobowokomórkowym. 
Poznawano coraz lepiej uwarunkowania pa-
togenetyczne zaka˝enia HBV, wyodr´bniajàc 
zaka˝enia ostre i przewlek∏e o ró˝nych fa-
zach i skutkach, od nieaktywnego nosiciel-
stwa po marskoÊç wàtroby.
Poniewa˝ HBsAg powoduje powstanie 
odpowiedniego przeciwcia∏a (wspomnia-
nego ju˝ anty-HBs), wymieniony powy˝ej 

zespó∏ Alfreda Prince’a wykorzysta∏ to do 
wytworzenia surowicy odpornoÊciowej 
chroniàcej przeciwko zaka˝eniu HBV, co 
podano w prasie medycznej w 1970 roku. 
Surowica ma jednak tylko kilkutygodniowy 
okres dzia∏ania. D∏ugotrwa∏à odpornoÊç 
mo˝e zapewniç tylko szczepionka anty-HBV. 
Okaza∏o si´, ˝e podawanie HBsAg daje takà 
mo˝liwoÊç. Prace nad szczepionkà prowa-
dzono od po∏owy lat 70., a w  roku 1980 
przedstawiono dowody na jej praktycznà 
skutecznoÊç.

Wielu badaczy i praktyków podejrzewa∏o 
jednak, ˝e nie wszyscy zaka˝eni po prze-
toczeniu krwi lub w trakcie ró˝nych zabie-
gów medycznych majà zapalenie wàtroby 
wywo∏ane wirusem B. Poniewa˝ od 1973 
roku udowodniono istnienie wirusa A prze-
noszonego drogà pokarmowà, ów nieznany 
czynnik zakaêny nazwano wirusem nie-A, 
nie-B. OkreÊlenie to funkcjonowa∏o przez 
kilka lat i dotyczy∏o zapaleƒ wàtroby, któ-
re – zgodnie z roboczà nazwà – nie by∏o 
wywo∏ane przez ˝aden z tych dwu wirusów 
mo˝liwych do wykrycia. Kiedy nadesz∏a era 
intensywnego rozwoju biologii moleku-
larnej z jej bardzo precyzyjnymi i wyszu-
kanymi technikami, dosz∏o do kolejnego 
wa˝nego odkrycia: zidentyfikowano wirusa 
C zapalenia wàtroby. Wyniki badaƒ zespo∏u 
amerykaƒskiego opublikowano w roku 
1989 (Choo i wsp.). Jednak˝e nie by∏a to 
„klasyczna” droga prowadzàca do sukcesu 
w identyfikacji wirusa, poniewa˝ fragment 
struktury genetycznej wirusa C uzyska-
no drogà klonowania, co wymaga∏o zaiste 
mrówczej pracy, aby uzyskaç odpowiedni 
zestaw „cegie∏ek” kwasu nukleinowego, 
reagujàcego z odpowiednim przeciwcia∏em 
znajdujàcym si´ w surowicy osób zaka˝onych. 
Ju˝ w 1990 r. mo˝na by∏o (tak˝e w naszym 
kraju) przeprowadziç pierwsze badania 
przy zastosowaniu komercyjnych, jeszcze 
wtedy niedoskona∏ych, testów diagnostycz-
nych. Wkrótce zosta∏y one udoskonalone, 
poszerzone o mo˝liwoÊç wykrywania kil-
ku ró˝nych przeciwcia∏ i wreszcie – tak˝e 
bezpoÊrednio materia∏u genetycznego wi-
rusa w krwi i w tkankach (wàtroba, krwinki 
bia∏e etc.). By∏o to mo˝liwe dzi´ki wprowa-
dzeniu powszechnie obecnie stosowanej 
metody polimerazowej reakcji ∏aƒcuchowej 
(PCR). Testy diagnostyczne, takie jak wy-
krywanie HBsAg, anty-HCV i HCVRNA 
w sposób niezwykle istotny spowodowa∏y 
zmniejszenie i nieomal usuni´cie ryzy-
ka przeniesienia zaka˝enia wirusami B i C  
w krwiodawstwie. Jest to, obok wykrywania 
zaka˝eƒ HIV, jedno z najwi´kszych zdobyczy 
wspó∏czesnej transfuzjologii. 

w roku 1947 wyoDr¢bniono Dwie postaCi zapalenia wÑtroby: 
pokarmowÑ i pozaJelitowÑ. zastosowano wówCzas oznaCzenia 
literowe – oDpowieDnio – a i b.
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W medycynie wszystko zaczyna si´ od 
Hipokratesa, co jest oczywistym uprosz-
czeniem. To jednak ten lekarz grecki (˝y∏ na 
prze∏omie V i IV w. p.Ch.) pozostawi∏ opis 
chorych na ˝ó∏taczk´. Pisa∏ m.in.: „…˝ó∏ç 
przedostaje si´ do oczu, które zabarwiajà 
si´ na ˝ó∏to…”. ˚ó∏taczka to objaw, którego 
trudno nie dostrzec. Przez d∏ugie stulecia 
nie rozró˝niano jednak jej ró˝nych przy-
czyn. Dopiero w wieku XX udowodnio-
no, ˝e mo˝e byç wywo∏ana równie˝ przez 
zaka˝enie wirusami, bakteriami i paso˝ytami. 
Co wi´cej, zaka˝enie uszkadzajàce wàtrob´ 
wcale nie musi przebiegaç z omawianym 
tu objawem, a wr´cz najcz´Êciej tak nie 
jest. Zanim jednak, dzi´ki trudowi licznych 
badaczy, osiàgni´to obecnà wiedz´ na ten 
temat, opisano bardzo liczne ogniska cho-
roby przebiegajàcej z za˝ó∏ceniem oczu  
i skóry. Sà to bardzo interesujàce dokumen-
ty z ró˝nych epok. Wszystkich tu nie wymie-
nimy, lecz dla przybli˝enia tematu zostanie 
podanych kilka przyk∏adów.
W V w. p.Ch., a wi´c w czasach cytowa-
nego ju˝ Hipokratesa, w tzw. Talmudzie 
Babiloƒskim znajduje si´ opis choroby  
z ˝ó∏taczkà, której wyst´powanie by∏o do-
brze znane staro˝ytnym medykom i ich 
nast´pcom z wieków Êrednich. O mo˝liwoÊci 
przenoszenia si´ choroby z cz∏owieka na 
cz∏owieka Êwiadczy s∏ynny list papie˝a Za-
chariasza z roku 751, skierowany do Bo-
nifacego, arcybiskupa Moguncji, w którym 

zarzàdza izolowanie chorych na ˝ó∏taczk´. 
Rozprzestrzenianiu si´ choroby sprzyja∏y 
du˝e skupiska ludzi. Stàd doniesienia hi-
storyczne o epidemiach wyst´pujàcych 
wÊród ˝o∏nierzy w czasie ró˝nych wojen.  
I tak np. w czasie amerykaƒskiej wojny do-
mowej w latach 1861–1865 zachorowa∏o 
71.691 osób. Tego rodzaju du˝e ogniska 
wyst´powa∏y tak˝e wÊród marynarzy floty 
japoƒskiej podczas wojny z Rosjà w latach 
1904–1905, jak równie˝ w czasie obu wo-
jen Êwiatowych. Jednak˝e niezwykle wa˝ne 
by∏o spostrze˝enie, ˝e ˝ó∏taczka mo˝e mieç 
zwiàzek ze szczepieniami. Po raz pierwszy 
opisano takie skojarzenie wówczas, kiedy 
po podaniu ludzkiej limfy (tzw. rewakcynacja 
przeciwko ospie prawdziwej) w 1885 roku, 
po up∏ywie 2 do 8 miesi´cy zachorowa∏o 
191 osób spoÊród 1289 zaszczepionych. Po 
szczepieniach przeciwko ˝ó∏tej febrze, prze-
prowadzonych w roku 1942, zachorowa∏o 
przesz∏o 28 tys. ˝o∏nierzy amerykaƒskich,  
z których 62 zmar∏o. W dwa lata póêniej 
badacze amerykaƒscy przeprowadzili (no-
tabene przypadkowo), eksperyment na 
ochotnikach. Jednej grupie podawali pod-
skórnie surowic´, a innej doustnie zawie-
sin´ ka∏u – pochodzàce od chorych na 
˝ó∏taczk´. Stwierdzili, ˝e po podaniu surowi-
cy choroba rozwija∏a si´ po 64–91 dniach, 
a po zawiesinie ka∏owej po 27–31 dniach. 
Ostatecznie doprowadzi∏o to w roku 1947 
do wyodr´bnienia dwóch postaci zapalenia 

wàtroby: szerzàcej si´ drogà pokarmowà  
i pozajelitowà Zastosowano wówczas ozna-
czenia literowe –  odpowiednio – A i B.  
Z czasem lista tych oznaczeƒ dla wirusów 
uszkadzajàcych wàtrob´ poszerza∏a si´ i dziÊ 
mamy kolejne: C, D i E. Zanim jednak do tego 
dosz∏o, nastàpi∏o przypadkowe odkrycie wi-
rusa powodujàcego zapalenie wàtroby typu 
B, poniewa˝ przedtem wiedziano tylko tyle, 
˝e na pewno sà dwa ró˝nie przenoszàce si´ 
czynniki.
By∏ rok 1965. Baruch S. Blumberg (laureat 
Nagrody Nobla z 1967 r.), realizowa∏ ze 
swoim zespo∏em amerykaƒskim pro-
gram badawczy niemajàcy nic wspólnego 
z zapaleniami wàtroby. Zajmowali si´ oni 
zró˝nicowaniem bia∏ek surowicy ludzkiej 
pod kàtem wra˝liwoÊci na pewne choro-
by o pod∏o˝u dziedzicznym. Interesowa∏o 
ich tak˝e, czy przetoczenie krwi powoduje 
powstawanie u biorcy przeciwcia∏ przeciw-
ko bia∏kom dawcy. W tym celu gromadzili 
surowice pochodzàce z ró˝nych regionów 
Êwiata. Pewnego dnia stwierdzili, ˝e czynnik 
znajdujàcy si´ w krwi pewnego rdzennego 
mieszkaƒca Australii daje czytelnà reakcj´ 
immunologicznà z czynnikiem znajdujàcym 
si´ w krwi amerykaƒskiego pacjenta cho-
rego na bia∏aczk´. Nie kojarzyli tego zna-
leziska z jakimkolwiek wirusem, lecz kiedy 
po up∏ywie kilku tygodni zachorowa∏a na 
zapalenie wàtroby jedna z pracownic ich 
laboratorium naukowego, okaza∏o si´, ˝e 
w jej krwi znajduje si´ taki sam czynnik, jaki 
wyst´powa∏ w surowicy badanego przed-
tem Aborygena. Skojarzono te fakty. Ów 
czynnik zwiàzany z chorobà laborantki, któ-
ra uleg∏a zaka˝eniu podczas pracy, nazwa-
no „antygenem Australia”, a przeciwcia∏a 
przeciwko niemu by∏y odpowiedzià ustroju 
na zaka˝enie. DziÊ nie u˝ywa si´ ju˝ takich 
historycznych okreÊleƒ: „antygen Austra-
lia” to HBsAg, a przeciwcia∏o to anty-HBs. 
HBsAg jest fragmentem otoczki wirusa B 
(HBV) wytwarzanym w olbrzymich iloÊciach 
u osób zaka˝onych. Niezale˝nie od zespo∏u 
Blumberga, w roku 1968 do takich samych 
ustaleƒ doszed∏ inny zespó∏ amerykaƒski, 
pracujàcy pod kierownictwem Alfreda M. 
Prince’a. W dwa lata póêniej brytyjski ba-
dacz D.S. Dane i jego wspó∏pracownicy sfo-
tografowali w mikroskopie elektronowym 
czàstk´ wirusa B. By∏o to mo˝liwe, poniewa˝ 
aby jà uwidoczniç, zastosowano anty-HBs, 
które zwiàza∏o si´ z powierzchnià wirusa, na 
której znajdowa∏y si´ antygeny HBs. W ciàgu 
nast´pnych dwóch lat stwierdzono, ˝e HBV 
ma oprócz HBs tak˝e inne antygeny, takie 

bardzo skrótowa 
historia odkrycia 
dwóch wirusów:  
HbV i HCV

PROF. JaCeK JuSzCzyK

w 1989 roku, Dzi¢ki intensywnemu rozwoJowi biologii moleku-
larneJ, ziDentyFikowano wirus C zapalenia wÑtroby. 
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Kawa 
– jest ogólnie wskazana. Najlepiej gdy jest 
rozpuszczalna lub parzona w ekspresie,  
a nie „po turecku”, która obfituje w drob-
ne fusy (mogà one podra˝niaç ˝o∏àdek). 
Zapalenie ˝o∏àdka jest cz´sto spotykane 
u osób przewlekle zaka˝onych HCV lub 
HBV. Nale˝y ograniczyç si´ do 1 dziennie, 
Êrednio mocnej kawy. Warto wiedzieç, ˝e 
przy dysfunkcjach wàtroby kofeina zawarta 
w kawie mo˝e si´ kumulowaç w organi-
zmie.

Miód naturalny 
– zamiast cukru. Nie trzeba chyba nikogo przekonywaç 
o wy˝szoÊci tego rodzaju s∏odzenia. Ka˝dy miód jest 
wskazany, nektarowy (np. wielokwiatowy, akacjowy), albo 
spadziowy – zalecany szczególnie w stanach rekonwale-
scencji. Dla alergików mo˝na zaleciç nast´pujàcà kuracj´: 
wieczorem rozmieszaç ∏y˝eczk´ miodu w zimnej wodzie, 
pozostawiç na noc, wypiç rano, na czczo. W tym przypad-
ku wskazane jest, aby miód pochodzi∏ z pasiek z naszego 
regionu zamieszkania.

Cynk 
– wskazany przy chorobach 
wàtroby. Istniejà powa˝ne opra-
cowania, z których wynika, ˝e 
stosowanie cynku podczas terapii 
przeciwwirusowej nieznacznie, 
ale mo˝e zwi´kszaç szanse na 
uzyskanie sta∏ej odpowiedzi wiru-
sologicznej (SVR = „wyleczenie”). 
Ogólnie zalecanym preparatem 
przez lekarzy jest Zincteral. Mo˝na 
go kupiç bez recepty, przedaw-
kowanie jest raczej niemo˝liwe, 
skutków ubocznych nie ma.

Zio∏a i leki os∏onowe
– sà zalecane i cz´sto przynoszà popraw´ jakoÊci ˝ycia osób przewlekle 
zaka˝onych wirusami hepatotropowymi. Najcz´Êciej zalecane i stosowane 
to: ostropest plamisty (np. Sylimarol), mniszek lekarski, wyciàg z karczo-
chów, a tak˝e fosfolipidy z nasion soi (np. Essentiale) oraz bogate w wi-
taminy z grupy B (cz´ste niedobory witamin z grupy B przy wzw) dro˝d˝e 
piwne wraz z np. skrzypem polnym, który poprawia szczelnoÊç naczyƒ 
krwionoÊnych  (np. Humavit). W przypadku braku mo˝liwoÊci podj´cia 
leczenia przeciwwirusowego, jedynà swoistà „alternatywà” sà mieszanki 
zio∏owe, np. ojców bonifratrów. Warto jednak nadmieniç, ˝e ˝adne zio∏a, 
suplementy i „cudowne” preparaty zio∏owe nie pomogà nam zwalczyç 
chronicznego zaka˝enia wirusowego. Nie mo˝na ich stosowaç w zamian, 
nie sà prawdziwà alternatywà, a jedynie terapia skojarzona interferonem  
i rybawirynà ma udowodnione dzia∏anie, w którego wyniku mo˝na uzyskaç 
sta∏à odpowiedê wirusologicznà. Wa˝ne jest tak˝e, aby podczas terapii 
interferonem i rybawirynà nie stosowaç ˝adnych produktów zio∏owych 
(niektóre mogà wtedy zaszkodziç, albo os∏abiç dzia∏anie leków farmako-
logicznych).

˚elazo
– pierwiastek, którego powinniÊmy 
unikaç, szczególnie w produktach 
zwierz´cych, takich jak kaszan-
ka, czarny salceson, czerwone 
mi´sa. Wiele osób zaka˝onych 
przewlekle HCV ma podwy˝szone 
wartoÊci ˝elaza albo ferrytyny we 
krwi, niekiedy tak˝e tendencje do 
odk∏adania si´ ˝elaza w wàtrobie, 
co dodatkowo mo˝e przyczyniç 
si´ do patologii tego narzàdu. 
Warto sprawdziç poziom ˝elaza 
i ferrytyny we krwi i unikaç tak˝e 
suplementacji tego pierwiastka 
(np. produktów wielowitamino-
wych, które zawierajà go w swo-
im sk∏adzie). Produkty roÊlinne 
zawierajà inne formy ˝elaza 
(s∏abiej przyswajalne), sà „bez-
pieczne” (np. szpinak, sa∏ata) 
i zalecane. Tak˝e przy anemii 
lekarz mo˝e zaleciç za˝ywanie 
˝elaza. Przy podwy˝szonych 
wartoÊciach ˝elaza i/lub ferryty-
ny nale˝y zachowaç ostro˝noÊç  
z suplementacjà witaminy C, któ-
ra zwi´ksza jego przyswajanie.

Lemoniada miodowo-cytrynowa
– podczas terapii, przy zastojach ˝ó∏ci, zawsze wtedy, gdy wymagane jest 
spo˝ywanie wi´kszej iloÊci p∏ynów, np. gdy mamy podwy˝szony poziom 
bilirubiny, gdy sw´dzi nas skóra, albo podczas leczenia przeciwwiru-
sowego (terapia „wysusza” organizm i zaleca si´ zwi´kszone uzupe∏nianie 
p∏ynów). Wystarczy wycisnàç 1–2 cytryny do naturalnej, najlepiej niega-
zowanej wody mineralnej (lub przegotowanej), dos∏odziç miodem wedle 
uznania.

Dieta nie jest wa˝nym ogniwem w procesach leczniczych, zachowawczych i tak naprawd´ 
nie trzeba przyk∏adaç do niej zbyt du˝ej wagi. Owszem, nie koreluje to z odczuciami samych 
pacjentów, którzy wiedzàc, ˝e wàtroba jest organem uczestniczàcym w procesach trawienia, 
oczekujà, ˝e lekarz przepisze im jakàÊ specjalnà diet´. Z niedowierzaniem cz´sto przyjmujà 
informacje, ˝e mogà jeÊç praktycznie wszystko.

Dwóch pacjentów z przewlek∏ym zapaleniem wàtroby to zazwyczaj dwa zupe∏nie ró˝ne 
przypadki chorobowe. U jednego poza zaka˝eniem wirusowym nie zauwa˝a si´ znaczàcych 
odchyleƒ patologicznych, a u drugiego mo˝e tym czasem mieç miejsce marskoÊç wàtroby. 
Dlatego dieta powinna byç zindywidualizowana i dostosowana do aktualnego stanu zdrowia 
danego pacjenta.

Zakazane jest stosowanie jakiejkolwiek specjalnej diety u dzieci zaka˝onych HBV i HCV,  
u których nie ma objawów choroby, a zmiany w wàtrobie sà zazwyczaj minimalne (krótki czas 
trwania zaka˝enia). W takich przypadkach stosowanie jakiejkolwiek diety mo˝e im wr´cz za-
szkodziç, zamiast w czymkolwiek pomóc.

Jedz						zdrowo!
JaROS¸aW CHOJNaCKI

Generalna zasada u pacjentów bez zmian 
marskich, zaka˝onych wirusami limfo-hepa-
totropowymi HBV lub HCV w odniesieniu 
do ˝ywienia, zak∏ada :

zdrowe	i	wartoÊciowe	od˝ywianie	si´
unikanie	 rzeczy	 ogólnie	 znanych	 jako	
szkodliwe,	 np.	 alkohol,	 papierosy,	 leki	
hepatotoksyczne
unikanie	 potraw	 nieÊwie˝ych,	 nadpsu-
tych,	 „podejrzanych”,	 zawierajàcych	
sztuczne	barwniki,	konserwanty	 i	 che-
miczne	poprawiacze
unikanie	 pokarmów	 i	 sposobów	
przyrzàdzania	 pokarmów,	 po	 których	
odczuwamy	 problemy	 dyspeptyczne,	
gastryczne,	biegunki

Narzucanie zaka˝onym HBV i HCV nie-
potrzebnej cz´sto diety mo˝e ujemnie 
wp∏ywaç na ich samopoczucie i pot´gowaç 
procesy depresyjne, gdy zabrania im si´ 
spo˝ywania ich ulubionych potraw (np. 
produktów sma˝onych, kapuÊniaku, fasol-
ki po bretoƒsku, czy zupy grochowej). Nie 
jest wykluczone bowiem, ˝e zaka˝ony HCV 
lub HBV z powodzeniem b´dzie móg∏ te 
pokarmy nadal spo˝ywaç bez przykrych 
nast´pstw (np. wzd´ç, zgagi, niestrawnoÊci 
czy rozwolnienia). Pokarmy te sà z jednej 
strony uznawane cz´sto przez pacjen-
tów za skrajnie niewskazane przy choro-
bach wàtroby, a z drugiej strony zawierajà  
wiele cennych i potrzebnych bia∏ek 
roÊlinnych, które sà potrzebne wàtrobie do 
regeneracji.

■

■

■

■

Dieta	 przy	 przewlek∏ym	 zapa-
leniu	 wàtroby	 typu	 C	 (i	 B)	 nie	
odgrywa	˝adnej	 znaczàcej	 roli	
w	procesach	przyÊpieszenia	czy	
spowolnienia	 zmian	 chorobo-
twórczych.	Nie	ma	wp∏ywu	na	
proces	 zapalny,	 w∏óknieniowy,	
czy	 poziom	 wiremii.	 Jedyne	
na	 co	mo˝e	wp∏ynàç,	 to	nasze	
samopoczucie	 i	 to	podczas	 za-
awansowanej	 ju˝	choroby,	gdy	
zmiany	sà	wy˝sze	od	Êrednich.



harmOnia
cia¸a 
i umys¸u,

Co to jest joga?
Rodzaj	 praktycznej	 filo-
zofii,	 nauki	 i	 sztuki,	 dzi´ki	
której	 przez	 wykonywane	
çwiczenia	 (asany)	 jedno-
czysz	 umys∏,	 cia∏o	 i	 du-
cha,	 ˝eby	 osiàgnàç	 pe∏ne	
zdrowie	 i	 dobre	 samo-
poczucie.	 Systematycznie	
praktykowana	 (równie˝		
w	 zaciszu	 domu)	 czyni	
osob´	 silnà	 fizycznie,	 mo-
ralnie	i	umys∏owo,	co	spra-
wia,	 ˝e	 jej	 postawa	wobec	
˝ycia	 jest	 bardziej	 pozy-
tywna.

 Intensywne rozciàganie Uttanasana
Staƒ z lekko rozsuni´tymi stopami i ca∏kowicie 
wyprostuj kolana. UnieÊ r´ce ponad g∏ow´ i 
spleç przedramiona, chwytajàc za ∏okcie. Na 
wdechu wyciàgnij ∏okcie do góry, rozciàgajàc 
brzuch, klatk´ piersiowà i okolice pach. Na wy-
dechu, utrzymujàc d∏ugi przód ty∏owa i proste 
nogi, pochyl si´ do pod∏ogi. PrzenieÊ ci´˝ar cia∏a 
na przednià cz´Êç stóp, skr´ç uda do wewnàtrz i 
unieÊ poÊladki. Ca∏kowicie rozluênij g∏ow´ i po-

zwól, by swobodnie zwisa∏a. Pozostaƒ w pozycji 
2 minuty. Wychodzàc z niej, unieÊ najpierw dó∏ 
pleców, nast´pnie mostek, a na samym koƒcu 
g∏ow´ (nadal w stanie rozluênienia). W przypad-
ku dyskopatii i bólów l´dêwi wykonuj pozycj´, 
opierajàc d∏onie na Êcianie na wysokoÊci bioder, 
tak aby tu∏ów by∏ równoleg∏y do pod∏ogi, a nogi 
ustawione pionowo. 

 Skr´t Bharadvajasana 
Usiàdê na pod∏odze, podwiƒ nogi i umieÊç je po le-
wej stronie bioder. Stopy powinny si´ krzy˝owaç (lewà 
po∏ó˝ na prawej). Trzymaj kolana blisko siebie, opuÊç 
lewe biodro. Skr´ç tu∏ów w prawo, oprzyj lewà d∏oƒ na 
prawym kolanie, a prawà d∏oƒ na pod∏odze za plecami. 
Trzymaj kr´gos∏up pionowo, nie pochylaj si´ na boki 
lub w ty∏. OpuÊç barki, wyciàgnij szyj´, Êciàgnij ∏opat-
ki. W czasie wdechów wyciàgaj kr´gos∏up pionowo do 
góry, z wydechami odpychaj si´ r´kami i pog∏´biaj 

skr´t. Prac´ rozpocznij od do∏u brzucha, nast´pnie 
skr´caj okolic´ dolnych ˝eber, mostka, barki i na sa-
mym koƒcu g∏ow´ – najpierw w prawo, a ostatecznie 
w lewo. Je˝eli trudno ci utrzymaç proste plecy, w∏ó˝ 
z∏o˝ony koc pod prawy poÊladek, a prawà d∏oƒ oprzyj 
na Êcianie. Pozostaƒ w pozycji minut´. Nast´pnie po-
wtórz jà na drugà stron´. Zawsze wykonuj to çwiczenie 
o pustym ˝o∏àdku!

czyli joga dla poczàtkujàcych
SylWIa baRgIe¸

 Pozycja trójkàta Trikonasana

Poprawa	kondycji,	relaks,	regulacja	oddechu,	stymulacja	krà˝enia.	Joga	ma	jeszcze	wiele	innych	
w∏aÊciwoÊci,	dzi´ki	którym	poczujesz	si´	jak	nowo	narodzone	dziecko.	Chcesz	je	poznaç?	Zacznij	
çwiczyç	ju˝	dziÊ.	Specjalnie	dla	Ciebie	przygotowaliÊmy	zestaw	7	çwiczeƒ.

Staƒ ze stopami razem. Wykonaj g∏´boki wdech 
i skocz wyrzucajàc r´ce i nogi na boki. Dystans 
mi´dzy stopami powinien wynosiç oko∏o 1,20 
metra. Skr´ç lewà stop´ 20 stopni do wewnàtrz, 
a prawà stop´ i udo 90 stopni w bok. Ca∏kowicie 
wyprostuj kolana, zaciskajàc mi´Ênie z przodu 
ud i podciàgajàc rzepki kolanowe. Na wdechu 
wyciàgnij kr´gos∏up do góry, a na wydechu 
pochyl si´ w prawo, opierajàc prawà d∏oƒ na 
kostce. Oprzyj lewà r´k´ na biodrze i cofajàc 

lewy bark, skr´ç tu∏ów na zewnàtrz, tak aby 
stopy, plecy i barki znalaz∏y si´ w jednej piono-
wej p∏aszczyênie. Wyciàgnij lewà r´k´ do góry. 
Pozostaƒ w asanie 30 sekund, utrzymujàc pe∏ny 
oddech. Na wdechu unieÊ tu∏ów. Skr´ç stopy  
w lewo i wykonaj pozycj´ przez tyle samo cza-
su na drugà stron´. Aby nauczyç si´ ustawiaç 
cia∏o w jednej p∏aszczyênie, wykonaj pozycj´, 
opierajàc si´ plecami o Êcian´. 
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 Âwieca Salamba-sarvangasana
U∏ó˝ trzy koce z∏o˝one w prostokàty o wymiarach  
50 cm na 75 cm. Po∏ó˝ si´ tak, ˝eby plecy i barki 
le˝a∏y na kocach, a g∏owa na pod∏odze. Po∏ó˝ r´ce 
przy biodrach, odciàgnij barki od g∏owy. Zegnij nogi 
i odpychajàc si´ r´kami od pod∏ogi unieÊ zgi´te nogi 
i tu∏ów do góry. Podeprzyj plecy r´kami. PodnoÊ 
si´ wy˝ej, zbli˝ajàc klatk´ piersiowà do brody. R´ce 
opieraj coraz ni˝ej na plecach, a˝ ustawisz tu∏ów pio-
nowo. Wyprostuj nogi i wyciàgnij ca∏e cia∏o w gór´. 

Mi´Ênie twarzy i gard∏a powinny byç rozluênione. Nie 
pozwól te˝, aby plecy si´ zapada∏y, a nogi pochyla∏y 
nad twarz. Trzymaj ∏okcie blisko siebie. G∏owa, d∏onie, 
tu∏ów i nogi powinny byç ustawione symetrycznie. 
Poczàtkowo „stój” w tej pozycji 3 minuty, stopnio-
wo wyd∏u˝ajàc czas do 5–7 minut. Nie wykonuj jej  
w czasie menstruacji. Tak jak wszystkie pozycje, çwicz 
Êwiec´ tylko o pustym ˝o∏àdku. Przerwij, je˝eli odczu-
wasz napi´cie w gardle, g∏owie lub oczach. 

 Mostek Urdhva Dhanurasana
Po∏ó˝ si´ na plecach. Podkurcz nogi i ustaw stopy przy 
poÊladkach. Zegnij ∏okcie i oprzyj d∏onie na pod∏odze 
przy barkach. R´ce rozsuƒ na szerokoÊç barków,  
a palce skieruj w stron´ stóp. Na wydechu unieÊ bio-
dra nad pod∏og´, wyciàgajàc koÊç ogonowà w stron´ 
kolan. Nast´pnie unieÊ tu∏ów i oprzyj czubek g∏owy 
na pod∏odze. Zrób dwa pe∏ne oddechy. Pozostajàc 
z g∏owà na pod∏odze, unieÊ jak najwy˝ej plecy  
i poÊladki. Roz∏ó˝ ci´˝ar cia∏a równo na r´kach i sto-
pach. Na ostrym wydechu dociÊnij d∏onie i stopy do 
pod∏ogi, unieÊ g∏ow´ i wyprostuj ca∏kowicie ∏okcie. 

Pozwól, ˝eby g∏owa zwisa∏a swobodnie, nie napinaj 
gard∏a. Aby bardziej si´ wygiàç, unieÊ pi´ty, miednic´ 
i klatk´ piersiowà. Nast´pnie utrzymujàc osiàgni´tà 
wysokoÊç, dociÊnij znowu pi´ty do pod∏ogi. Trzymaj 
kolana i stopy na szerokoÊç bioder. Nie pozwól, aby 
odsuwa∏y si´ od siebie. Pozostaƒ w pozycji 20 sekund 
lub d∏u˝ej i rób pe∏ne oddechy. Koƒczàc çwiczenie, 
na wydechu zegnij ∏okcie i oprzyj czubek g∏owy na 
pod∏odze, a nast´pnie zbli˝ brod´ do klatki piersiowej 
i po∏ó˝ si´ na plecach.

Oddech
Odgrywa	wa˝nà	rol´	w	asa-
nach.	Poprzez	koordynacj´	
oddechu	i	ruchu	wykonanie	
çwiczeƒ	staje	si´	harmonij-
ne.	Oddech	samoistnie	si´	
pog∏´bia,	 pobudzone	 jest	
krà˝enie	i	metabolizm.

Gwiazdy çwiczàce jog´
Madonna,	 Sting,	Tina	Turner,	 Jodie	
Foster,	 Barbra	 Streisand,	 królowa	
el˝bieta	 II,	 Joanna	 Brodzik,	 Kora,	
Kasia	Kowalska.
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 Pies z g∏owà w dó∏ Adhomukha Âvanasana
Po∏ó˝ si´ na brzuchu. Rozsuƒ stopy na 30 cm i oprzyj 
palce na pod∏odze. Po∏ó˝ d∏onie blisko tu∏owia, na li-
nii dolnych ˝eber. Rozszerz palce d∏oni, skieruj palce 
Êrodkowe do przodu. Na wydechu unieÊ tu∏ów i oprzyj 
si´ na d∏oniach i kolanach. UnieÊ wysoko poÊladki  
i zrób wkl´s∏y dó∏ pleców. Na kolejnym wydechu ode-
rwij kolana od pod∏ogi i oprzyj si´ na palcach stóp. 
Wyprostuj kolana i unieÊ jak najwy˝ej biodra, a opuÊç 

tu∏ów i rozluênionà g∏ow´ w stron´ pod∏ogi. Ca∏y czas 
prostuj kolana i ∏okcie, unoÊ poÊladki i „wciskaj” 
∏opatki w stron´ mostka. Odpychajàc si´ r´kami od 
pod∏ogi, wyciàgnij ca∏e cia∏o poprzez barki a˝ do bio-
der, jakbyÊ si´ przeciàga∏a. Pozostaƒ w pozycji minut´, 
utrzymujàc pe∏ny oddech i opuszczonà g∏ow´. Je˝eli 
d∏onie Êlizgajà si´ po pod∏odze, oprzyj je o Êcian´.

 ¸uk Dhanurasana
Po∏ó˝ si´ na brzuchu na pod∏odze. Zegnij kolana  
i przysuƒ pi´ty do poÊladków. Z∏ap r´kami kostki  
u stóp, wyprostuj ∏okcie. Odciàgnij barki w ty∏ i rozszerz 
klatk´ piersiowà. Kolana i stopy powinny byç rozsuni´te 
na szerokoÊç bioder. Wykonaj pe∏ny wdech, nast´pnie 
wydech i jednoczeÊnie unieÊ do góry tu∏ów oraz nogi. 
Wyciàgnij jak najwy˝ej grzbiety stóp, nie rozszerzaj ko-
lan. Ci´˝ar cia∏a powinien opieraç si´ na dole brzucha. 
Skr´ç ramiona na zewnàtrz i Êciàgnij ∏opatki w stron´ 
kr´gos∏upa. Wypchnij nogi do ty∏u, aby unieÊç wy˝ej 

tu∏ów. R´kami ciàgnij stopy i kolana w gór´. Wyciàgnij 
g∏ow´ i odchyl jà w ty∏ bez napinania mi´Êni twarzy. 
Wygnij si´ tak, jakbyÊ by∏a naciàganym ∏ukiem. Wy-
konuj pe∏ne oddechy. Pozostaƒ w pozycji 20–30 se-
kund, po czym po∏ó˝ si´, puÊç stopy i rozluênij si´. 
Powtórz asan´ trzy razy. B´dàc w tej pozycji, za drugim 
razem z∏àcz stopy, a za trzecim spróbuj z∏àczyç stopy 
i kolana. Je˝eli zaboli ci´ dó∏ pleców, nie forsuj cia∏a 
i pozostaƒ w mniejszym wygi´ciu. Nie wykonuj asany 
w czasie miesiàczki i cià˝y.

Co to jest asana?
W	 sanskrycie	 s∏owo	 to	
okreÊla	wygodnà	i	relaksujàcà	
postaw´	 fizycznà,	 utrzymanà	
przez	 d∏u˝szy	 czas.	 Asany	
pracujà	 na	 rzecz	 wszystkich	
uk∏adów	fizjologicznych	cia∏a.	
Wywierajà	wp∏yw	na	mi´Ênie,	
Êci´gna,	 uk∏ad	 krwionoÊny,	
system	nerwowy	 i	 limfatycz-
ny,	a	tak˝e	na	umys∏,	psychik´		
i	 czakry	 –	 centra	 energe-
tyczne.	 ¸agodzà	 napi´cia	
mi´Êni,	 stymulujà	 krà˝enie,	
regulujà	 oddech	 i	 rozwijajà	
zdrowie.	 Gdy	 wykonujesz	 je	
w	 prawid∏owy	 sposób	 (kon-
trolujesz	 oddech),	 wprowa-
dzasz	 techniki	 relaksu,	dzi´ki	
którym	 wzmacniasz	 koncen-
tracj´	 i	 odczuwasz	 ukojenie	
umys∏u,	co	daje	roz∏adowanie	
napi´cia.

Joga	 jest	 doskona∏ym	 Êrodkiem	 leczniczym	 zapobiegajàcym	
wielu	 chorobom	o	pod∏o˝u	cywilizacyjnym	oraz	psychosoma-
tycznym,	takim	jak:	bóle	pleców,	bóle	reumatyczne,	bóle	g∏owy,	
bezsennoÊç,	 zm´czenie,	 nadwra˝liwoÊç,	 oty∏oÊç,	 problemy	
˝o∏àdkowe,	problemy	jelit,	alergie,	˝ylaki,	nadciÊnienie,	zaburze-
nia	krà˝enia,	cukrzyca,	depresja,	osteoporoza.
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Suche

To wynik uszkodzonej lipidowej warstwy ochronnej. W jej 

odbudowaniu pomagajà szampony z proteinami, ceramida-

mi, kolagenem i keratynà. Dodatkowo mo˝na wspomóc je 

witaminà E, która dzia∏a nawil˝ajàco i uelastyczniajàco. Nale˝y 

te˝ pami´taç, ˝e suszenie suszarkà dodatkowo pozbawia w∏osy 

wilgoci, dlatego kiedy to tylko mo˝liwe, 

nale˝y pozwoliç wyschnàç im naturalnie. 

S∏oƒce równie˝ dzia∏a niekorzystnie 

–  w∏osy trzeba chroniç od˝ywkami z filtrem UV oraz 

nakryciem g∏owy. 

Szampon nutri-odbudowujàcy do w∏osów suchych, znisz-

czonych lub ∏amliwych zapobiegajàcy ∏amaniu si´ w∏osów 

Elseve L’Oreal; NIVEA Hair Care ElastycznoÊç i Blask,  

250 ml, 8 z∏ 

BIOLAGE Terapia nawil˝ajàca do w∏osów suchych, szam-

pony, od˝ywki i preparaty do stylizacji.

Przetłuszczajàce si´

Najwa˝niejsze przy piel´gnacji w∏osów przet∏uszczajàcych si´ 

jest odpowiednie oczyszczanie. Na przet∏uszczajàce si´ w∏osy 

pomaga podwójne mycie – wtedy mamy pewnoÊç, ˝e dok∏adnie 

oczyÊcimy zarówno skór´ g∏owy, jak i w∏osy. Do piel´gnacji 

nale˝y wybieraç ∏agodne szampony do codziennego stosowania, 

zawierajàce ekstrakty z zió∏ lub siark´. 

NIVEA Hair Care Szampon Zapobiegajàcy przet∏uszczaniu si´ 

w∏osów, 250 ml, cena 8 z∏

Farbowane

Choç koloryzacja wp∏ywa korzystnie na wyglàd (w∏osy sà bardziej lÊniàce), to 

ingeruje w ich struktur´ i sprawia, ˝e sà podatne na uszkodzenia. Tu szczególnie 

wa˝na jest odpowiednia piel´gnacja. Najlepsze b´dà szampony zawierajàce 

sk∏adniki pomagajàce zamknàç rozchylone ∏uski w∏osa – keratyn´, aminokwasy 

oraz ceramidy. Nieodpowiednia piel´gnacja powoduje tak˝e szybsze blakni´cie 

koloru, dlatego powinniÊmy wybieraç produkty, które zamykajà barwnik w g∏´bi 

w∏osa, nie pozwalajàc na jego wyp∏ukiwanie. 

NIVEA Hair Care Ochrona Koloru, 250 ml cena 8 z∏; NIVEA Styling Linia Ochro-

na Koloru Lakier do w∏osów 250 ml, cena 13 z∏, pianka do w∏osów 200 ml, cena 

13 z∏; Szampony i Od˝ywki Oriflame Colour Solutions Honey Blond, Chocolate 

Brown, 200 ml – 16,90 z∏;

BIOLAGE Terapia do w∏osów koloryzowanych, 

przywracajàca blask i ÊwietlistoÊç, nadajàca w∏osom delikat-

nym i cienkim trwa∏y efekt obj´toÊci i lekkoÊci, szampony, 

od˝ywki i preparaty ochronne.

Wypadajàce

Ka˝dego dnia tracimy od 100 do 200 w∏osów i dopiero silniejsze 

wypadnie powinno nas zaniepokoiç i sk∏oniç do podj´cia Êrodków za-

radczych. Przyczyny silniejszego wypadania bywajà naprawd´ ró˝ne. 

Cz´sto jest ono skutkiem niedo˝ywienia, anemii lub jakiejÊ choroby 

(np. tarczycy, nadnerczy). OczywiÊcie mo˝e byç równie˝ spowo-

dowane farbowaniem, cz´stym szczotkowaniem, a tak˝e ciasnym 

zwiàzywaniem w koƒski ogon czy kok. Wzmocniç wypadajàce w∏osy 

mogà specjalne szampony.

Maseczka do skóry g∏owy 

DEMAGILIN dla w∏osów 

przet∏uszczajàcych si´  

i sk∏onnych do wypadania,  

70 g, cena 15 z∏; BIOLAGE  

Terapia wzmacniajàca do 

w∏osów os∏abionych, szam-

pony, od˝ywki i preparaty 

wzmacniajàce.

¸upie˝

Jest prawdopodobnie wywo∏ywany przez grzyby, ale do jego rozwoju mogà 

si´ przyczyniç êle dobrane kosmetyki. Ciekawostkà jest, ˝e silniejszà tenden-

cj´ do powstawania ∏upie˝u obserwuje si´ u m´˝czyzn. Zwyk∏e szampony 

przeciw∏upie˝owe nie zawsze skutecznie radzà sobie z tym problemem. Nale˝y 

wtedy si´gnàç po specjalne preparaty lecznicze dost´pne w aptekach, które 

majà mocniejsze dzia∏anie. Zawdzi´czajà to 

obecnoÊci aktywnych sk∏adników (clotrimazol, 

pirocton olaminy, ketokonazol, mykonazol, 

ekonazol, pirotonian cynku, climbazol), dzi´ki 

czemu ograniczajà ∏uszczenie si´ naskórka  

i zmniejszajà rozwój dro˝d˝aków. Szampony 

Przeciw∏upie˝owe NIVEA Hair Care dla 

kobiet i dla m´˝czyzn, 250 ml 8 z∏; BIOLAGE 

Terapia przeciw∏upie˝owa do skóry g∏owy  

i w∏osów z ∏upie˝em. 

Rozdwajajàce si´ 

koƒcówki

Pojawiajà si´ najcz´Êciej z powodu farbowania, suszenia zbyt goràcym powie-

trzem czy u˝ywania z∏ego rodzaju szczotki. Mo˝e si´ do tego przyczyniç tak˝e 

cz´ste chodzenie na basen – chlorowana woda nie wp∏ywa bowiem dobrze 

na nasze w∏osy. JeÊli chcesz wspomóc swoje koƒcówki, regularnie je podcinaj, 

nie u˝ywaj g´stych i metalowych szczotek, susz w∏osy tylko przy u˝yciu funkcji 

ch∏odnego nawiewu. Nie trzyj te˝ gwa∏townie r´cznikiem mokrych w∏osów 

– zdecydowanie zdrowsze dla nich jest delikatne wycieranie. 

NIVEA Hair Care Regeneracja i Wyg∏adzenie, 250 ml, cena 8 z∏, Kuracja 

nawil˝ajàco-od˝ywcza CARTHAME do w∏osów suchych z rozdwajajàcymi si´ 

koƒcówkami.
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Włosy	to	nasza	wizytówka,	dlatego	powinniÊmy	o	nie	dbaç.		
Doradzamy	co	zrobiç,	by	wyglàdały	jak	najlepiej!

Z włosem  
i	pod	włos

Kr´cone

Cz´sto si´ „puszà”, podczas czesania plàczà si´ i ∏amià, nie chcà si´ uk∏adaç. 

A na dodatek zwykle sà matowe. Wbrew pozorom, kr´cone w∏osy sà du˝o 

delikatniejsze od prostych, dlatego nale˝y bardzo uwa˝aç przy ich piel´gnacji 

i uk∏adaniu. Po umyciu powinno si´ je jedynie delikatnie osuszyç r´cznikiem, 

na∏o˝yç od˝ywk´, rozprowadzajàc grzebieniem o bardzo szeroko rozstawio-

nych z´bach. Idealne do tego typu w∏osów sà kosmetyki zawierajàce proteiny 

i mikrowoski z roÊlin. Loki stajà si´ dzi´ki nim spr´˝yste i lÊniàce. 

NIVEA Hair Care Linia Skr´t Fal i Loków, szampon i od˝ywka, 250 ml, cena 8 z∏

Cienkie i delikatne

Najlepiej rozprawi si´ z nimi odpowiednie ci´cie. 

Cieniowanie optycznie zwi´kszy fryzur´. Posiadaczki 

cienkich w∏osów powinny zrezygnowaç z d∏ugich 

fryzur – gdy znacznie skrócà w∏osy, odcià˝à cebulki, a tym samym korzystnie 

poprawià wyglàd. Odpowiednie szampony i od˝ywki tak˝e mog´ zwi´kszyç ich 

obj´toÊç. Nie nale˝y przesadzaç ze Êrodkami do stylizacji. Wyrzucamy lakiery, 

a tak˝e preparaty o g´stej konsystencji, np. ˝ele i pasty do w∏osów. Zostawiamy 

lekkie pianki. 

NIVEA Hair Care Szampon Zwi´kszona Obj´toÊç, 250 ml, cena 8 z∏

BIOLAGE Terapia nadajàca w∏osom delikatnym i cienkim trwa∏y efekt 

obj´toÊci i lekkoÊci, szampony, od˝ywki i preparaty do stylizacji.

KaSIa gRabOWSKa
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filmy
kultura

Niewygodna historia 

Mimo ˝e coraz wi´cej wiemy  
o zbrodni katyƒskiej, do wyjaÊnienia 
pozosta∏o jeszcze wiele niewiadomych. 
Wcià˝ dowiadujemy si´ o nieznanych 
do tej pory faktach, ciàgle odkrywane 
sà nowe dokumenty, nadal nikomu 
nie postawiono ˝adnych zarzutów. 
Niewàtpliwie wi´c temat jest trudny, 
ale postanowi∏ zajàç si´ nim ktoÊ, kto 
nie boi si´ mówiç o polskiej historii. 
Andrzej Wajda nakr´ci∏ film o Katyniu, 
na dodatek film niezwykle osobisty. 
Re˝yser opowiada t´ histori´ przez 
pryzmat swojej m∏odoÊci. Rozprawia 
si´ ze swojà przesz∏oÊcià, bowiem jego 
ojciec, oficer Wojska Polskiego, te˝ 
zginà∏ w Katyniu.
Dlatego Wajda nie tropi prawdy, nie 
koncentruje si´ jedynie na faktach, lecz 
skupia si´ przede wszystkim na emo-
cjach oraz osobistej tragedii ˝on  
i dzieci poleg∏ych. JednoczeÊnie re˝yser 
chcia∏by, aby jego film pomóg∏ Pola-
kom m∏odego pokolenia zrozumieç 
histori´, a przede wszystkim o niej nie 
zapomnieç. Nieprzypadkowo te˝ dat´ 
premiery wyznaczono na 17 wrzeÊnia.
W filmie grajà m.in.: Maja Komorowska, 
Stanis∏awa Celiƒska, Jan Englert, Artur 
˚mijewski, Andrzej Chyra. 

„Katyƒ”, re˝. Andrzej Wajda, premiera: 
17 wrzeÊnia, ITI Cinema

Mi∏oÊç cierpliwa jest…

Zdawa∏oby si´, ˝e nie mo˝e byç nic 
banalniejszego ni˝ historia o mi∏oÊci  
i kochankowie zmuszeni zmagaç si´  
z przeciwnoÊciami losu. A jednak  
popularnoÊç ksià˝ki „Mi∏oÊç w czasach 
zarazy” Gabriela Garcii Marqueza 
Êwiadczy o tym, ˝e o uczuciach mo˝na 
napisaç w sposób zachwycajàcy. 
OczywiÊcie mo˝e Êwiadczyç równie˝ 
o tym, ˝e wszyscy po prostu uwielbia- 
my romantyczne opowieÊci. Ciekawe 
czy film, b´dàcy ekranizacjà ksià˝ki, 
ma szans´ na takà samà popularnoÊç? 
MyÊl´, ˝e tak! Je˝eli tylko re˝yser Mike 
Newell („Cztery wesela i pogrzeb”, 
„Donnie Brasco”, „Harry Potter  
i Czara Ognia”) nie sprowadzi tej 
historii tylko i wy∏àcznie do mi∏osnych 
perypetii, ale poka˝e ca∏à g∏´bi´ uczuç 
towarzyszàcych parze g∏ównych 
bohaterów. Mi∏oÊç poety Florentyna 
Arizy (Javie Bardem, nominowany do 
Oscara za film „Zanim zapadnie noc”) 
i Ferminy Dazy (Giovanna Mezzogior-
no) mo˝e spe∏niç si´ dopiero u schy∏ku 
˝ycia, po wielu latach od pierwszego 
spotkania. Dlaczego? Ci, którzy czytali 
ksià˝k´, doskonale wiedzà, pozostali 
niech Êpieszà do kin. Bo tam dodat-
kowo dowiedzà si´, ˝e zawsze warto 
czekaç…

„Mi∏oÊç w czasach zarazy”, re˝. Mike 
Newell, premiera: 16 listopada, Monolith

W kolorze beznadziei 

Na jesieni b´dziemy mogli obejrzeç  
w kinach tegorocznego laureata Z∏otej 
Palmy w Cannes. Co sprawi∏o, ˝e 
obraz nieznanego bli˝ej rumuƒskiego 
re˝ysera zdoby∏ najwi´kszà filmowà 
nagrod´? Jaka historia zachwyci∏a  
w tym roku jury? Mo˝na powiedzieç, 
˝e „4 miesiàce, 3 tygodnie, 2 dni” to 
film o solidarnoÊci mi´dzy ludêmi,  
a mo˝e tylko mi´dzy kobietami. Ale 
równie dobrze mo˝na powiedzieç, ˝e 
to film o wyborach, lub raczej o braku 
wyboru. A tak˝e o nieczu∏oÊci i niezro-
zumieniu. Na pewno jest to te˝ film  
o komunistycznej Rumunii, z dobrze  
nam znanà szaroÊcià i beznadziejà  
˝ycia oraz pokàtnym za∏atwianiem 
wszystkiego, z wiecznym kombino-
waniem. Na pewno nie jest to tylko 
film o aborcji. Staje si´ ona jedynie 
pretekstem do pokazania, ˝e pewne 
sytuacje sà w stanie doprowadziç nas 
do momentu, kiedy nie zastanawiamy 
si´ nad moralnoÊcià w∏asnych czynów. 
Jednak Cristian Mongiu nie wdaje si´ 
w ˝adne ideologiczne polemiki, ani 
rozliczenia – swojà opowieÊç snuje  
w cichy i oszcz´dny, niemal doku-
mentalny sposób, co tylko pot´guje 
poczucie zagro˝enia i uwi´zienia. Tym 
bardziej, ˝e Mongiu nie da∏ nam ˝adnej 
puenty, ˝adnego przes∏ania. Zostawia 
nas samych, niczym nad przepaÊcià. 

„4 miesiàce, 3 tygodnie, 2 dni”,  
re˝. Cristian Mongiu, premiera:  
5 paêdziernika, Gutek Film

Czerwony diament

Troch´ magii, troch´ tajemnicy i ca∏kiem spora dawka 
wiadomoÊci o ˝yciu w XIX-wiecznej Anglii. A tak˝e 
zgrabny wàtek kryminalny. Jego trop wiedzie a˝ do pa∏acu 
maharad˝y w Indiach i dzia∏ajàcej w ukryciu sekty thagów 
– skrytobójców wyznajàcych kult bogini Kali. To wszystko 
jest jednak tylko t∏em najnowszej ksià˝ki Kylie Fitzpatrick. 
G∏ównymi bohaterkami sà bowiem zdolne i samodzielne 
kobiety, ˝yjàce w XIX i... XXI wieku. Wywodzà si´  
z ró˝nych Êrodowisk i majà ró˝ne cele w ˝yciu, ale histo-
ria tych kobiet w intrygujàcy sposób si´ po∏àczy. A klamrà 

spinajàcà b´dzie pewien klejnot 
posiadajàcy nadprzyrodzonà moc  
i z∏o˝ony z dziewi´ciu ró˝nej barwy 
diamentów. Có˝, jeÊli chodzi o te 
szlachetne kamienie, to znamy ich 
olÊniewajàcy blask i wiemy te˝, ˝e sà 
wieczne. Ale czy na pewno sà najle- 
pszymi przyjació∏mi 
kobiety?
Kylie Fitzpatrick 
„Dziewiàty 
diament”, 
Prószyƒski i S-ka 

Sny zapisane w dzienniku

Mi∏oÊnicy specjalnej kategorii ksià˝ek tzw. ma-
gicznych majà niewàtpliwie powód do radoÊci. 
Niedawno ukaza∏a si´ „T∏umaczka snów”, kolejna 
powieÊç Chitry Banerjee Divakaruni, pisarki 
pochodzàcej z Indii, lecz mieszkajàcej od wielu 
lat w USA. Podobnie jak w poprzednich swoich 
ksià˝kach („Mistrzyni przypraw”, „Siostra mojego 
serca”), tak˝e i w tej Divakaruni bohaterkami 
uczyni∏a kobiety, w charakterystyczny dla siebie 
sposób ukazujàc z∏o˝one relacje mi´dzy nimi  
i wpisujàc je w specyfik´ Êrodowiska hinduskich 
emigrantów.
Po tragicznej Êmierci matki Rakhi, m∏oda malarka, 
samotnie wychowujàca 6-letnià córk´, znajdu-
je w domu rodziców dziwne zapiski. Czytajàc 
je, stwierdza, ˝e jest to historia ˝ycia jej matki. 

Co prawda Rakhi od dziecka 
wiedzia∏a, ˝e nie by∏a ona 
zwyk∏à kobietà, potrafi∏a 
bowiem Êniç sny obcych ludzi i je objaÊniaç. Jednak 
sama nie posiadajàc ˝adnych nadprzyrodzonych 
zdolnoÊci, nigdy nie mog∏a zrozumieç pozornie 
dziwnego zachowania matki i obarcza∏a jà winà za 
swoje ˝yciowe niepowodzenia. Po przeczytaniu 
notatek dochodzi do wniosku, ˝e bardzo si´ myli∏a. 
To, co ona uwa˝a∏a za wspania∏à umiej´tnoÊç,  
dla matki by∏o przekleƒstwem i zagro˝eniem,  

z którym d∏u˝ej nie chcia∏a ju˝... ˝yç. Rakhi zaczyna te˝ po-
dejrzewaç, ˝e jej córka odziedziczy∏a po babci ten „dar”. Nast´pujàce 
wkrótce dramatyczne wydarzenia sprawià, ˝e b´dzie musia∏a 
przewartoÊciowaç swoje ˝ycie, inaczej spojrzeç na bliskich i otoczenie.
Chitra Banerjee Divakaruni „T∏umaczka snów”, wyd. Prószyƒski i S-ka

Co prawda Rakhi od dziecka 
wiedzia∏a, ˝e nie by∏a ona 
zwyk∏à kobietà, potrafi∏a 
bowiem Êniç sny obcych ludzi i je objaÊniaç. Jednak 
sama nie posiadajàc ˝adnych nadprzyrodzonych 
zdolnoÊci, nigdy nie mog∏a zrozumieç pozornie 
dziwnego zachowania matki i obarcza∏a jà winà za 
swoje ˝yciowe niepowodzenia. Po przeczytaniu 
notatek dochodzi do wniosku, ˝e bardzo si´ myli∏a. 
To, co ona uwa˝a∏a za wspania∏à umiej´tnoÊç,  
dla matki by∏o przekleƒstwem i zagro˝eniem,  

z którym d∏u˝ej nie chcia∏a ju˝... ˝yç. Rakhi zaczyna te˝ po-

ksià˝ki
kultura

W zgodzie  
ze swoim organizmem

Dzi´ki uk∏adowi immunologicznemu nasz organizm umie odró˝niaç 
w∏asne sk∏adniki ustroju od obcych. Codziennie zmaga si´ on z ró˝nego 
rodzaju zarazkami chorobotwórczymi, szkodliwymi substancjami, 
alergenami, promieniowaniem, oraz „odpadkami” naszego w∏asnego 
organizmu, jak produkty przemiany materii, zaka˝one, bezczynne czy 
zwyrodnia∏e komórki. Dzi´ki poradnikowi „Jak wzmocniç system im-
munologiczny w 30 dni” masz szans´ w ciàgu miesiàca na tyle zmieniç 
swój tryb ˝ycia, ˝e cz´Êç chorób w ogóle ci´ ominie. Dowiesz si´, jak 
poprzez stymulacj´ i wspomaganie pracy uk∏adu odpornoÊciowego 
utrzymaç organizm w dobrej kondycji lub w razie potrzeby wyle-
czyç chorob´. Ksià˝ka ta zawiera naturalne metody leczenia, ludowà 
màdroÊç z przesz∏oÊci oraz nowoczesne odkrycia. 
Hans Vogel „Jak wzmocniç system immunologiczny w 30 dni”, Oficyna 
Wydawnicza IntersparWydawnicza Interspar

Dzi´ki uk∏adowi immunologicznemu nasz organizm umie odró˝niaç 
w∏asne sk∏adniki ustroju od obcych. Codziennie zmaga si´ on z ró˝nego 
rodzaju zarazkami chorobotwórczymi, szkodliwymi substancjami, 
alergenami, promieniowaniem, oraz „odpadkami” naszego w∏asnego 
organizmu, jak produkty przemiany materii, zaka˝one, bezczynne czy 
zwyrodnia∏e komórki. Dzi´ki poradnikowi „Jak wzmocniç system im-
munologiczny w 30 dni” masz szans´ w ciàgu miesiàca na tyle zmieniç 
swój tryb ˝ycia, ˝e cz´Êç chorób w ogóle ci´ ominie. Dowiesz si´, jak 
poprzez stymulacj´ i wspomaganie pracy uk∏adu odpornoÊciowego 
utrzymaç organizm w dobrej kondycji lub w razie potrzeby wyle-
czyç chorob´. Ksià˝ka ta zawiera naturalne metody leczenia, ludowà 
màdroÊç z przesz∏oÊci oraz nowoczesne odkrycia. 
Hans Vogel „Jak wzmocniç system immunologiczny w 30 dni”, Oficyna 
Wydawnicza Interspar

Szare, bure, pr´gowane...

Seria Rebisu „Balsam dla duszy” wzbogaci∏a si´ o kolejnà ksià˝k´, tym razem dla 
mi∏oÊników kotów. Od razu warto zaznaczyç, ˝e nie jest to jeden z wielu poradników 
dotyczàcych ˝ywienia czy piel´gnacji tych zwierzàt. Zamys∏ amerykaƒskich autorów, 
aby opublikowaç listy otrzymane od w∏aÊcicieli kotów, sprawi∏, ˝e mo˝emy przeczytaç 
autentyczne relacje osób, które w ró˝ny sposób – cz´sto dramatyczny 
lub zabawny – sta∏y si´ posiadaczami tych niezwyk∏ych stworzeƒ. 
Dumnych, niezale˝nych i kapryÊnych, a przy tym stanowiàcych rzadkie 
po∏àczenie pi´kna i inteligencji. Stworzeƒ, które potrafià kochaç 
bezwarunkowo na ca∏e ˝ycie, ale nie ka˝dego. I chocia˝ t´ szczególnà 
wi´ê ∏àczàcà cz∏owieka i kota mo˝na opisaç, czego najlepszym dowo-
dem sà opublikowane historie, to jednak nie mo˝na jej odczuç bez 
bezpoÊredniego kontaktu. Jest na to jedyna rada dla wszystkich niezde-
cydowanych: wystarczy zaprosiç pod swój dach ma∏ego mruczka.
„Balsam dla duszy mi∏oÊnika kotów”, REBIS

KaSIa gRabOWSKa I eWa KOPeRSKa
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płyty

Destrukcyjna  
Annie Lennox?

Jedna z najs∏awniejszych wokalistek muzyki 
popularnej, od 25 lat na scenie. Karier´ 
solowà zacz´∏a 15 lat temu i od tego czasu 
zdà˝y∏a ju˝ sprzedaç 78 milionów p∏yt  
i zdobyç wiele nagród (Oscara, 2 Z∏ote 
Globy, 4 nagrody Grammy, 11 BRITS, i 5 
wyró˝nieƒ Ivor Novellos). 1 paêdziernika 
uka˝e si´ jej 4 album zatytu∏owany „Songs 
Of Mass Destruction”. Zwiastunem 
albumu jest singiel „Dark Road”. Materia∏ 
powsta∏ w Los Angeles. Annie Lennox 
zrezygnowa∏a ze wspó∏pracy ze Stevem 
Lipsonem, który by∏ producentem jej 
poprzednich p∏yt. Tym razem „odda∏a si´” 
w r´ce Glena Ballarda, który zyska∏ uznanie 
za sprawà albumu „Jagged Little Pill” Alanis 
Morissette. Annie od wielu lat anga˝uje si´ 
w dzia∏alnoÊç spo∏ecznà i postanowi∏a  
w koƒcu po∏àczyç to z muzykà. Jeden  
z utworów na nowej p∏ycie powsta∏ jako 
efekt udzia∏u Annie w projekcie Nel-
sona Mandeli „46664” oraz organizacji 
walczàcej o ludzkie prawa Treatment 
Action Campaign. Do zaÊpiewania hymnu 
„Sing” namówi∏a 23 znane wokalistki, 
m.in. Madonn´, Celine Dion, Pink, Shakir´, 
Sugababes. 

Annie Lennox „Songs Of Mass Destruction”, 
premiera 1.10.2007, Sony BMG 

Najlepsze z Santany

W po∏owie paêdziernika fani Carlosa San-
tany b´dà mieli nie lada powód do radoÊci. 
Uka˝e si´ bowiem pierwsza kompilacja 
Carlosa Santany zawierajàca zarówno 
jego nagrania dla ARTISA Records (od 
roku 1999), jak i kompozycje nagrane dla 
COLUMBIA Records (1969-71). „ULTI-
MATE SANTANA” to niejako podsumo-
wanie 40-letniej kariery artysty, który jest 
jednym z najwybitniejszych i najbardziej 
popularnych muzyków swojej ery. ¸àczny 
nak∏ad p∏yt Carlosa przekracza 90 milio-
nów sprzedanych krà˝ków. Na 2 p∏ytach 
znalaz∏y si´ m.in. hity nagrodzone Grammy: 
„Smooth” (duet z Rob Thomas), „Maria 
Maria” (duet z Product G&B), „Put Your 
Lights On” (duet z Everlast), „Corazon 
Espinado” (duet z Maná) z multiplatyno-
wych albumów „Supernatural”, „Shaman” 
oraz „All That I Am”. Album zawiera tak˝e 
premierowe, trzy elektryzujàce duety. 
Santana zagra∏ z wokalistà Nickleback 
– Chadem Kroegera w kawa∏ku „Into The 
Night” oraz z legendarnà diwà Tinà Turner 
w klasyku „The Game of Love”. Trzeci duet 
jest niespodziankà. W sprzeda˝y dost´pne 
b´dzie tak˝e wydanie z p∏ytà DVD.

Carlos Santana „Ultimate Santana”,  
premiera 15 paêdziernika, Sony BMG

Klasycznie 

Rafa∏a Blechacza nie trzeba nikomu przed-
stawiaç. Jest porównywany do najwybit-
niejszych pianistów ostatnich dekad, w tym 
tak˝e do Krystiana Zimermana, zwyci´zcy 
Konkursu Chopinowskiego w 1975 roku. 
Rafa∏ zdobywa nagrody odkàd skoƒczy∏  
10 lat, ale prawdziwy sukces przyszed∏  
w 2005 roku, kiedy zwyci´˝y∏ w XV Kon-
kursie Chopinowskim. Po tym zwyci´stwie 
zwiàza∏ si´ wy∏àcznym pi´cioletnim kon-
traktem z Deutsche Grammophon – firmà, 
dla której nagrywa∏o i nagrywa wielu 
laureatów Konkursów Chopinowskich z lat 
ubieg∏ych (oprócz Krystiana Zimermana 
tak˝e m.in. Martha Argerich i Maurizio 
Pollini). Sta∏ si´ tym samym kolejnym 
– po Krystianie Zimermanie – polskim 
artystà, któremu przypad∏o to w udziale. 
Na poczàtku paêdziernika uka˝e si´ p∏yta 
artysty. W trakcie przygotowaƒ do nagrania 
wspomnianego albumu Rafa∏ Blechacz 
wspó∏pracowa∏ w∏aÊnie z Krystianem 
Zimermanem. 

Rafa∏ Blechacz „Chopin. The Complete  
Preludes”, Universal Music Polska

kultura

wystawy
Surrealistyczna  
wyobraênia Man Raya

Kto jeszcze nie widzia∏, niech nie zmarnuje 
szansy – jeszcze dwa miasta znajdujà si´ 
na trasie objazdowej wystawy „Man Ray 
– mag i odkrywca”. Od 17 maja trwa 
pierwsza w Polsce wystawa tego artysty, 
którego Êmia∏o mo˝na nazwaç pionierem 
fotografii XX wieku. Ale Man Ray by∏ nie 
tylko fotografem. Przede wszystkim by∏ 
wspó∏twórcà dadaizmu i surrealizmu, ma-
larzem oraz twórcà filmów eksperymen-
talnych. Co ciekawe, Man Ray fotografià, 
z której jest najbardziej znany, zajà∏ si´ 
w∏aÊciwie przez przypadek – chcia∏ po 
prostu powielaç swoje obrazy. Przez ca∏e 
˝ycie eksperymentowa∏ z ró˝nymi techno-
logiami – wymyÊli∏ efekt solaryzacji i robi∏ 
zdj´cia bez u˝ycia aparatu, które nazywa∏ 
rayografami. Ka˝da jego praca by∏a efektem 
niekonwencjonalnego pomys∏u, surreali-
stycznego skojarzenia oraz wielu godzin 
pracy w studiu z modelkà i Êwiat∏em. 
Na wystawie mo˝na zobaczyç 40 fotografii 
pochodzàcych z Archiwum Man Raya 
w Pary˝u, wykonanych z zachowaniem 
oryginalnoÊci negatywów i techniki, przy 
wspó∏pracy z Man Ray Trust, a wÊród nich 
te najs∏ynniejsze: Le Violon d’Ingres, Le 
Baiser („Poca∏unek”), Les Larmes (znane 
te˝ jako The Glass Tears ), Noire et Blan-
che, Erotique voilee. Prace podzielono na 
cztery tematy: Dada i Surrealizm, Odkrycia, 
Kobiety, Celebrieties. Ekspozycja ma cha-
rakter multimedialny; prezentowane sà na 
niej równie˝ fragmenty jego filmów, archi-
walne nagrania wywiadów z artystà, prace 
plastyczne w formacie 3D oraz przeglàd 
ponad 1200 zdj´ç w wersji elektronicznej.

„Man Ray – mag i odkrywca”,  
Wroc∏aw, Muzeum Miejskie Wroc∏awia,  
20 wrzeÊnia – 20 paêdziernika 2007;  
Warszawa, Centrum Sztuki Studio,  
Galeria Studio, Pa∏ac Kultury i Nauki,  
29 paêdziernika – 25 listopada 2007 

Japoƒski design 

Wielka gratka dla mi∏oÊników projektowania graficznego. W Muzeum Plakatu  
w Wilanowie b´dzie mo˝na zobaczyç japoƒskie plakaty pochodzàce z presti˝owej 
kolekcji Dai Nippon Printing Archives of Graphic Design w Tokio. Na jednej wy-
stawie spotkajà si´ prace s∏aw japoƒskiego projektowania (Kazumasa Nagai, Ikko 
Tanaka, Mitsuo Katsui, czy Tadanori Yokoo) oraz pokolenia m∏odych gniewnych (Nagi 
Noda, Keiko Hirano, Taku Satoh, Kashiwa Sato i Kenjiro Sano). Dzi´ki temu zderzeniu 
otrzymujemy barwny i wielowàtkowy obraz wspó∏czesnej kultury Japonii. ArtyÊci 
wykorzystujà ró˝ne techniki i czerpià z wielu êróde∏ – tak wi´c 
elementy zaczerpni´te z mangi sàsiadujà z kola˝ami pop-art, 
eksperymentami kaligraficznymi i efektami komputerowy-
mi. Na wystawie zaprezentowanych zostanie ponad 120 
prac z ostatnich 15 lat, czyli okresu gwa∏townych przemian 
zwiàzanych z globalnà komunikacjà i rosnàcà dominacjà cyfro-
wych mediów. Idee japoƒskiej kultury estetycznej kontynuo-
wane sà we wspó∏czesnym projektowaniu graficznym, dzi´ki 
czemu powstajàce plakaty zachwycajà swojà perfekcyjnoÊcià, 
wykorzystaniem niezwykle skomplikowanych i wyrafinowa-
nych technik druku, a w efekcie ogromnà si∏à ekspresji.

„Plakat japoƒski – dzisiaj”, Muzeum Plakatu w Wilanowie,  
6 paêdziernika – 25 listopada 2007

Niebiaƒska kolekcja 

Wystawa, której nie powinien opuÊciç nikt, kto naprawd´ interesuje si´ sztukà, 
a szczególnie sztukà sakralnà. Do Krakowa zawita bowiem kolekcja Emiliosa 
Velimezisa (1902–1946). Powstawa∏a w latach 1934–1946 i sk∏ada si´ z ikon 
greckich datowanych od XV do XIX wieku. Po raz pierwszy w Polsce b´dziemy 
mogli podziwiaç dzie∏a Andreasa Ritzosa, Emmanuela Tzanesa, Domenikosa 
Theotokopoulosa (El Greca), wyznaczajàcych ramy estetyczne malarstwa 
pobizantyƒskiego. JednoczeÊnie to wyjàtkowa okazja poznania swego rodzaju 
wzorników malarskich tak istotnych w nowo˝ytnym malarstwie greckim, czyli 
szkiców przygotowawczych, które mog∏y byç wykorzystywane przez malarzy  

w planowaniu kompozycji ikon i malowide∏ Êciennych. 
Wystawa „Niebiaƒski splendor” to zarazem prelu-
dium poprzedzajàce otwarcie sta∏ej ekspozycji ikon 
ruskich z terenów dawnej Rzeczypospolitej w zbio-
rach Muzeum Narodowego w Krakowie, z których 
najstarsze – datowane na XV i XVI wiek – zdradzajà 
cz´sto powinowactwo z ikonami greckimi tego czasu.

„Niebiaƒski splendor” – ikony greckie z kolekcji  
Emiliosa Velimezisa, Arsena∏ Muzeum Ksià˝àt  
Czartoryskich Oddzia∏ Muzeum Narodowego  
w Krakowie, 4 paêdziernika – 12 grudnia 2007

Wystawa „Niebiaƒski splendor” to zarazem prelu-
dium poprzedzajàce otwarcie sta∏ej ekspozycji ikon 
ruskich z terenów dawnej Rzeczypospolitej w zbio-
rach Muzeum Narodowego w Krakowie, z których 
najstarsze – datowane na XV i XVI wiek – zdradzajà 
cz´sto powinowactwo z ikonami greckimi tego czasu.

„Niebiaƒski splendor” – ikony greckie z kolekcji  
Emiliosa Velimezisa, Arsena∏ Muzeum Ksià˝àt  
Czartoryskich Oddzia∏ Muzeum Narodowego  
w Krakowie, 4 paêdziernika – 12 grudnia 2007

kultura
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Na szczycie z Dodà
Podobno ma najpi´kniejszà pup´ w Polsce i najbardziej ci´ty 
j´zyk, nosi mnóstwo bi˝uterii i ci´˝kiego makija˝u. Doda, 
bo o niej mowa, ze swojej kolekcji b∏yskotek skreÊli∏a ju˝ 
Rados∏awa Majdana, a na pocieszenie dziennik „Fakt” obda-
rowa∏ jà diamentowymi stringami. Podarunek jest dowodem 
uznania dla artystki, a dok∏adnie jej poÊladków okreÊlanych 
jako najbardziej seksowne w kraju. Gwiazda prze˝ywa teraz 
zdecydowanie swoje pi´ç minut, jest u szczytu popularnoÊci, 
obecna w prasie, radiu i telewizji. I chocia˝ jeszcze nie tak 
dawno zarzeka∏a si´, ˝e prywatnoÊç nie jest na sprzeda˝, 
teraz zarabia na intymnych zwierzeniach i autobiograficznych 
tekstach piosenek. Doda wiele zrobi, by zostaç zauwa˝onà, 
a tym, którzy jej nie dostrzegajà, filigranowa blondynka 
potrafi skutecznie wryç si´ w pami´ç. Tak jak goÊciom hotelu 
w Skierniewicach, którzy nie mogli spaç z powodu g∏oÊnej 
imprezy urzàdzonej przez wokalistk´ i jej zespó∏. Nie dziwi 
zatem, ˝e wÊród okrzyków zachwytu na czeÊç piosenkarki 
najg∏oÊniejszy zdaje si´ byç g∏os jej samej. Tu˝ po otrzymaniu 
informacji o sprzeda˝y p∏yty „Diamond Beach” w z∏otym 
nak∏adzie, Doda napisa∏a na swoim blogu: „Jestem cudowna, 
nieziemska, niezastàpiona i rozbrajajàco nieskromna!!!!” Có˝, 
chyba jednak poeta si´ pomyli∏, piszàc: „Naprawd´ jaka jesteÊ 
nie wie nikt, bo tego nie wiesz nawet sama ty”.

Erotyczna (re)wizja
Na zdj´ciach czule si´ obejmujà i nami´tnie patrzà sobie 
w oczy. Jednak gdy fotoreporterzy idà do domu, ˝ycie Toma 
Cruise’a i Katie Holmes dalekie jest od idylli. Informacje 
o k∏ótniach i kryzysie w ma∏˝eƒstwie aktorów przesta∏y ju˝ 
byç tajemnicà. Do sprzeczek dochodzi w miejscach publicz-
nych, w restauracjach, na meczu syna Toma, czy na spacerze 
z maleƒkà Suri. Media spekulujà o tym, ˝e Tom kontroluje 
˝on´ na ka˝dym kroku, wydziela jej pieniàdze, planuje czas 
i wybiera znajomych. Nic wi´c dziwnego, ˝e para postanowi∏a 
ratowaç swój wizerunek i udowodniç Êwiatu, ˝e ich uczucie 
jest nadal szczere i nami´tne. Ma∏˝onkowie zamierzajà wziàç 
udzia∏ w erotycznej sesji zdj´ciowej, która ods∏oni zmys∏owà 
stron´ ich zwiàzku. Sesja ma mieç niezwykle intymny charak-
ter i ukazywaç aktorów pod prysznicem otulonych jedynie 
ob∏okami pary. Intencje sà jak najbardziej w∏aÊciwe, jednak 
efekt sesji co najmniej wàtpliwy. Nie od dziÊ wiadomo prze-
cie˝, ˝e dobrymi ch´ciami piek∏o jest wybrukowane. Z∏oÊliwi 
twierdzà, ˝e m∏oda aktorka musi dostawaç niewiarygodnie 
wysokà ga˝´ za odgrywanie roli ˝ony Toma. A mo˝e prawda 
jest taka, ˝e za murami luksusowej rezydencji w Hollywood 
rozgrywa si´ najsmutniejszy dramat. Ale... czego oczy nie 
widzà, tego sercu nie ˝al. 
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Pikantne dziewczyny 
wracajà
Nic tak nie wzrusza fanów, jak spektakularne rozstania  
i sentymentalne powroty. Powodów do wzruszeƒ tym razem 
dostarczà wokalistki zespo∏u Spice Girls, które dobry duch 
show-biznesu nak∏oni∏ do reaktywacji grupy. Rudow∏osa 
Geri Halliwell, s∏odka Emma Bunton, sportsmenka Melanie 
C. i czekoladowa Melanie B. oraz najbardziej znana Victoria 
Beckham, zapewniajà o wzajemnej zgodzie i przyjaêni. Innego 
zdania sà jednak szefowie wytwórni Virgin, którzy postanowili 
w tras´ koncertowà z artystkami wys∏aç psychoterapeut´. 
Mia∏by on roz∏adowywaç napi´cie i pilnowaç, by pikantne 
dziewczyny nie zrobi∏y sobie krzywdy. Melomani na ca∏ym 
Êwiecie wstrzymujà oddech przed jesiennà trasà koncertowà, 
która obejmie Wielkà Brytani´, Hiszpani´, Niemcy, Chiny, 
Australi´, RPA, Argentyn´ i Stany Zjednoczone. Stroje dla 
Spicetek zaprojektuje sama Donatella Versace, która gdy tylko 
us∏ysza∏a o powrocie zespo∏u, zabra∏a si´ do pracy. Byç mo˝e 
skusi∏a jà niebagatelna suma 400 tysi´cy dolarów, na jakà oce-
nia si´ wartoÊç kostiumów, a mo˝e po prostu lubi dziewczyny. 
Jedno jest pewne, czeka nas stary produkt w nowym, elegan-
ckim opakowaniu. Jak to mówià: staroÊç nie radoÊç, m∏odoÊç 
nie wiecznoÊç, drogie panie. 

Gwiazdy taƒczà dalej...
Ogromna scena, a na niej pi´kne kobiety, przystojni m´˝czyêni 
i pe∏ne ekspresji uk∏ady choreograficzne. W blasku fleszy fo-
toreporterów, przy dêwi´kach energetycznej muzyki ruszy∏a 
najnowsza, szósta edycja „Taƒca z gwiazdami”. Tym razem na 
parkiecie zab∏ysnà nie tylko gwiazdy seriali i piosenkarze, ale 
te˝ politycy. Reprezentowaç ich b´dà pos∏anka Samoobrony 
Sandra Lewandowska oraz Kamil Bosak z LPR, i w∏aÊnie oni 
wzbudzajà najwi´ksze zainteresowanie. Kto jednak od polityki 
stroni, mo˝e nacieszyç oko podziwianiem urody Heleny Von-
drackovej, Haliny Mlynkovej, Justyny Steczkowskiej, Anny Gu-
zik i Darii Widawskiej. Do paƒ natomiast z ekranu uÊmiechaç 
si´ b´dà Jacek Kawalec, Jacek Stachursky, Mateusz Dami´cki, 
Adam Fidusiewicz, Tomasz Kammel oraz Rafa∏ Bryndal. Czy 
panowie rozgrzejà publicznoÊç do czerwonoÊci – trudno po-
wiedzieç, poniewa˝ wÊród konkurentów znajduje si´ tajemni-
cza piosenkarka Isis Gee. Wokalistka ta bardzo zaintrygowa∏a 
polskie media z powodu rzekomej operacji zmiany p∏ci. 
Wytwórnia Universal uci´∏a jednak spekulacje, oÊwiadczajàc, 
˝e nie ma ˝adnych wàtpliwoÊci co do p∏ci swojej piosenkar-
ki. Zatem jedynà niewiadomà pozostaje to, która z gwiazd 
wygra szóstà edycj´ programu i g∏ównà nagrod´ – samochód 
porsche. Nie wypada chyba ˝yczyç po∏amania nóg, dlatego 
trzymamy kciuki za poczucie rytmu i humoru naszych gwiazd, 
bo jeÊli nawet coÊ si´ wydarzy na Êliskim parkiecie, zawsze 
pozostaje im program „Jaka to melodia?”.

Iza lIPNICKa
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RAK	22.06–22.07		

Wrzesieƒ przyniesie Ci szans´, aby odmieniç swoje ˝ycie. 
Bez wahania si´gniesz po to, co mo˝esz zdobyç. Choç sukces 
wymagaç b´dzie wysi∏ku, to wreszcie poczujesz si´ wolny 
i zadowolony. Jednak w listopadzie nie zwlekaj z porzàdkami, 
zabierz si´ za zaleg∏oÊci i zakoƒcz konflikty, które ciàgnà si´ 
d∏u˝ej ni˝ powinny. Za sprawà planety Mars w listopadzie 
Twoje pomys∏y mogà zaskoczyç niektóre bliskie Ci osoby, 
a nawet wywo∏aç opór i krytyk´. Nie zamykaj si´ w sobie 
i nie obra˝aj na ludzi, którzy choç Ci´ lubià, to nie ze wszyst-
kim si´ zgadzajà. Szczere rozmowy i dyskusje sprawià, ˝e uda 
si´ znaleêç dobre wyjÊcie z ka˝dej trudnej sytuacji.

Samopoczucie i zdrowie
Emocjonalny stres sprawi, ˝e organizm mo˝e w którymÊ 
momencie po prostu odmówiç pos∏uszeƒstwa. Doskona∏y 
b´dzie ruch na Êwie˝ym powietrzu i mnóstwo witamin 
w owocach i warzywach – polub wi´c surówki! Musisz 
powa˝nie zajàç si´ swoim zdrowiem. Nie wolno Ci zatem 
bagatelizowaç wszelkich niepokojàcych objawów i ostrze˝eƒ 
p∏ynàcych z cia∏a. Jednak Twoja psychika te˝ b´dzie szwan-
kowaç i mo˝esz od czasu do czasu wpadaç w emocjonalne 
do∏ki. Uwa˝aj na to, co jesz, poniewa˝ produkty wysoko 
przetwarzane i konserwowane mogà Ci szkodziç. 

tylko na  korzyÊci. Daj si´ ponieÊç emocjom i nie wstydê si´ 
przyznaç do swoich uczuç. Równie˝ nie obawiaj si´ przyznaç 
do b∏´dów, a zyskasz szacunek osoby, na której Ci zale˝y. Lwy, 
które majà ju˝ sta∏ego partnera, powinny uwa˝aç, bo obok 
niego pojawiç si´ mo˝e atrakcyjna osoba. Paêdziernik i listo-
pad zapowiadajà si´ pracowicie i udanie – poczujesz, ˝e Êwiat 
stoi przed tobà otworem. W pracy zwracaj wi´kszà uwag´ 
na szczegó∏y i nadrabiaj zaleg∏oÊci. KtoÊ wa˝ny i wp∏ywowy 
doceni Twojà prac´ i umiej´tnoÊci – nagroda lub awans nagle 
znajdà si´ w Twoim zasi´gu. Nie wstydê si´ tego, co potrafisz  
i odwa˝ si´ wziàç udzia∏ w konkursie lub rywalizacji.

Samopoczucie i zdrowie
Raczej w porzàdku, ale mogà si´ zdarzyç okresy zm´czenia. 
Temu jednak zaradzà spacery, a jeÊli b´dziesz mia∏ ochot´ po-
leniuchowaç – zrób to! Postaraj si´ najlepiej wykorzystaç wol-
ny czas na regeneracj´ si∏ cia∏a i ducha, zapomnij  na chwil´ 
o problemach. Energia b´dzie Ci potrzebna póênà jesienià, 
gdy wejdziesz na wysokie obroty. Pami´taj wtedy o relaksa-
cyjnych çwiczeniach i nie forsuj si∏ ci´˝kimi i wyczerpujàcymi 
sportami. Na bicie rekordów przyjdzie jeszcze czas.

PANNA	24.08–22.09			

Przed Tobà miesiàce wa˝nych decyzji i wielkich wyzwaƒ 
zawodowych. Twoje marzenia o karierze i sukcesie mogà 
wreszcie si´ spe∏niç. Zajmiesz si´ bardziej intensywnie swojà 
karierà, a osoby na wysokich stanowiskach b´dà Ci bardziej 
przychylne. Zainwestujesz w nowe umiej´tnoÊci i b´dziesz 
odwa˝nie przedstawiaç swoje pomys∏y i poglàdy.
W uczuciach nieporozumienia odejdà w niepami´ç. Staniesz 
si´ weselszy, pogodniejszy, co od razu korzystnie wp∏ynie 
na Twojà relacj´ partnerskà. Zapomnij wi´c o konfliktach 
i urazach, które nie dawa∏y Ci spokoju. Teraz sprawy zacznà 
si´ uk∏adaç po Twojej myÊli, nie warto wi´c wcià˝ oglàdaç 
si´ za siebie. Samotne Panny majà okazj´ poznaç kogoÊ 
niezwyk∏ego, kto je zaciekawi. Odwa˝ si´ wyjÊç poza swoje 
zwyk∏e towarzystwo i Êrodowisko, a nie b´dziesz ˝a∏owaç tej 
sympatycznej znajomoÊci. 

Samopoczucie i zdrowie
Wprawdzie gwiazdy wzmocnià Twoje si∏y witalne i zdrowie, 
ale bez staraƒ nerwy b´dà w strz´pach. Koniecznie zacznij 
uprawiaç jakiÊ sport, a jeÊli wolisz – jog´ lub tai chi? Listopad 
mo˝e przynieÊç Ci nieco problemów zdrowotnych i psychicz-
nych zawirowaƒ. Ale jednak poczàtek jesieni wykorzystaj na 
regeneracj´ cia∏a i ducha. Zmieƒ diet´, zrezygnuj ze szkodli-
wych przyzwyczajeƒ i na∏ogów. Papierosy do kosza! I zafunduj 
sobie solidny odpoczynek zdrowotno-kondycyjny, jeÊli jeszcze 
nie wypoczywa∏eÊ latem.

zadowolony. Jednak w listopadzie nie zwlekaj z porzàdkami, 
zabierz si´ za zaleg∏oÊci i zakoƒcz konflikty, które ciàgnà si´ 
d∏u˝ej ni˝ powinny. Za sprawà planety Mars w listopadzie 
Twoje pomys∏y mogà zaskoczyç niektóre bliskie Ci osoby, 

nawet wywo∏aç opór i krytyk´. Nie zamykaj si´ w sobie 
nie obra˝aj na ludzi, którzy choç Ci´ lubià, to nie ze wszyst

kim si´ zgadzajà. Szczere rozmowy i dyskusje sprawià, ˝e uda 
si´ znaleêç dobre wyjÊcie z ka˝dej trudnej sytuacji.

Samopoczucie i zdrowie
Emocjonalny stres sprawi, ˝e organizm mo˝e w którymÊ 
momencie po prostu odmówiç pos∏uszeƒstwa. Doskona∏y 
b´dzie ruch na Êwie˝ym powietrzu i mnóstwo witamin 
w owocach i warzywach – polub wi´c surówki! Musisz 
powa˝nie zajàç si´ swoim zdrowiem. Nie wolno Ci zatem 

si´ uk∏adaç po Twojej myÊli, nie warto wi´c wcià˝ oglàdaç 
si´ za siebie. Samotne Panny majà okazj´ poznaç kogoÊ 
niezwyk∏ego, kto je zaciekawi. Odwa˝ si´ wyjÊç poza swoje 
zwyk∏e towarzystwo i Êrodowisko, a nie b´dziesz ˝a∏owaç tej 
sympatycznej znajomoÊci. 

Samopoczucie i zdrowie
Wprawdzie gwiazdy wzmocnià Twoje si∏y witalne i zdrowie, 
ale bez staraƒ nerwy b´dà w strz´pach. Koniecznie zacznij 
uprawiaç jakiÊ sport, a jeÊli wolisz – jog´ lub tai chi? Listopad 
mo˝e przynieÊç Ci nieco problemów zdrowotnych i psychicz-
nych zawirowaƒ. Ale jednak poczàtek jesieni wykorzystaj na 
regeneracj´ cia∏a i ducha. Zmieƒ diet´, zrezygnuj ze szkodli-
wych przyzwyczajeƒ i na∏ogów. Papierosy do kosza! I zafunduj 
sobie solidny odpoczynek zdrowotno-kondycyjny, jeÊli jeszcze 
nie wypoczywa∏eÊ latem.

niepokoi∏y ci´ w ostatnim czasie, uda si´ wreszcie rozwiàzaç. 
Wspó∏pracownicy przestanà Ci´ denerwowaç, a zwierzchnicy 
zajmà si´ poganianiem kogoÊ innego. Twoje nowe pomys∏y 
tak˝e b´dà si´ podobaç. W Êlad za nimi nadejdzie podwy˝ka, 
a mo˝e nawet awans. W uczuciach, sprawach rodzinnych 
wi´cej stabilizacji.

Samopoczucie i zdrowie
Znakomicie poradzisz sobie z codziennymi problemami,  
ze stresem i napi´ciem. Dbaj jednak o wyglàd, cia∏o, kondy-
cj´, sprawnoÊç fizycznà i emocjonalny spokój. Wrzesieƒ to 
dobry czas na trudne zabiegi medyczne, intensywne leczenie 
i terapi´. Rezultaty b´dà wyÊmienite.
Jednak nic tak nie poprawi Ci samopoczucia jak kontakt 
z jesiennà przyrodà. Krótkie wycieczki do lasu i nad jezio-
ro pozwolà Ci odpoczàç i zregenerowaç si∏y. Nawet jeÊli 
zaplanowa∏eÊ urlop dopiero na jesieƒ, prze∏am lenistwo 
i zorganizuj sam weekendowe wycieczki.

horoskop

LeW	2�.07–22.08	

Twoje relacje z innymi ludêmi wymagaç b´dà w nadcho-
dzàcym czasie przemyÊlenia, a byç mo˝e tak˝e naprawy. 
Teraz przekonasz si´, kto jest twoim przyjacielem, a kto liczy∏ 

	 					(wrzesieƒ;	paêdziernik;	listopad) prognozy

ByK	2�.04–20.05	

Poczàtek jesieni mo˝e przynieÊç mi∏osne zmiany planów. 
Korzystaj z tego, co przyniesie Ci los i nie zamartwiaj si´ 
niczym na zapas. JeÊli masz ju˝ sta∏ego partnera, uwa˝aj, bo 
jego zazdroÊç mo˝e byç bardzo dokuczliwa, szczególnie we 
wrzeÊniu i paêdzierniku. Jesienià, szczególnie w listopadzie, 
w sferze finansów musisz bardziej si´ liczyç z du˝ymi wy-
datkami i ze sporymi inwestycjami. Chwilami mo˝esz mieç 
problemy z domkni´ciem bud˝etu, wi´c warto rozwa˝nie  
i rozsàdnie wydawaç pieniàdze, rezygnujàc ze zb´dnych  
i niepotrzebnych zakupów. Najtrudniejsze jednak lekcje 
czekajà urodzonych w II i III dekadzie znaku. Tym osobom 
przyjdzie p∏aciç sporà cen´ za stare b∏´dy, zaniechania  
i lekkomyÊlnoÊç. Ale g∏owa do góry, z∏y okres musi kiedyÊ 
minàç.

Samopoczucie i zdrowie
Jesienià tego roku mogà Ci bardziej doskwieraç stare prob-
lemy zdrowotne i kondycyjne. Jednak cierpliwie çwicz, stosuj 
diety, terapie, zmieniaj sposób myÊlenia i walcz z na∏ogami. 
Dbaj o wyglàd, urod´ i cz´sto si´ uÊmiechaj. JeÊli b´dziesz 
wytrwa∏y, stan psychofizyczny poprawi si´ i odzyskasz swój 
dawny zdrowotny wigor. Musisz uwa˝aç to przezi´bienia, 
zapalenia gard∏a i infekcje wirusowe, które b´dà czyhaç 
na Ciebie przez ca∏à jesieƒ, wi´c warto zadbaç o zdrowie. 
Troch´ sportu, odpowiednie od˝ywianie i nie b´dziesz musia∏ 
odwiedzaç lekarzy.

BLIèNI¢TA	2�.05–2�.06		

Pozwól sobie wreszcie na odrobin´ fantazji! W nadchodzà-
cym czasie sprzyja Ci wszystko co nowe i jeszcze nieznane. 
Szczególnie we wrzeÊniu. Zastanów si´, czego jeszcze nie 
zrobi∏eÊ, a na co zawsze w g∏´bi serca mia∏eÊ wielkà ochot´. 
Kurs taƒca flamenco, aerobik, warsztaty doskonalenia umys∏u 
– wszystko si´ mo˝e zdarzyç! Problemy w pracy, które 

Astrologiczne

wrzeÊniu i paêdzierniku. Jesienià, szczególnie w listopadzie, 
sferze finansów musisz bardziej si´ liczyç z du˝ymi wy

datkami i ze sporymi inwestycjami. Chwilami mo˝esz mieç 
problemy z domkni´ciem bud˝etu, wi´c warto rozwa˝nie  
i rozsàdnie wydawaç pieniàdze, rezygnujàc ze zb´dnych  
i niepotrzebnych zakupów. Najtrudniejsze jednak lekcje 
czekajà urodzonych w II i III dekadzie znaku. Tym osobom 
przyjdzie p∏aciç sporà cen´ za stare b∏´dy, zaniechania  
i lekkomyÊlnoÊç. Ale g∏owa do góry, z∏y okres musi kiedyÊ 

Samopoczucie i zdrowie
Jesienià tego roku mogà Ci bardziej doskwieraç stare prob-
lemy zdrowotne i kondycyjne. Jednak cierpliwie çwicz, stosuj 
diety, terapie, zmieniaj sposób myÊlenia i walcz z na∏ogami. 

BARAN		2�.0�–20.04

W nadchodzàcym czasie naucz si´ wyrozumia∏oÊci za-
równo wobec samego siebie, jak i wobec innych, a dzi´ki 
temu szcz´Êcie Ci´ nie opuÊci. Twoje sprawy podà˝aç b´dà 
w dobrym kierunku. Daruj wszystkim stare b∏´dy i nie myÊl 
ju˝ wi´cej o ˝yciowych niepowodzeniach. Fantastyczny okres 
czeka tych z Was, którzy postawili sobie ambitne cele, stojà 
wobec trudnych, ale ciekawych wyzwaƒ, chcà osiàgaç sukcesy, 
realizowaç marzenia, wygrywaç i zdobywaç. Najlepszy dla 
Was czas to  paêdziernik i pierwsza po∏owa listopada. I to 
w∏aÊnie wtedy mo˝ecie si´ spodziewaç awansów i podwy˝ek, 
a tak˝e wielu szans od losu i szcz´Êliwych zbiegów 
okolicznoÊci.

Samopoczucie i zdrowie  
Wrzesieƒ i paêdziernik to wyÊmienite miesiàce na prac´ 
z cia∏em i duchem. Uprawiaj sport i nie oszcz´dzaj si´ w zma-
ganiach. Póênà jesienià (listopad) powinieneÊ nieco zwolniç 
i bardziej zajàç si´ sobà. W listopadowe dni nie przem´czaj 
si´, mimo ˝e jako Baran zawsze jesteÊ pierwszy do zabawy, 
uprawiania sportów czy niespodziewanych wyjÊç czy wycie-
czek. Zebrane si∏y przydadzà Ci si´ na pewno w nast´pnych 
miesiàcach.

horoskop
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ków i nowych wielbicieli. Jednak od po∏owy paêdziernika 
wielu z Was b´dzie musia∏o nieco zwolniç i poskromiç 
swoje apetyty. To równie˝ czas pogorszenia koniunktury 
w interesach, cz´stszych sporów i konfliktów, os∏abienia 
formy i kondycji. Jednak urodzeni w tym silnym znaku 
znakomicie sobie poradzà z jesiennà falà odp∏ywu i ewen-
tualne pora˝ki zamienià w imponujàcy sukces. Twoi znajomi 
i przyjaciele stanà si´ teraz dociekliwi i niespodziewanie 
zacznà bardzo interesowaç si´ Twoim ˝yciem uczuciowym. 
Romanse i flirty majà szans´ staç si´ dla wszystkich najcie-
kawszym tematem miesiàca. Chroƒ swoje mi∏osne sekrety, 
bo ktoÊ tylko czeka, aby opowiedzieç o nich lub pomóc Ci, 
nawet jeÊli sobie tego nie ˝yczysz!

Samopoczucie i zdrowie
˚adnych problemów, z wyjàtkiem tych ˝o∏àdkowych, 
poniewa˝ masz sk∏onnoÊci do ∏akomstwa. Mocniej ni˝ 
zwykle dopadaç Ci´ b´dà k∏opoty zdrowotne zwiàzane 
z uk∏adem trawienia, wi´c musisz si´ o siebie zatroszczyç. 
Cz´stsza dieta i wi´cej mi´towej herbaty, a wszystko minie 
jak r´kà odjà∏... Tradycyjnie zimny listopad b´dzie dla Ciebie 
trudniejszym okresem. Ubieraj si´ cieplej, aby nie z∏apaç 
przezi´bienia. 

WODNIK	20.0�–�8.02		 

Jesienià, szczególnie w pierwszej dekadzie, nie b´dzie 
Ci brakowaç mi∏osnych wra˝eƒ, erotycznych podbojów 
i flirtów. Jednak to tak˝e Êwietny czas dla tych, którzy czujà, 
˝e dotarli ju˝ do w∏aÊciwej przystani. JeÊli jeszcze jesteÊ sa-
motny, to budowanie zwiàzku b´dzie dla Ciebie prawdziwà 
pasjà i êród∏em radoÊci. Wykorzystaj szanse! Od po∏owy 
paêdziernika czas b´dzie dla Ciebie wa˝ny i bardzo praco-
wity. Zawodowe sprawy stanà si´ niezwykle absorbujàce. 
Sytuacja nak∏aniaç Ci´ b´dzie do powa˝nych decyzji i sprzy-
jaç b´dzie zmianom, na które zanosi∏o si´ ju˝ od dawna. 
B´dziesz zastanawiaç si´, czy zaj´cie, które sobie obra∏eÊ, 
daje Ci satysfakcj´ i szans´ na dalszy rozwój. Niektóre 
Wodniki zdecydujà si´ na zmian´ firmy lub nawet zawodu! 
Wielu z Was szukaç b´dzie dla siebie nowego pomys∏u na 
przysz∏oÊç.

Samopoczucie i zdrowie
B´dzie w porzàdku, jeÊli nie przesadzisz z pracà 
i obowiàzkami. Wtedy mo˝e si´ to odbiç na ogólnym stanie 
organizmu. Lepiej si´ zawczasu przygotuj i poçwicz troch´, 
choçby w si∏owni.
Listopad natomiast to kiepski pod wzgl´dem samopoczucia 
miesiàc, wi´c nie mo˝esz si´ zbyt powa˝nie przem´czaç, 
tym bardziej kiedy panuje listopadowa s∏ota. Nic Ci nie 
grozi, ale jeÊli przesadzisz z wysi∏kiem i pracà, Twój organizm 
mo˝e powiedzieç „doÊç” i jesienna depresja mo˝e daç 
o sobie znaç.

RyBy	�9.02–20.0�		

W pierwszej po∏owie wrzeÊnia zapowiada si´ wiele chaosu, 
poÊpiechu i zamieszania. Czeka Ci´ te˝ wi´cej konfliktów 
z osobami, które zazdroszczà Ci sukcesów, a nawet pieni´dzy. 
Nie przejmuj si´ tym, bo Twoja pracowitoÊç i kreatywnoÊç 
zostanà docenione, choç mo˝e nie byç Ci ∏atwo. Planety 
zadbajà o to, abyÊ spotka∏a, droga Rybo, na swojej drodze 
wa˝ne i wp∏ywowe osoby, które gotowe b´dà Ci bezinte-
resownie pomóc. W ˝yciu domowym zapowiada si´ wiele 
zmian, a byç mo˝e nadchodzi prawdziwa rewolucja! Na-
tomiast paêdziernik zapowiada si´ spokojniejszy. Pojawi si´ 
okazja na zarobienie dodatkowych pieni´dzy, które mo˝na 
zainwestowaç w dobry interes. B´dzie równie˝ wi´cej czasu, 
aby zajàç si´ swoim wyglàdem i ˝yciem uczuciowym. Samot-
ne Ryby powinny zastanowiç si´ nad przyczynami swoich 
mi∏osnych niepowodzeƒ. Pora odrzuciç to, co Ci przeszkadza 
w odnalezieniu szcz´Êcia.

Samopoczucie i zdrowie
Mo˝esz mieç chwile sporego os∏abienia i wyczerpania, wi´c 
szanuj swoje zasoby i czas, i nie rzucaj si´ z motykà na s∏oƒce. 
Mo˝esz mieç zmienne nastroje, wi´c dbaj o dobrà kondycj´ 
psychicznà i nie zapomnij o odpoczynku oraz du˝ej iloÊci snu. 
Potrzebny b´dzie Ci wypoczynek i to jeszcze we wrzeÊniu! 
Dobre samopoczucie nie ukryje faktu, ˝e zm´czenie daje Ci 
si´ coraz bardziej we znaki. Koniecznie musisz odpoczàç, a ro-
dzina i Êwiat si´ nie zawalà, jeÊli wyjedziesz gdzieÊ na kilka dni.

horoskop

WAGA	2�.09–22.�0			

Jesienià jest szansa na odpoczynek, luz, wi´cej chwil radoÊci, 
zadowolenia i odpr´˝enia. Wreszcie znajdziesz czas na swoje 
pasje i zainteresowania. We wrzeÊniu i paêdzierniku czekajà 
Ci´ liczne wyjazdy w ró˝nych celach, podró˝e, ciekawe 
wycieczki i spotkania. Nowe przyjaênie, kontakty i znajomoÊci 
pozwolà Ci otworzyç si´ na nowe doÊwiadczenia, nowà 
wiedz´ i filozoficzne przemyÊlenia. Nie b´dzie Ci brako-
waç kontaktu ze sztukà, ambitnà kulturà, ciekawà ksià˝kà 
i inspirujàcym filmem. Listopad przyniesie imponujàcy 
przyp∏yw finansowy, zdecydowanà popraw´ jakoÊci ˝ycia, 
awanse, post´p, ruch w biznesie i du˝e sukcesy. JeÊli jesteÊ 
w zwiàzku, poczujesz, ˝e dla mi∏oÊci warto jest ˝yç. Zaczniesz 
cieszyç si´ spe∏nionà mi∏oÊcià i docenisz uroki domowego 
˝ycia. Przed Tobà dobry okres! 

Samopoczucie i zdrowie
Tu si´ musisz postaraç, bo b´dzie ono wymaga∏o wi´kszej 
uwagi ni˝ dotàd. Wyt´˝ona praca zaowocuje przem´czeniem 
i wyczerpaniem – pami´taj wi´c o wypoczynku! Jeden 
dzieƒ w tygodniu warto przeznaczyç tylko na odpoczynek. 
Oszcz´dzaj si∏y w paêdzierniku i listopadzie, gdy˝ nie jest to 
najlepszy dla Ciebie czas na walk´ i zmagania, które mo˝esz 
okupiç problemami kondycyjnymi i emocjonalnymi. Na 
poczàtku wrzeÊnia ostro idê do przodu – sprzyjaç Ci b´dzie 
forma. 

SKORPION	2�.�0–2�.��	  

Tegoroczna jesieƒ nale˝y do Ciebie! Nie zamartwiaj si´ tym, 
na co nie mo˝esz nic poradziç i z optymizmem popatrz 
w przysz∏oÊç. Czeka Ci´ udany wrzesieƒ, a k∏opotów b´dzie 
mniej ni˝ do tej pory. W pracy oka˝e si´, ˝e Twoje pomys∏y sà 
dobre i mo˝esz na nich sporo zyskaç, a nawet i zarobiç. Przy 
okazji pomo˝esz przyjacio∏om i zyskasz w kimÊ oddanego po-
mocnika. A uczucia? Samotne Skorpiony mogà we wrzeÊniu 
pogubiç si´ w swoich uczuciach i wyborach. JeÊli czujesz, ˝e 
sytuacja zbytnio Ci´ stresuje, to odwa˝nie podzi´kuj nieuda-
nym adoratorom, odpocznij i zajmij si´ upi´kszajàcà kuracjà. 
Skorpiony, które majà ju˝ partnera, zapragnà wyjechaç z nim 
w interesujàce miejsce, ˝eby w spokoju nacieszyç si´ jego 
obecnoÊcià z dala od rodziny i wÊcibskich sàsiadów. Ogólnie, 
od po∏owy paêdziernika Wasza sytuacja zdecydowanie si´ 
poprawi i mo˝ecie liczyç na pomyÊlne zmiany, powodzenie, 
rozwój i znakomite propozycje.

Samopoczucie i zdrowie
Na jesieni warto pomyÊleç o zabiegach regeneracyjnych, 
fizjoterapii, masa˝ach. Dbaj o cer´, porzuç na∏ogi i zmieƒ 
niezdrowy tryb ˝ycia. Nie b´dzie Ci brakowaç stresu, wi´c 

STRZeLeC	22.��–2�.�2	 

W najbli˝szym czasie w pracy odkryjesz wiele nieznanych 
Ci wczeÊniej spraw, a nawet finansowych afer. Nie chodê 
jednak ze wszystkim od razu do szefa i nie zdradzaj wszyst-
kiego, czego si´ przypadkiem dowiedzia∏eÊ. Lepiej zrób 
swój w∏asny wywiad i sprawdê, kto pracuje dobrze, a kto 
êle. Nikomu te˝ nie zwierzaj si´, ile zarabiasz i jakie dodatki 
otrzymujesz. W tym miesiàcu niestety nie zabraknie osób, 
które w skrytoÊci ducha êle Ci b´dà ˝yczy∏y. PowinieneÊ wi´c 
bacznie obserwowaç sytuacj´ zawodowà.
W uczuciach? Strzelce, które odnalaz∏y ju˝ drugà po∏ow´ 
mogà niepokoiç si´ i z∏oÊciç na partnera. W mi∏oÊci drogi 
Strzelcu, staniesz si´ wtedy bardzo nami´tny i zdecydowany, 
a nawet troch´ podejrzliwy. Nie b´dziesz chcia∏ dzieliç si´ 
ukochanà osobà i nie pozwolisz, aby ktokolwiek wtràca∏ si´ 
do waszego zwiàzku. Samotne Strzelce nie powinny decydo-
waç si´ na romans ze wspó∏pracownikiem lub osobà, od któ-
rej zale˝y ich kariera zawodowa. We wrzeÊniu i paêdzierniku  
Twoje mi∏osne szcz´Êcie b´dzie bardzo zmienne, a plotkarzy 
niestety nie brakuje. Twoi przyjaciele uznajà, ˝e w∏aÊnie Twoje 
mi∏osne przygody sà najciekawsze. Bàdê ostro˝ny i nie zwie-
rzaj si´ osobom, które lubià sensacj´.

Samopoczucie i zdrowie
Doskwieraç Ci mogà stare problemy zdrowotne, niezale-
czone kontuzje i urazy. Dbaj o serce, wag´ i od˝ywiaj si´ 
w  optymalny sposób. W po∏owie listopada mo˝esz przecho-
dziç niewielki kryzys i zw∏aszcza wtedy musisz o siebie za-
dbaç. Odpoczywaj tak, jak lubisz: je˝d˝àc na nartach, p∏ywajàc, 
˝eglujàc. Dzi´ki temu Twój organizm odpocznie, a Ty b´dziesz 
w stanie podejmowaç w∏aÊciwe i dojrza∏e decyzje. Koniecznie 
pami´taj o racjonalnym od˝ywianiu, które te˝ wp∏ywa na 
nastrój.

musisz równie˝ pomyÊleç o potrzebach ducha i serca. Nie 
szykujà si´ ˝adne powa˝ne k∏opoty ze zdrowiem, ale na 
wszelki wypadek nie szalej za kierownicà – le˝enie w szpi-
talu po wypadku chyba nie jest tà formà odpoczynku, jakà 
lubisz… Prowadê wolniej i cz´Êciej odpoczywaj, bo ostatnio 
da∏eÊ swojemu organizmowi troch´ do wiwatu i najwy˝szy 
czas na troch´ luzu…

horoskop

KOZIORO˚eC	22.�2–�9.0�		

Poczàtek jesieni b´dzie jednym z najkorzystniejszych okre-
sów nadchodzàcego roku. Zajmiesz si´ wieloma sprawami, 
które wykraczajà poza Twoje codzienne zaj´cia i zaintere-
sowania. B´dziesz pomagaç, doradzaç i podejmowaç wa˝ne 
decyzje. Odkryjesz te˝, ˝e masz wielu przyjació∏, pomocni-
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Opole 
Szpital Wojewódzki 
Oddzia∏ Zakaêny / Poradnia Hepatologiczna 
ul. KoÊnego 53, 45-372 Opole 
tel. (077) 443 30 64

Ostro∏´ka 
Poradnia Chorób Zakaênych 
ul. Sienkiewicza 56, Ostro∏´ka 
tel. (029) 765 12 77

P∏ock 
Wojewódzki Szpital Zespolony Oddzia∏ Chorób 
Zakaênych 
ul. Medyczna 19, P∏ock 
tel. (024) 364 62 13 (pokój lekarski)

Poznaƒ 
Wojewódzki Szpital im. Strusia (ZOZ Stare Miasto)  
Klinika Chorób Zakaênych AM 
Wojewódzka Poradnia WZW 
ul. Âw. Wincentego 2, 61-003 Poznaƒ 
tel. (061) 877 36 71 (centrala szpitala) 
tel. (061) 879 02 56 (sekretariat) 
tel. (061) 877 36 87 

Poradnia WZW Bamberski Dwór 
(kontrakt z NFZ i prywatnie) 
ul. w Wawrzyƒca 11, Poznaƒ 
rejestracja: tel. (061) 848 14 10 w godz. 8-20 
poniedzia∏ki: 16.30-18.30 
piàtki: 15.30-17.30 

Pu∏awy 
Szpital Miejski Oddzia∏ Chorób Zakaênych 
ul. Bema 1, Pu∏awy 
tel. (081) 886 42 91

Racibórz 
Szpital Zakaêny w Raciborzu 
ul. Bema 5, 47-411 Racibórz 
tel. (0-32) 755 53 70 

Poradnia hepatologiczna 
ul. Gamowska 3, 47-400 Racibórz
tel. (032) 755 50 25 (rejestracja) 
tel. (032) 755 50 26 (kierownik)

Radom 
Radomski Szpital Specjalistyczny 
Oddzia∏ Zakaêny 
ul. Tochtermana 1, 26-600 Radom 
tel. (048) 361 52 23

Rzeszów 
Wojewódzka Przychodnia Specjalistyczna 

Poradnia Hepatologiczna (rejestracja wew. 444)
ul. Lwowska 60, 35-301 Rzeszów 
tel. (017) 866 40 00 (centrala szpitala) i (017) 866 44 28, 
Êrody 15 - 18 
(tak˝e dzieci od 15. roku ˝ycia. Osoby wst´pnie kwali-
fikowane do terapii przeciwwirusowej przy hepatitis C 
odsy∏ane sà w celu diagnostyki do ¸aƒcuta).

Sanok 
Poradnia Chorób Zakaênych 
ul. 800-lecia 26, 38-500 Sanok 
Oddzia∏ zakaêny (091) 465 62 46 
czynna poniedzia∏ek - piàtek 11 – 13 

Sosnowiec 
Poradnia Chorób Zakaênych w Sosnowcu
ul. Medyków 1, 41-200
tel. (032) 368 27 32, (032) 368 27 70

Szczecin 
Oddzia∏ Hepatologiczny 
Klinika Chorób Zakaênych 
ul. Arkoƒska 4, 71-455 Szczecin 
tel. (091) 431 62 42 (sekretariat) 

Poradnia WZW 
ul. Arkoƒska 4, 71-455 Szczecin 
tel. (091) 454 10 07

Hepatologiczny Punkt Konsultacyjny  
Êrody i czwartki 11–13 
ul. Broniewskiego 12, Szczecin
tel. (091) 454 10 07 w. 442 lub 445 (rejestracja)  
i 454 24 50 

Toruƒ 
Wojewódzki Szpital Obserwacyjno-Zakaêny 
ul. Krasiƒskiego 4/4a, 87-100 Toruƒ 
tel. (056) 658 25 60 
tel. (056) 658 25 07 
tel. (056) 622 10 92

Tychy 
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 1  
ul. Edukacji 102, Tychy 
tel. (032) 325 43 03

Wa∏brzych 
Poradnia Chorób Zakaênych w Wa∏brzychu
ul. Stefana Batorego 4
tel. (074) 648 98 84

Wa∏cz 
107 Szpital Wojskowy z Przychodnià 
Oddzia∏ Zakaêny 
ul. Ko∏obrzeska 44 

78-600 Wa∏cz 
tel. (067) 250 29 11 (pok. ordynatora) 
tel. (067) 259 29 12 (pok. piel´gniarek) 

Warszawa 
Wojewódzki Szpital Zakaêny 
Klinika Hepatologii i Nabytych Niedoborów OdpornoÊci 
AM 
ul. Wolska 37, 01-201 Warszawa 
tel. (022) 33 55 352 (centrala szpitala) 

Oddzia∏ Dzienny Szpitala Zakaênego 
tel. (022) 33 55 352 

Poradnia Chorób Zakaênych w Warszawie
ul. Szaserów 128, 00-909 Warszawa 
tel. (022) 681 61 99, (022) 681 75 19 

Centralny Szpital Kliniczny MSWiA 
Oddzia∏ Chorób Wewn´trznych i Hepatologii 
ul. Wo∏oska 137, 02-507 Warszawa 
tel. (022) 602 18 50

Wroc∏aw 
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. J. Gromkowskiego 
Klinika Chorób Zakaênych AM 
ul. Koszarowa 5, 51-149 Wroc∏aw 
(071) 326 13 25 w. 249 

Przychodnia KARMED
Prywatna Praktyka Lekarska  
– Konsultacje Hepatologiczne 
Wroc∏aw, ul. Boƒczyka 20 – NZOZ KAR-MED,  
gabinet nr 38 
Czynna w poniedzia∏ki i czwartki po uprzedniej 
rejestracji telefonicznej 
tel. 0501 357 714

Zielona Góra 
Poradnia Chorób Zakaênych w Zielonej Górze
ul. Wazów 42, 
65-044 Zielona Góra
tel. (068) 452 77 78

wykaz	placówek

Bia∏a Podlaska
Poradnia Chorób Zakaênych w Bia∏ej Podlaskiej
ul. Warszawska 15, 21-500 
tel. (083) 342 814 147

Bia∏ystok 
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. K. D∏uskiego 
Klinika Chorób Zakaênych 
ul. ˚urawia 14, 15-540 Bia∏ystok 
tel./fax (085) 740 94 91 

Boles∏awiec 
Poradnia Chorób Zakaênych w Boles∏awcu
ul. Jeleniogórska 4, 59-700
tel. (075) 738 01 20

Bydgoszcz 
Wojewódzki Szpital Obserwacyjno-Zakaêny 
ul. Âw. Floriana 12, 85-030 Bydgoszcz 
Katedra i Klinika Chorób Zakaênych AM 
tel. (052) 325 56 05 
fax (052) 345 71 95 

Bytom 
Szpital Specjalistyczny Nr 1 w Bytomiu 
ul. Legionów 49 
Oddzia∏ Obserwacyjno-Zakaêny i Hepatologii Zakaênej 
tel. (032) 281 92 41 (do 45) 
Poradnia Wirusowego Zapalenia Wàtroby 
przy Szpitalu Specjalistycznym Nr 1 w Bytomiu 

Che∏m
Poradnia Chorób Zakaênych w Che∏mie
ul. Ceramiczna 1, 22-100
tel. (0 82) 562 33 58

Chorzów 
Poradnia Hepatologiczna 
ul. Zjednoczenia 10, Chorzów 
tel. (032) 349 93 88 lub 349 93 17

Ciechanów 
Szpital Wojewódzki Oddzia∏ Chorób Zakaênych 
ul. Powstaƒców Wielkopolskich 2, Ciechanów 
tel. (023) 673 03 42

Cieszyn 
Oddzia∏ Obserwacyjno-Zakaêny Szpitala nr 2 (ZOZ) 
ul. Katowicka 1, 43-400 Cieszyn 
Poradnia Hepatologiczna 
tel. (033) 852 05 46 wew. 162 poradnia hepatologiczna,  

Cz´stochowa 
Wojewódzki Szpital Zespolony 

ul. PCK 1, Cz´stochowa 
Oddzia∏ Zakaêny i Poradnia Hepatologiczna 
tel. (034) 325 26 11 i 325 26 19

D´bica 
Szpital Miejski (ZOZ) 
Oddzia∏ Obserwacyjno-Zakaêny 
ul. Krakowska 91, D´bica 
tel. (014) 670 36 21

Elblàg 
Szpital im. Jana Paw∏a II (SPZOZ) 
ul. ˚eromskiego 22, Elblàg 
tel. (055) 230 42 30; 230 42 58

E∏k 
Samodzielny Niepubliczny ZOZ “Vita” 
ul. Kochanowskiego 68A, E∏k 
tel. (087) 620 05 45

Gdaƒsk 
Pomorskie Centrum Chorób Zakaênych i Gruêlicy 
Klinika Chorób Zakaênych AM 
ul. Smoluchowskiego 18, 80-214 Gdaƒsk 
tel. (058) 341 28 87 sekretariat

Gi˝ycko 
Samodzielny Publiczny ZOZ 
ul. Warszawska 41, Gi˝ycko 
tel. (087) 428 52 71 wew. 351

Gorzów Wielkopolski 
Oddzia∏ Chorób Zakaênych / Poradnia Chorób Wàtroby 
ul. Walczaka 42, 66-400 Gorzów Wielkopolski 
tel. (095) 733 17 84 

Kielce 
Wojewódzki Szpital Zespolony 
Oddzia∏ Obserwacyjno-Zakaêny 
ul. Radiowa 7, 25-317 Kielce 
tel. (041) 363 71 34

Konin
Poradnia Chorób Zakaênych w Koninie
ul. Kard. Wyszyƒskiego 1, 62-510
tel. (063) 240 44 90

Koszalin 
Szpital Wojewódzki 
Oddzia∏ Obserwacyjno-Zakaêny 
ul. Cha∏ubiƒskiego 7, Koszalin 
tel. (0-94) 348 81 61 – ordynator
tel. (0-94) 348 82 92

Kraków 
Wojewódzkie Centrum Diagnostyki i Terapii Wirusowych 
Zapaleƒ Wàtroby i Hepatologii 
z Poradnià Specjalistycznà i Oddzia∏em Wirusowego 
Zapalenia Wàtroby i Hepatologii
tel./fax (012) 614 22 73 sekretariat 
(012) 614 22 80 rejestracja poradni 
(012) 614 22 82 dy˝urka lekarska, oddzia∏

Klinika Chorób Zakaênych i Hepatologii 
Szpital Uniwersytecki 
ul. Âniadeckich 5, Kraków 
tel. (012) 424 73 40 recepcja
tel. (012) 424 73 55
tel. (012) 424 73 60 (poradnia) 

Szpital Specjalistyczny im. S. ˚eromskiego 
Oddzia∏ Obserwacyjno-Zakaêny 
Os. Na Skarpie 66, Kraków 
tel. (012) 644 01 44 
Poradnia Chorób Zakaênych dla Doros∏ych wew. 502 
czynny pn.-pt. 9-00 do 12-00 
Gabinet Hepatologiczny czynny pn. 7-00 do 17-30,  
wt. 7-00 do 20-00, sr. 10-00 do 20-00, 
czw. 7-00 do 20-00.

Lublin 
Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Jana 
Bo˝ego 
Katedra i Klinika Chorób Zakaênych 
ul. Biernackiego 9, 20-089 Lublin 
tel. (081) 740 56 29, (081) 740 27 00; (081) 740 82 71 
(przychodnia) 

¸aƒcut 
Szpital Miejski (ZOZ) 
ul. Paderewskiego 5, ¸aƒcut 
tel. (017) 224 02 92

¸ódê 
Specjalistyczny Szpital Wojewódzki im. Biegaƒskiego 
Klinka Chorób Zakaênych AM 
ul. Kniaziewicza 1/5, 91-347 ¸ódê 
tel. (042) 251 60 11 

¸uków
Poradnia Chorób Zakaênych w ¸ukowie
al. KoÊciuszki 2, 21-400
tel. (025) 798 96 25 

Olsztyn 
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny 
ul. ˚o∏nierska 18, Olsztyn 
tel. (089) 538 65 99

Poradnia Hepatologiczna
ul. ˚o∏nierska 16a, Olsztyn
tel. (089) 538 64 86

wykaz	placówek

Kliniki	i	poradnie	chorób	zakaênych
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KonKurs!

5 zestawów puzzli  
z obrazami Claude’a  
Moneta i Edgara Degasa 
oraz 5 podwójnych talii kart Piatnik

Firma Piatnik w dziedzinie intelektualnych 

rozrywek jest niekwestionowanym liderem 

na rynku polskim. Od lat przeÊciga si´  

w pomys∏ach na nowe gry i puzzle, które 

sprawiajà satysfakcj´ zarówno najm∏odszym 

(od 10 elementów), jak i pasjonatom 

uk∏adanek (1000 elementów). Wi´cej na 

www.piatnik.pl 

szanowni czytelnicy! 
ChcielibyÊmy jak najwi´cej do-

wiedzieç si´ o waszych proble-

mach zwiàzanych z wirusowym 

zapaleniem wàtroby. Dzi´ki 

temu po∏´bimy naszà wiedz´  

i lepiej b´dziemy do was 

docieraç poprzez nasze pismo. 

poruszymy tu tematy, które  

was najbardziej interesujà. 

piszcie do nas o tym, jak 

wyglàda wasz powszedni dzieƒ, 

jakie macie problemy z ocze-

kiwaniem na badania lub 

pracà zawodowà, jakich leka-

rzy polecacie. Dla tych, którzy 

nie bojà si´ mówiç o swoich 

dolegliwoÊciach i przyÊlà do 

nas swoje listy, przygotowaliÊmy 

nagrody!!!

5 p∏yt z muzykà  
Zbigniewa Preisnera
Zbigniew Preisner to jeden  

z najs∏ynniejszych polskich kompozyto-

rów. Stworzy∏ muzyk´ do oko∏o 50 filmów, 

przedstawieƒ teatralnych i produkcji 

telewizyjnych. Wspó∏pracowa∏ z Krzysztofem 

KieÊlowskim i Agnieszkà Holland przy ich 

najwi´kszych dzie∏ach. Pracowa∏ równie˝ 

dla krakowskiej Piwnicy pod Baranami. Jest 

autorem „Requiem dla mojego przyja-

ciela” poÊwi´conego pami´ci Krzysztofa 

KieÊlowskiego. P∏yta z tym utworem 

rozesz∏a si´ w rekordowym tempie, tu˝ po 

ukazaniu.

5 poradników ABC DOMU
Per Hemgren, Henrik Wannfors

W poradniku znajdujemy odpowiedzi na wiele pytaƒ dotyczàcych budowy i modernizacji 

domu jednorodzinnego. Mimo ˝e autorzy opierajà si´ g∏ównie na doÊwiadczeniach szwedz-

kich, to informacje zawarte w ksià˝ce sà przydatne tak˝e dla czytelnika polskiego. Dotyczy 

to zw∏aszcza zagadnieƒ zwiàzanych z dostosowaniem starych obiektów mieszkalnych do 

potrzeb wspó∏czesnego u˝ytkownika, poszanowaniem energii i ochronà Êrodowiska, wykorzy-

staniem miejscowych zasobów naturalnych. W poradniku szczegó∏owo opisano, jak budowaç, 

ulepszaç, wyposa˝yç i konserwowaç dom – od piwnicy, a˝ po dach. Wiele uwagi poÊwi´cono 

ró˝nego rodzaju instalacjom: grzewczym, sanitarnym, elektrycznym, alarmowym, jak równie˝ 

sprawom dotyczàcym bezpieczeƒstwa mieszkaƒców, zw∏aszcza dzieci. 

Wydawnictwo ARKADY

www.arkady.com.pl

info@arkady.com.pl 

5 ksià˝ek z przepisami 
RYBY I OWOCE MORZA
Erika Casparek-Türkkan

Ponad 70 wspania∏ych przepisów na 

ró˝norodne dania rybne, od potraw ze 

Êledzia, dorsza, ∏ososia i makreli, po tak 

egzotyczne przysmaki, jak karaibskie pom-

pano. Autorka omawia bogactwo darów 

morza, a tak˝e rzek i jezior: ryby, g∏owonogi, 

ma∏˝e i ostrygi oraz skorupiaki. Podpowia-

da, jak je kupowaç, a dodatkowo zdradza 

tajniki przyrzàdzania ryb – gotowania, 

sporzàdzania wywarów.

Wydawnictwo ARKADY

www.arkady.com.pl

info@arkady.com.pl 




