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04-05 listy do redakcJi
historia magdy i ani 
Magda i Ania napisały o swoich 
doświadczeniach związanych z chorobą 
najbliższej osoby. Wielu z Was boryka się z tym 
problemem. Być może te historie dodadzą 
Wam otuchy? 

08-09 abc pacJenta
następstWa zakażenia 
Jednym z ważniejszych problemów zdrowia 
publicznego ostatnich lat stało się wirusowe 
zapalenie wątroby typu C.

�2-�3 podczas leczenia
niepożądane obJaWy 
Niedawno dowiedziałeś się o zakażeniu, 
odczekałeś kilka miesięcy w kolejce do spec-
jalisty. Wykonano Ci biopsję i inne badania,  
potem długo oczekiwałeś na leczenie. 
Wreszcie upragniona informacja: zaczynamy!

�6-�7 nie Jesteś sam
pod prąd żółteJ rzeki
W Polsce istnieje kilka organizacji 
społecznych zajmujących się pomocą chorym 
z wzw. Jedną z większych organizacji ogól-
nokrajowych jest Fundacja „Pod Prąd Żółtej 
Rzeki”. 

20-23 okiem pacJenta
czas nieWart Wspomnień
Tamten dzień odmienił jego życie. Najpierw 
obrócił w totalną ruinę, potem wszystko 
przewartościował, a na koniec wiele nauczył. 

06-07 abc pacJenta
Jak rozpoznać zakażenie?
Trudności w rozpoznawaniu zakażenia 
HCV sprowadzają się do problemu, kogo 
poddać badaniom. Trudno wyselekcjonować 
podejrzanych o zakażenie ze względu na 
bezobjawowość tej infekcji. 

�0-�� musisz Wiedzieć
zanim zostaniesz mamą
Trwa Kampania społeczna „Zostań w grze 
– Ty i Twoje dziecko”, w ramach której kobiety 
w ciąży mogą wykonać bezpłatne testy na 
obecność wirusa HCV we krwi.

�4-�5 podczas leczenia
diagnostyka laboratoryJna
Odbierasz wyniki badań i czujesz się jak 
dziecko we mgle. Nie wiesz, czy jesteś  
nosicielem wirusa, czy nie. Oto praktyczne 
porady, jak odczytać wyniki. 

�8-�9 psychologia
Jak radzić sobie ze stresem?
Długie oczekiwanie na terapię, zmaganie się 
z chorobą, powodują u nas ciągłe napięcia. 
Stres utrudnia życie, dlatego musimy się go 
pozbyć.

24-25 pacJenci radzą
piszemy skargi
Oczekiwanie na leczenie przeciwwirusowe 
sprawia, że często ogarnia nas rezygnacja. 
Nie powinniśmy się jednak poddawać, tylko 
starać o to, co nam się należy. 



26-27 historia choroby
co to Jest Wirus?
Czytelnicy naszego czasopisma wyjątkowo 
często używają słowa wirus w różnych jego 
odmianach. Dlatego warto trochę miejsca 
poświęcić wyjaśnieniom związanym z tymi 
tworami stworzonymi przez naturę. 

30-33 tWóJ ruch
pilates
Wzmacnia mięśnie brzucha, pleców i mied-
nicy. Poprawia postawę oraz zwiększa 
giętkość ciała. Wystarczy tylko chcieć, 
ponieważ nie ma żadnych przeciwwskazań 
aby ćwiczyć pilates.

36-39 kącik kulturalny
książka, muzyka, film
Co warto przeczytać w zimowy wieczór, jaką 
muzykę dobrać do nastroju, na jaki film pójść 
do kina, by zapomnieć o swoich problemach? 
Proponujemy nowości na rok 2008.

42-45 horoskop
Wyrocznie anielskie 
na rok 2008
Wszystkim ułatwią podejmowanie decyzji 
i będą wspierać w każdej chwili... Dla czytelni- 
ków Abecadła Zdrowia horoskop na rok 2008 
przygotowała wróżka Gabi.

28-29 dieta
kuchenna apteczka ziołoWa
Dla osób zakażonych HCV dieta nie ma 
większego znaczenia, jeśli nie mają prob-
lemów gastrycznych. Zioła są jednak bez-
pieczne dla wszystkich, dlatego dziś im 
poświęcamy ten rozdział.

34-35 uroda
gdy mróz szczypie  
W policzki
Każdy z nas doświadczył zimy na własnej 
skórze: pękające usta, odmrożenia, przesu-
szona skóra... Są sposoby, aby tego uniknąć.

40-4� prezenty gWiazdkoWe
zaJrzyJ pod choinkę
Zanim jednak to zrobisz, czeka cię maraton po 
sklepach i odwieczne pytanie: „co kupić?”. Aby 
ułatwić wszystkim zadanie, przedstawiamy 
kilka propozycji gwiazdkowych prezentów. 

46-47 Wykaz placóWek
dokąd udać się po poradę?
Specjalnie dla naszych czytelników, cho-
rych na wzw typu C i B oraz wszystkich, 
związanych z tym problemem, przedstawiamy 
listę poradni i klinik chorób zakaźnych 
w całym kraju.  
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śWięta to czas refleksJi 
i Wspomnień. nie Wszyscy  
Jednak uśmiechaJą się na myśl 
o minionym czasie. niektórzy 
maJą W pamięci Walkę, pełną 
Wyrzeczeń i niepeWności 
o Jutro. mamy tu na myśli nie 
tylko zakażonych Wirusem 
hcV, ale róWnież ich mężóW, 
żony czy dzieci. tomkoWi, bo-
hateroWi naszego reportażu, 
ogromnego Wsparcia udzielili 
rodzice. dodaWali otuchy, 
doradzali, gdzie ma się udać, 
gdy terapia nie skutkoWała. 
dali mu nadzieJę, dzięki któreJ 

Wyszedł z głębokieJ depresJi. 
podczas tych śWiąt nie daJmy 
zWyciężyć myślom o chorobie. 
bądźmy blisko rodziny  
i WspieraJmy się. niech ten 
czas będzie dla Wszystkich 
WyJątkoWy i niech budzi 
uśmiech na naszych tWarzach, 
gdy będziemy Wspominać  
go za rok.

                   redakcJa 

życzymy Wszystkim 
zdroWych i Wesołych śWiąt



Magda i Ania napisały o swoich 
doświadczeniach związanych 
z chorobą najbliższej osoby. 
Wielu z Was boryka się z tym 
samym problemem. Być może  
te historie dodadzą Wam otuchy?    

mam 35 lat
Jestem pielęgniarką i od 15 lat pracuję 
na oddziale psychiatrii. Wiem, co to 
depresja i schizofrenia. Ale kiedy mąż 
powiedział mi, że jego ostatnie kłopoty 
ze zdrowiem to HCV, nie bardzo 
wiedziałam, co mam o tym myśleć. 
W „Małej Encyklopedii Zdrowia” 
sprzed 10 lat nie było nawet takiego 
pojęcia jak żółtaczka typu C. Znajoma 
postraszyła mnie stwierdzeniami: 
„marskość”, „rak wątroby”, „przesz- 
czep”. Lekarze, oceniając ogólny stan 
zdrowia męża, doszli do wniosku, iż 
jest nosicielem wirusa prawdopodobnie 
od dzieciństwa. Dwa lata temu chciał 
oddać krew dla koleżanki. Okazało 
się, że ma za mało płytek. Zaczęło się 
poszukiwanie przyczyny i odwiedzanie 
kolejnych lekarzy. Od internisty do he-
matologa, i dalej do hepatologa i poradni 
zakaźnej. Kiedyś mąż był honorowym 
dawcą krwi. Czasami myślę, czy się nie 
zaraził, oddając krew, albo czy sam nie 
przekazał komuś wirusa. Już myślałam 
o sobie „młoda wdowa” z dwójką dzieci. 
Do tego informacja, że możemy czekać 
na leczenie nawet parę lat! A jeśli 
zechcemy sami sobie kupić leki – to 
potrzebujemy kolosalnych pieniędzy. 
Od trzech miesięcy 3 razy w tygodniu 
robię mężowi zastrzyki. Zaciekawione 
dzieci przychodzą popatrzeć i dopytują, 
czy nie bolało. Wyniki badań, robionych 
w międzyczasie, poprawiły się i jesteśmy 
pełni nadziei. Do tej pory płaciliśmy 
za leki. Dziś dobra wiadomość: mąż 
„załapał się” na program lekowy.   
 ania
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nigdy nie zapomnę tego okresu W moim życiu… 
Miał być moment przełomowy i jedyny. Właśnie planowaliśmy ślub i wesele, a że 
byliśmy ze sobą już dość długo, wszyscy czekali na to z niecierpliwością. We 
wrześniu mieliśmy określoną datę, zamówioną salę i właśnie w tym czasie mój 
narzeczony postanowił oddać honorowo krew. Ot, zwyczajnie dzień wolny od pracy. 
Już zapomniałam o tym fakcie, gdy nagle dowiedzieliśmy się, że Marcina poszukuje 
ktoś z sanepidu. Gdy to usłyszałam, już wiedziałam, że coś jest nie w porządku. 
On oczywiście łudził się, że jakaś pomyłka, nic strasznego, że panikuję jak zwykle. 
Ten weekend (bo właśnie w piątek dowiedzieliśmy się o tym, że ma się zgłosić do 
sanepidu) był jednym z najstraszniejszych momentów w moim życiu. Myślałam 
o wszystkim: o tym, że możemy mieć HIV i wszystkie choroby, jakie są tylko możliwe. 
Marcin od dzieciństwa wiele razy przebywał w różnych szpitalach. W wojsku nato-
miast zrobił sobie tatuaż. Wiedziałam, że Marcin może mieć wzw typu B, C lub HIV. 
Wizyta w poniedziałek rano w stacji krwiodawstwa nie należała do przyjemnych. 
Straszne nerwy, napięcie, ogólnie koszmar. Dowiedzieliśmy się, że chodziło o HCV 
– w pewnym sensie ulga, że nie HIV, a z drugiej strony strach, bo nic nie wiedzieliśmy 
o tej chorobie. W internecie natrafiliśmy na stronę Prometeuszy, gdzie uzyskaliśmy 
informacje i odpowiedzi na nasze pytania. Bałam się, że on umrze i zostanę sama, 
a to sprawiało, że czułam się coraz gorzej. Za każdym razem, gdy odwiedzałam go 
w szpitalu, wiedziałam, że jemu również jest ciężko. Kolejno miał robione wszystkie 
badania, także biopsję. Zmiany wyszły średnie, ale poziom wiremii dość wysoki, no 
i trudniejszy do leczenia genotyp. W pewnym momencie doszłam do wniosku, że nie 
poradzę sobie ze wszystkimi problemami, że zatraciłam poczucie bezpieczeństwa. 
Nie chcę nawet myśleć o tym, co czuł wtedy Marcin. A może tak miało być, że skupił 
się na mnie, zamiast na swojej chorobie. Zrobiłam badania anty-HCV. Byłam zdrowa. 
Ślub i wesele udały się. To był jeden z najpiękniejszym dni w moim życiu. Po ślubie 
wyjechaliśmy w podróż do Gdyni, odpoczęliśmy i nabraliśmy sił do dalszej walki 
z przeciwnościami losu, a po powrocie zaczęliśmy szukać miejsca, gdzie Marcin 
mógłby być jak najszybciej leczony. Obecnie jest po 10 zastrzyku. Czasem czuje się 

lepiej, czasem gorzej, ale ogólnie nie jest źle. Stara 
się żyć normalnie, czym mi bardzo imponuje. 
Wkrótce czeka go badanie na obecność wirusa. 
Teraz już wiem, że ta choroba nie oznacza końca 
świata, że są ludzie, którzy zawsze nam pomogą, 
a innych spotykają w życiu o wiele większe trage-
die. Marcin bardzo się zmienił, jest lepszym 
człowiekiem, kocham go. Mam nadzieje, że zostanie 
wyleczony, jeśli nie teraz, to kiedyś na pewno.
 magda

droga 
redakcJo

Ta choroba 
nie oznacza 
końca 
świata. 
Można 
z nią żyć



cicha

Okres wylęgania choroby szacuje się na 50–150 dni, aczkol- 
wiek w praktyce klinicznej ma to niewielkie znaczenie, gdyż 
tylko wyjątkowo występują objawy ostrego wirusowego za-
palenia wątroby. Brak wyraźnej manifestacji zakażenia HCV 
w okresie ostrym lub jej pełna bezobjawowość powodują, że 
u około 80% zakażonych przechodzi ono w fazę przewlekłą 
w sposób niezauważony. W konsekwencji mamy w Polsce 
około 700 tysięcy osób zakażonych, które uważają się za 
zdrowe. Niekiedy występują u nich niecharakterystyczne 
objawy choroby, ale rzadko są one kojarzone z wątrobą. 
Należą do nich głównie: przewlekłe, nawracające zmęczenie, 
senność, osłabienie i spowolnienie aktywności fizycznej i psy-
chicznej (apatia, depresja). W życiu codziennym nie brakuje 
różnorodnych pretekstów do tłumaczenia takich dolegliwości, 
stąd rzadko skłaniają one do wizyty u lekarza. Łatwiej udać 
się do niego, gdy zakażeniu HCV towarzyszą bóle mięśni czy 
stawów lub świąd skóry, parestezje czy zaburzenia dyspepty-
czne. U niektórych chorych pojawia się zespół wysychania, 
u innych zmiany na skórze w postaci wykwitów lub zapalenia 
naczyń. Wśród innych objawów również brakuje takiego, 
który można by jednoznacznie wiązać z chorobą wątroby. 
W konsekwencji zakażeni HCV, przez brak swoistych objawów, 
kojarzących się z problemami wątroby, w ogóle nie trafiają do 
lekarza lub niespecyficzność objawów jest powodem, że lekarz 
to zakażenie przeoczył.

grupy Wysokiego ryzyka
Dużo łatwiej wskazać osoby, które należą do tak zwanych grup 
wysokiego ryzyka tych zakażeń, czyli tych, którzy powinni 
poddać się badaniom w kierunku zakażenia HCV w pierwszej 
kolejności. Należą do nich: 

+  otrzymujący przetaczania krwi lub preparatów krwiopo-
chodnych przed 1993 r.,

+ kiedykolwiek poddawani hemodializie,

+ po przebytym wirusowym zapaleniu wątroby typu B,

+  uzależnieni od preparatów stosowanych dożylnie lub  
donosowo,

+  tatuowani i z nakłuciami skóry w celach upiększających  
(np. kolczykowanie),

+  korzystający z potencjalnie źle wysterylizowanego sprzętu 
medycznego,

+  korzystający ze wspólnych cążek do skórek, szczoteczek  
do zębów lub maszynek do golenia, igieł i strzykawek,

+ chorzy na hemofilię,

+ zakażeni wirusem HIV.

drogi zakażenia 
Z badań epidemiologicznych prowadzonych w Polsce wy-
nika, że główną drogą zakażenia HCV są zabiegi medyczne, 
zwłaszcza drobne, takie jak badania krwi czy iniekcje, badania 
endoskopowe czy leczenie stomatologiczne. W ogromnym 
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epidemia
Tekst Prof. Waldemar Halota

stopniu komplikuje to 
możliwość typowania 
rzeczywiście zagrożonych, 
gdyż nie sposób wskazać 
osoby, które kiedykolwiek 
w życiu takim zabiegom nie były poddawane. W efekcie każdy 
z nas mógł być eksponowany na zakażenie HCV. Wskazuje 
się, że ryzyko to narasta wraz z częstością leczenia szpi-
talnego czy wspomnianych procedur zabiegowych. Wśród 
dotychczas rozpoznanych w Polsce zakażeń HCV dominują 
dwie grupy. Do pierwszej należą osoby, u których zakażenie 
rozpoznano w stacji krwiodawstwa w czasie oddawania krwi, 
do drugiej grupy osoby, u których poszukiwano przyczyn 
podwyższonej aktywności aminotransferaz. Patologiczna 
aktywność aminotransferaz jest bezwzględnym wskazaniem 
do wykonania omawianych badań. Sytuacja jest podobna 
w przypadku rozpoznania powiększenia wątroby czy śledziony. 
Mimo że ryzyko transmisji zakażenia HCV drogą płciową 
nie jest duże, nie od rzeczy byłoby przeprowadzenie badań 
w kierunku zakażenia HCV u osób z przygodnymi kontak-
tami seksualnymi. Rutynowo wykonujemy te badania u dzieci 
matek zakażonych tym wirusem oraz osób, które mieszkają 
z zakażonymi HCV. Zakażenie HCV może występować 
również u chorych z innym rozpoznaniem choroby wątroby, 
które może je maskować. To kolejna grupa osób, kandydatów 

do rutynowych badań. Nie ma wątpliwości, że każdy z nas 
może być zakażony tym wirusem, a szacowanie wielkości 
tego ryzyka zawiera w sobie szczyptę teorii. W konsekwencji 
lepiej wykonać badanie w kierunku zakażenia HCV, niż 
dowiedzieć się o nim po pojawieniu się objawów, czyli na 
etapie poważnego zaawansowania choroby wątroby. 

diagnostyka laboratoryJna
Podstawowym badaniem w kierunku zakażenia HCV jest 
poszukiwanie przeciwciał, które powstały u człowieka pod 
wpływem tego wirusa. Prosta i dostępna metodyka oraz 
niewysoki koszt badania winny skłaniać do ich rozpowszech-
nienia. Nie zawsze jednak obecność przeciwciał anty-HCV 
oznacza chorobę, stąd dalszym etapem diagnozowania jest 
poszukiwanie we krwi pacjenta kwasów nukleinowych HCV. 
Dodatni wynik tego badania przesądza o zakażeniu. U cho-
rych, u których wykrywa się tego wirusa, prowadzi się dalsze 
badania zmierzające do oceny wielkości wiremii oraz genotypu 
HCV. Uzyskane wyniki wraz z wynikami badań biochemicz-
nych, a niekiedy 
i morfologicznych 
bioptatów wątroby, 
przesądzają o kwal-
ifikacji do leczenia 
i jego długości. 

Prof. Waldemar 
Halota 
Katedra i Klinika 
Chorób Zakaźnych  
i Hepatologii 
CM UMK

Trudności w rozpoznawaniu zakażenia HCV 
sprowadzają się do problemu, kogo poddać 
badaniom diagnostycznym. 
Trudno wyselekcjonować podejrzanych 
o zakażenie ze względu na bezobjawowość tej 
infekcji. W konsekwencji problem określany jest 
„cichą epidemią” lub gorzej – „biologiczną 
bombą zegarową”. Wirus HCV 

najczęściej 
wykrywany 
jest w stacji 
krwio-
dawstwa



odległe 
następstwa
zakażenia hcV

Tekst Dr Marta Wawrzynowicz-Syczewska

Stosunkowo niedawne odkrycie sprawcy 
tej choroby – wirusa wzw typu C, zwane-
go dalej HCV – doprowadziło w krótkim 
czasie do opracowania powszechnie 
dostępnych testów diagnostycznych, 
a co za tym idzie – znacznego wzrostu 
liczby osób przewlekle zakażonych tym 
wirusem w wielu krajach, w tym w Pol-
sce. Aby przeciwdziałać zagrażającym 
zdrowiu i życiu odległym skutkom 
zakażenia HCV poprzez jego efektywne 
wykrywanie i podejmowanie odpowie- 
dnio wcześnie próby leczenia, niezbędne 
stało się prowadzenie szeroko zakrojonej 
edukacji na temat możliwych sposobów 
zakażenia, objawów klinicznych 
w poszczególnych stadiach choroby, 
dostępnych metod terapeutycznych 
i środków zapobiegających nowym 
zakażeniom. Warto zapoznać się  
z podstawowymi informacjami o HCV, 
aby ocenić, czy możemy należeć do 
grupy ryzyka zakażenia HCV i czy 
powinniśmy poddać się badaniom, 
a w razie konieczności leczeniu.

drogi szerzenia 
zakażenia hcV
Do zakażenia HCV może dojść 
w momencie kontaktu naszej krwi 
z krwią osoby chorej.  
Wbrew powszechnej opinii wirus C 
nie cechuje się dużą zakaźnością, ale 
następujące okoliczności wiążą się ze 

zwiększonym ryzykiem infekcji:

+  wymienianie się igłami i innym 
sprzętem do wstrzykiwania środków 
odurzających; jest to obecnie podsta-
wowy sposób przenoszenia się HCV;

+  korzystanie z golarki, szczoteczki do 
zębów lub innych ostrych narzędzi 
osoby zakażonej;

+  przypadkowe zakłucie igłą lub inna 
ekspozycja pracowników służby 
zdrowia na skażoną krew pacjenta;

+  korzystanie z niesterylnych narzędzi 
do tatuowania lub kolczykowania;

+  uprawianie seksu analnego bez 
zabezpieczenia lub posiadanie wielu 
partnerów seksualnych.

Ponadto warto przeprowadzić badania 
u osób, którym przetaczano krew przed 
1992 r., czyli zanim zaczęto testować 
krew na obecność HCV, u poddawanych 
przewlekłej dializoterapii albo u dzieci, 
które urodziły się z matek zakażonych.

ostre WirusoWe 
zapalenie Wątroby 
typu c
Tylko w nielicznych przypadkach 
choroba ujawnia się i może być zdia-
gnozowana w ostrej fazie w kilka  
tygodni po zakażeniu. Na ogół prze- 
biega bezobjawowo albo bardzo łagodnie  
i u 60 do 85% osób, które uległy infekcji, 
niepostrzeżenie przechodzi w postać 
przewlekłą. Samoistne pozbycie się HCV 

częściej dotyczy osób młodych  
i tych, u których ostre zakażenie HCV 
przebiega w sposób jawny klinicznie, 
czyli z żółtaczką i znacznym wzrostem 
enzymów wątrobowych. W pozostałych 
przypadkach stosuje się leczenie 
w pierwszych tygodniach choroby, 
oczywiście pod warunkiem, że uda się  
chorobę rozpoznać. Dlatego zachęca 
się pracowników służby zdrowia oraz 
wszystkie osoby, które mają ryzykowne 
kontakty z przewlekłymi nosicielami 
wirusa C, do zgłaszania się na badania 
bezpośrednio po incydencie oraz po 5–8 
tygodniach od zdarzenia. 

przeWlekłe zapalenie 
Wątroby typu c
U osób, które nie zdołały pozbyć się 
HCV z organizmu w ciągu pierwszych 
sześciu miesięcy od początku choroby, 
rozwija się zakażenie przewlekłe, które 
– nieleczone – trwa przez całe życie cho-
rego. Samoistna eliminacja HCV w tej 
fazie zakażenia praktycznie nie zdarza 
się. Jedynie pomyślnie zakończona tera-
pia przeciwwirusowa może to zmienić. 
Podobnie jak ostre wzw C, zakażenie 
przewlekłe przebiega na ogół bezob-
jawowo i może trwać wiele lat, zanim 
zostanie rozpoznane albo wskutek 
powikłań, które wywoła, albo przy oka-
zji innych badań. Jeżeli wzw C przebiega 
bezobjawowo, rozpoznanie 
i diagnoza są bardzo trudne. Objawy 
wzw C to: uczucie przewlekłego 
zmęczenia, bóle stawów, świąd skóry, 
bóle mięśni, problemy żołądkowe, 
niekiedy delikatne zażółcenie białkówek. 

Dr Marta  
Wawrzynowicz-
-Syczewska
Katedra i Klinika 
Chorób Zakaźnych 
PAM w Szczecinie

Na szczęście coraz częściej wykonuje 
się badania enzymów wątrobowych, 
dzięki czemu rośnie liczba przypad-
kowych rozpoznań, a tym samym 
zwiększa się szansa na wcześniejsze 
leczenie. Niestety, w wielu przypadkach 
choroba ujawnia się jako jedno lub wiele 
powikłań marskości wątroby, kiedy na 
leczenie jest za późno, a jedyną szansą 
na powrót do zdrowia jest przeszczep.

odległe skutki 
zakażenia hcV
Przewlekłe zakażenie HCV może 
prowadzić do takich chorób jak 
marskość wątroby i rak pierwotny  
tego narządu. Należy podkreślić,  
że wątroba nie jest jedynym obiektem 
ataku wirusa. HCV może zakażać 
komórki krwi – limfocyty typu B – i wy- 
woływać niekontrolowany rozrost tych 
komórek prowadzący do chłoniaka. 
Inną manifestacją pozawątrobową 
HCV jest mieszana krioglobulinemia, 
polegająca na odkładaniu się komple-
ksów immunologicznych w stawach, 
naczyniach krwionośnych i nerkach, co 
obok zapalenia wątroby prowadzi do 
wybroczyn na skórze, bólów stawowych 
i przewlekłego uszkodzenia nerek. 
Wirus może znajdować się w tkance 
mózgowej, co tłumaczyłoby u chorych 
obniżenie nastroju, rozdrażnienie, stany 
lękowe, a nawet depresję. Coraz więcej 
mówi się też o związku zakażenia HCV 
z cukrzycą typu 2. Obecnie wiemy, że 
nie w każdym przypadku przewlekłe 
zakażenie HCV prowadzi do marskości 
wątroby. Dzieje się tak „jedynie” 

w 20–30% przypadków po średnio 20 
latach trwania zakażenia. Czynnikiem, 
który sprzyja niekorzystnemu rozwojowi 
choroby, jest nadużywanie alkoholu. 
Marskość wątroby może trwać latami 
całkowicie bezobjawowo albo ujawniać 
się jedynie w badaniach laborato- 
ryjnych jako np. obniżona liczba płytek 
krwi. Objawy kliniczne marskości 
pojawiają się z chwilą dekompensacji 
funkcji wątroby. Są to zaburzenia 
wynikające albo z upośledzonej syntezy 
wątrobowej i jej funkcji odtruwającej 
(żółtaczka, skaza krwotoczna, obrzęki  
z niedoboru albumin, zaburzenia neuro-
psychiatryczne w postaci tak zwanej 
encefalopatii wątrobowej, brak
miesiączki i niepłodność u kobiet, 
zanik lub obniżenie libido i gineko-
mastia u mężczyzn), albo wynikające 
z nadciśnienia w brzusznych naczy-
niach krwionośnych (krwotoki 
z żylaków przełyku lub żylaków 
okołoodbytniczych, wodobrzusze, 

powiększenie śledziony). Na bazie mar-
sko zmienionej wątroby może rozwinąć 
się niezwykle złośliwy nowotwór – rak 
pierwotny wątroby. Obecnie obserwuje 
się znaczny wzrost zachorowań na ten 
nowotwór. Pierwszym sygnałem jego 
powstania może być nieuzasadnione 
gorączkowanie, dużo rzadziej bóle 
w prawym podżebrzu czy utrata wagi 
ciała. Mając świadomość możliwego 
niekorzystnego przebiegu zakażenia 
HCV, należy:

+  pozostawać pod regularną opieką 
specjalisty (kontrola przynajmniej raz 
na pół roku)

+  stanowczo unikać alkoholu i środków 
psychoaktywnych

+  regularnie spożywać odżywcze posiłki 
o zrównoważonej zawartości białek, 
węglowodanów i tłuszczów 

+ prowadzić aktywny tryb życia

+  podjąć próbę leczenia przeciwwiru-
sowego, jeżeli nie ma jednoznacznych 
przeciwwskazań do terapii. 

Jednym z ważniejszych problemów zdrowia 
publicznego ostatnich lat stało się wirusowe  
zapalenie wątroby typu C (wzw C).

8 abc pacJenta 9
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zanim
zostaniesz
mamą

Tekst Na podstawie informacji prasowej

W ramach tej kampanii kobiety w ciąży mogą wykonać bezpłatne testy na obecność  
wirusa HCV we krwi. Organizatorami kampanii są: firma Roche,  
Stowarzyszenie Pomocy Chorym z HCV „Prometeusze” oraz UNDP  
– Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju (ONZ).

badania ochronią tWoJe dziecko
Celem kampanii jest propagowanie i zachęcanie kobiet ciężarnych 
do wykonywania badań w kierunku wirusa zapalenia wątroby 
typu C, ponieważ wczesna diagnostyka zwiększa szanse 
skutecznej terapii matki i pozwala monitorować pod kątem 
ewentualnego zakażenia stan dziecka. Organizatorzy 
akcji mają nadzieję, że przyczyni się ona do budowania 
świadomości i zwiększenia wykrywalności zakażeń HCV. 
Badania wykonywane są w laboratoriach diagnostycznych 
w siedmiu miastach: Warszawie, Krakowie, Poznaniu, 
Białymstoku, Bydgoszczy, Szczecinie i Chorzowie. Dotych-
czas skorzystało z nich ponad 350 przyszłych mam. Infor-
macje o przebiegu kampanii można znaleźć w serwisie 
internetowym www.wzwc.pl.

Warto propagoWać akcJę
Do propagowania akcji i szerzenia wiedzy na temat 
wzw C przyłączyły się gabinety ginekologiczno-
-położnicze oraz szkoły rodzenia, w których 
dostępne są materiały informacyjne – ulotki 
i plakaty. Ulotki dystrybuowane są również 
w sklepach sieci Smyk. Do tej pory materiały 
edukacyjne otrzymało ponad 60 tys. osób. 
Działaniami edukacyjnymi objęte zostały 
również położne. W ramach warsztatów szkole-
niowych Fundacji „Rodzić po Ludzku” ponad 
300 osób otrzymało broszurę zawierającą infor-
macje na temat kampanii, diagnostyki oraz lecze-
nia zakażeń HCV, ze szczególnym uwzględnieniem 
kobiet ciężarnych. Kampanię wspiera Polska Grupa 
Ekspertów HCV, Polskie Towarzystwo Epidemiologów 
i Lekarzy Chorób Zakaźnych, Konsultant Krajowy ds. 
Chorób Zakaźnych, Konsultant Krajowy ds. Położnictwa 
i Ginekologii oraz Polskie Towarzystwo Ginekologiczne. Do akcji 
przyłączyła się Fundacja „Pod Prąd Żółtej Rzeki”, Fundacja „Rodzić 
po Ludzku” oraz sieć sklepów Smyk. 

�0 musisz Wiedzieć
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Trwa kampania społeczna 
„Zostańcie w grze  
– Ty i Twoje dziecko”

Wczesne 
wykrycie 
wirusa HCV 
zwiększa 
szanse na 
wyleczenie

Patronat medialny nad kampanią objęły  
czasopisma Olivia, Vita, Przyjaciółka,
Zdrowie, Samo Zdrowie, M jak mama,  
Dziecko, Mam dziecko oraz portale 
internetowe onet.pl i kobieta.onet.pl. 



Drogi Pacjencie, niedawno dowiedziałeś się o zakażeniu, 
odczekałeś kilka miesięcy w kolejce do specjalisty. Skierowano cię do 
oddziału, w którym wykonano biopsję i sporo dodatkowych badań. Potem 
kilka (kilkanaście, kilkadziesiąt... w zależności od ośrodka) miesięcy  
oczekiwania na leczenie i wreszcie upragniona informacja: zaczynamy.

niepożądane objawy 
podczas leczenia

cz. 1

Tekst Dr n.med. Ewa Janczewska-Kazek

Dolegliwości, jakie występują po podaniu pierwszej lub (rza-
dziej) kilku pierwszych dawek zaleconego leku to tzw. objawy 
„rzekomogrypowe”. Jak sama nazwa wskazuje, są to objawy 
zbliżone do tych, które odczuwamy, kiedy jesteśmy chorzy 
na grypę. Może wystąpić gorączka, niekiedy nawet wysoka, 
dreszcze, bóle kostno-stawowe, bóle mięśni. Dolegliwości te 
pojawiają się zwykle po kilku godzinach od momentu podania 
iniekcji i utrzymują się od kilku godzin do kilku dni. Jeżeli 
rozpoczynasz terapię w warunkach szpitalnych, otrzymasz 
wszystkie niezbędne leki. Jeżeli natomiast terapia rozpoczyna 
się bez kilkudniowego pobytu w szpitalu, musisz pamiętać, 
aby na pierwszy dzień nie planować żadnych ważnych zajęć, 
ponieważ zapewne nie będziesz w stanie w nich uczestniczyć. 
Osoby, które chcą w trakcie terapii pracować, powinny 
zaplanować jej rozpoczęcie np. w piątek, aby przez sobotę 
i niedzielę „dojść do siebie”.

pierWsza pomoc W domu
Po wystąpieniu objawów „rzekomogrypowych” najlepiej 
położyć się do łóżka i nie czekając aż bardzo się nasilą, 
zastosować leki o działaniu przeciwgorączkowym, przeciw-
bólowym i przeciwzapalnym. Jednakże nie należy zażywać ich 
w nadmiarze, ponieważ duże dawki mogą być bardzo niebez-
pieczne i powodować ciężkie uszkodzenie wątroby. Jeżeli po  
1–2 tabletkach nie ma spodziewanego efektu, należy 
zastosować inne leki. Z pewnością lekarz prowadzący udzieli 
ci informacji, jak postępować w przypadku wystąpienia 
objawów „rzekomogrypowych” i jaki lek będzie najlepszy 
w twoim przypadku, ewentualnie wypisze stosowną receptę. 
Należy pamiętać również o tzw. fizykalnych metodach 
ochładzania organizmu, zwłaszcza jeżeli gorączka jest wysoka 

(powyżej 39°C), a metody farmakologiczne nie spowodują 
znaczącego jej obniżenia. Do metod fizykalnych należą 
na przykład: okrycie chorego prześcieradłem zmoczonym 
w zimnej wodzie, okłady z lodu lub zimnej wody przykładane 
do miejsca przebiegu dużych naczyń krwionośnych (pachwiny, 
szyja, doły podkolanowe). Ponieważ efektem wysokiej gorączki 
może być odwodnienie, należy także pamiętać o spożywaniu 
większej niż zwykle ilości płynów. Po kolejnych iniekcjach na-
silenie objawów „rzekomogrypowych” wyraźnie się zmniejsza 
lub nie występują one wcale. 

konsultuJ z lekarzem sWoJe 
dolegliWości
Większość chorych leczonych z wirusa HCV skarży się 
na osłabienie i zmęczenie, ograniczoną tolerancję wysiłku 
fizycznego. Mogą to być wyłącznie objawy subiektywnie 
odczuwane przez pacjenta lub też efekt innych działań 
niepożądanych leków przeciwwirusowych, takich jak np. 
niedokrwistość czy zaburzenia funkcji tarczycy. Konieczne są 
więc regularne wizyty w ośrodku prowadzącym terapię i ścisłe 
monitorowanie wyników badań laboratoryjnych. Jeżeli po kon-
sultacji lekarza prowadzącego dowiesz się, że wyniki twoich 
badań są prawidłowe, powinieneś spróbować się przełamać 
i utrzymywać umiarkowaną aktywność fizyczną (np. spacery, 
basen, rower). Jeżeli nie pracujesz ciężko fizycznie, próbuj 
w trakcie terapii wykonywać swoją pracę tak jak dotychczas. 
Na pewno będzie trudniej, ale na nieco zwolnionych obrotach 
zwykle da się pracować. Zrób sobie relaksacyjną kąpiel, wy-
bierz się do dawno nieodwiedzanego teatru, kina, czy galerii. 
Przeczytaj dobrą książkę, spotkaj się z przyjaciółmi. W ten 
sposób szybciej wrócisz do dawnej formy.
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 pamiętaJ, aktyWni 
znoszą terapię lepieJ!
Wielu chorych w trakcie leczenia traci apetyt. Konsekwencją 
jest utrata masy ciała sięgająca w niektórych przypadkach 
nawet kilkunastu kilogramów. Jeżeli przed terapią miałeś 
nadwagę, nie jest to powód do zmartwienia, bo otyłość jest do-
datkowym czynnikiem ryzyka w chorobach wątroby. Pamiętaj 
tylko, że u większości osób tracących podczas terapii na 
wadze, dochodzi po jej zakończeniu do tzw. efektu jo-jo, czyli 
powrotu do wyjściowej masy ciała lub nawet jej zwiększenia. 
W nieco gorszej sytuacji są osoby szczupłe. Generalną zasadą 
powinno być w tych przypadkach częste spożywanie małych 
porcji posiłków i wybieranie potraw, na jakie ma się w danej 
chwili ochotę. Należy zapomnieć o tzw. diecie wątrobowej, 
której wartość i potrzebę stosowania w wirusowych zapale- 
niach wątroby zanegowała współczesna nauka. Taka dieta 
może przynieść więcej szkody niż pożytku. 

stosuJ preparaty z cynkiem
Chorzy, zwłaszcza kobiety, martwią się bardzo wypadaniem 
włosów. Jest to jednak objaw ustępujący po zakończeniu 
terapii i na ogół całkowicie odwracalny. W trakcie leczenia 
można stosować preparaty z cynkiem, czy też dostępne w ap-
tekach farmaceutyki wspomagające odbudowę włosów. Należy 
jednak pamiętać, że żaden z tych specyfików nie powstrzyma 
radykalnie wypadania włosów, dopóki terapia przeciwwiru-
sowa się nie zakończy. 

Jak sobie z nimi radzić?

Dr n.med. Ewa 
Janczewska-Kazek
Szpital Specjalistyczny 
w Chorzowie



Odbierasz wyniki badań i czujesz się jak dziecko  
we mgle. Nie wiesz, czy jesteś nosicielem wirusa,  
czy nie. Oto praktyczne porady, jak odczytać wyniki. 
diagnoza: zakażenie hcV
Podstawowym badaniem mogącym pomóc zdiagnozować 
zakażenie HCV jest prosty test serologiczny o nazwie anty-
HCV. Wykrywa on typowe dla wirusa HCV przeciwciała, 
które wytwarza organizm w momencie zetknięcia się z nim 
(zwykle jest to 7–8 tygodni od momentu zakażenia). Można go 
wykonać w większości laboratoriów analitycznych, na rynku 
jest dostępnych kilka testów tego typu. Najczęściej polecany 
jest ELISA (ang. Enzyme-Linked ImmunoSorbent Assay), 
test immunoenzymatyczny trzeciej lub czwartej generacji. 
Skierowania na to badanie nie może wydać lekarz pierwszego 
kontaktu, jedynie lekarz specjalista. Wykonane prywatnie 
kosztuje około 30–35 zł. Obecność przeciwciał anty-HCV we 
krwi nie jest jednoznaczna z mającym miejsce zakażeniem 
HCV. Przeciwciała pozostają we krwi prawdopodobnie do 
końca życia, jako ślad po zakażeniu, po wyleczeniu lekami 
przeciwwirusowymi lub po wyleczeniu samoistnym, co zdarza 
się u sporego odsetka zakażonych HCV. Aby potwierdzić lub 
wykluczyć mające miejsce zakażenie, potrzebne jest wykonanie 
badania wyszukującego we krwi kwas rybonukleinowy wirusa, 
czyli HCV RNA. Najczęściej wykonywanym badaniem mole-
kularnym potwierdzającym obecność HCV we krwi jest HCV 
RNA metodą PCR (Polymerase Chain Reaction – łańcuchowa 
reakcja polimerazy) w czasie realnym, czyli RT (Real Time), 
co daje w skrócie nazwę: HCV RNA PCR RT. Jest to tak 
zwane badanie jakościowe, którego wynik jest albo dodatni, 
albo ujemny. Czułość badania pozwala wykryć HCV w ilości 
od ok. 50 UI/ml krwi, przy czym warto dodać, że u osób 

przewlekle zakażonych średni poziom ilości kopii wirusa HCV 
we krwi wynosi około 1 mln. Skrót RT-PCR oznacza z kolei 
odwrotną transkrypcję (ang. Reverse Transcription Polyme-
rase Chain Reaction) – inną metodę badania HCV RNA.

badania przydatne W celu 
określenia przeWlekłego  
zapalenia Wątroby
Wirus HCV jest wirusem hepatotropowym, czyli wykazuje 
tropizm do wątroby (głównie), a oznacza to, że infekuje oraz 
replikuje (namnaża się) w komórkach wątroby, które ulegają 
zniszczeniu. Wskaźnikiem aktywności degradacyjnych 
komórek wątrobowych jest podwyższony we krwi poziom ami-
notransaminazy alaninowej – AlAT (ang. alanine aminotran-
ferase – ALT). Normy referencyjne tego enzymu wydzielnicze-
go są odrębne u kobiet – do 31 UI/ml oraz u mężczyzn – do 41 
UI/ml (różnice u obojga płci odkryto niedawno). W przypadku 
każdego podwyższonego wyniku AlAT powinno się oznaczyć 
obecność przeciwciał anty-HCV we krwi (a także HBs Ag). 
Niestety badanie to nie jest wystarczające, aby wykluczyć 
zakażenie HCV. Prawie połowa przewlekle zakażonych tym 
wirusem wykazuje stale unormowany poziom AlAT, u niektó-
rych jest on tylko okresowo podwyższony, a dodatkowo u 1/3 
z tych, którzy mają poziom AlAT stale w normie, choroba 
może postępować. Pomocne przy postawieniu diagnozy 
w schorzeniach wątroby są także inne badania tzw. panelu 
wątrobowego krwi, m.in.: GGTP (gammaglutotranspeptytaza), 
AspAT (aminotransaminaza asparaginowa), FA (fosfataza 
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diagnostyka  
laboratoryjna

Tekst Jarosław Chojnacki

przeWlekłego zapalenia 
Wątroby typu c

alkaliczna, zasadowa – FZ), bilirubina (wolna, niezwiązana). 
W przypadku pierwszej wizyty u lekarza chorób zakaźnych 
trzeba mieć te badania już wykonane. U osób z zaawansowaną 
chorobą wątroby zauważa się spadek krzepliwości krwi (INR, 
czas krzepliwości, czas krwawienia, wskaźnik protrombinowy).

zmiany W markerach 
morfologicznych krWi
W przypadku przewlekłego zapalenia wątroby zdarzają się 
zmiany w obrazie morfologii krwi pacjenta. Najczęstszą 
zauważalną zmianą jest obniżenie poziomu leukocytów, 
czyli białych ciałek krwi (WBC – White Blood Cell), nie-
kiedy podwyższenie ilości limfocytów (LYM) – co może być 
objawem trwającego zakażenia wirusowego. Normy referen-
cyjne dla WBC to 4,8–10,8 x 109/l, a dla limfocytów 1,0–4,5 
x 109/l. U osób z zaawansowaną chorobą wątroby wynikłą 
z zakażenia HCV zauważa się także spadek liczby płytek krwi 
(trombocytów, PLT). Normy referencyjne to 140,0–400,0 
x 109/l. Można pokusić się o stwierdzenie, że poziom PLT 
jest odzwierciedleniem zaawansowania zmian w wątrobie: 
im jest niższy, tym wątroba jest w gorszej kondycji. Wprost 
proporcjonalnym do PLT badaniem określającym stan wątroby 
w zaawansowanej chorobie jest także poziom albumin, białek 
odpowiedzialnych m.in. za ciśnienie onkotyczne. Produko-
wane są w wątrobie, gdy ich brakuje – pojawiają się obrzęki, 
wodobrzusze. Norma referencyjna to 35–50 g/l.

terapia przeciWWirusoWa
Leki stosowane w leczeniu przewlekłego zapalenia wątroby 
typu C są odpowiedzialne za wiele skutków ubocznych 
(niepożądanych), z których część można zaobserwować 
w wynikach krwi, a szczególnie przy badaniu morfologii krwi.
Krótko mówiąc, parametry morfologii krwi mogą podczas 
trwania terapii być poniżej norm referencyjnych i jest to objaw 

„normalny”, który nie powinien niepokoić. Stałe monitoro-
wanie wartości morfologii krwi jest rzeczą bardzo ważną 
i nieodzowną podczas przeciwwirusowej terapii skojarzonej.
Ewentualne zmiany w procesie leczenia (zmniejszenie, odsta-
wienie leków lub przerwanie terapii) powinno się wprowadzić 
według poniższych zaleceń. Należy jednak uznać za słuszną 
odmienną decyzję lekarza chorób zakaźnych prowadzącego 
terapię, gdyż poza wartościami morfologii zna on najlepiej 
mającą miejsce sytuację i ogólny stan zdrowia pacjenta.

Wszystko Wraca do normy
Po zakończeniu leczenia przeciwwirusowego zaniżone 
wartości referencyjne morfologii krwi, których skutkiem było 
niepożądane działanie leków, wracają do normy. W Polsce 
i w Europie – w przeciwieństwie do USA – nie stosuje się 
w praktyce leków mających na celu wzrost wartości mor-
fologii krwi. Brak jest takich zaleceń w kryteriach medycz-
nych i w kryteriach ustalanych przez NFZ. Dostępne są 
jednak leki (bardzo drogie i nierefundowane przy wzw typu 
C i B, a także niepozbawione skutków ubocznych!) mogące 
poprawić wartości hemoglobiny, czy białych ciałek krwi 
(oraz neutrofili). W trakcie badań klinicznych jest środek 
zwiększający poziom PLT (płytek krwi). W wyjątkowych 
wypadkach, gdy spadek wartości leukocytów lub hemoglobiny 
ma być przyczyną przerwania terapii, można zapytać lekarza 
prowadzącego o zastosowanie takich środków. Leki te zapisać 
może na receptę (ze zniżką) lekarz hematolog – warto więc 
go odwiedzić po rozmowie i konsultacji z lekarzem chorób 
zakaźnych. 

Zmiany niepokojące  
w morfologii krwi podczas terapii
morfologia
+ hgb (hemoglobina) < �0 g/dl
+ Wbc (leukocyty) < �,5 x �09/l
+ plt (płytki krwi) < 50 x �09/l
+ neutrofile (granulocyty obojętnochłonne) < 0,75 x �09/l
biochemia
+ bilirubina wolna (niezwiązana) > 4mg/dl
+ bilirubina związana > 2,5 x górna granica normy
+ kreatynina > 2,0 mg/dl
+  alat/aspat (transaminazy alaninowa i asparaginowa)  

> �0 x górna granica normy lub 2 x wartość początkowa

Jarosław Chojnacki
Prezes Stowarzyszenia
„Prometeusze”



W Polsce istnieje kilka organizacji społecznych zajmu-
jących się pomocą chorym z wzw, które działają na  
szczeblu lokalnym lub ogólnopolskim. Jedną z większych 
organizacji ogólnokrajowych jest Fundacja „Pod Prąd 
Żółtej Rzeki” z siedzibą w Kielcach.

edukować Tekst Agnieszka Rolka

Fundacja została powołana do życia w grudniu 2004 r. 
w odpowiedzi na oczekiwania środowiska osób dotkniętych 
wirusowym zapaleniem wątroby typu C. Założycielem, 
obecnie również prezesem Zarządu Fundacji jest Agnieszka 
Rolka. Głównym celem statutowym Fundacji jest poprawa 
sytuacji osób zakażonych wirusem zapalenia wątroby typu 
C oraz członków ich rodzin, a także zapobieganie postępowi 
epidemiologicznemu wirusa HCV, czyli szeroko pojęta walka 
ze skutkami zakażeń HCV.
Główne nurty działalności Fundacji to: uświadamianie, 
wspieranie oraz pomoc grupowa i indywidualna. Szerzenie 
w społeczeństwie wiedzy o wirusie ma kolosalne znaczenie; 
z jednej strony dla poprawy jakości życia chorych poprzez 
eliminację poczucia wyobcowania wynikającego przede 
wszystkim z irracjonalnego strachu przed zakażeniem, 
z drugiej zaś – dla celów czysto profilaktycznych. Edu-
kacja społeczeństwa w zakresie istoty choroby ma wzbudzić 
potrzebę samokontroli własnego zdrowia i decyzję o wyko-
naniu badań w kierunku stwierdzenia bądź wykluczenia 
zakażenia wirusem C. Do najszerszego kręgu odbiorców 
– osób potencjalnie zakażonych bądź mogących zetknąć 
się z wirusem wśród bliskich lub znajomych – akcjami 

popularyzującymi wiedzę o wirusie są głównie ulotki in-
formacyjne poświęcane poszczególnym zagadnieniom z tej 
dziedziny. Ostatnio wydana ulotka Fundacji poświęcona 
jest macierzyństwu kobiet będących nosicielkami wirusa C. 
Fundacja stara się również popularyzować wiedzę o HCV 
za pośrednictwem środków masowego przekazu, aczkolwiek 
ich opór w stosunku do rzetelnego przekazu ciągle stanowi 
istotną barierę. Tym chętniej Fundacja angażuje się w akcje 
społeczne, jak np. kampania edukacyjna „Zostań w grze” 
zapoczątkowana w 2005 r., a obecnie prowadzona po hasłem 
„Zostańcie w grze – Ty i Twoje dziecko”. Edukacja osób 
bezpośrednio zainteresowanych chorobą odbywa się poprzez 
sympozja i konferencje dla pacjentów lub lekarzy i pacjentów, 
poświęcone szczegółowym zagadnieniom istotnym z punktu 
widzenia osób dotkniętych wirusem oraz ich rodzin. 
Największymi przedsięwzięciami w tym zakresie były: konfe-
rencja w Cedzynie koło Kielc w lutym 2006 r. oraz tegoroczna 
konferencja poświęcona psychologicznym aspektom HCV, 
której założeniem i osiągnięciem była pomoc osobom z HCV 
w zrozumieniu własnych emocji i radzeniu sobie z nimi. 
W tego typu szkoleniach zawsze biorą udział najznakomitsi 
polscy specjaliści w swojej dziedzinie. Ważną dziedziną 
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i pomagać
nurtu edukacyjnego jest także podnoszenie świadomości 
prawnej społeczeństwa w zakresie praw pacjenta z punktu 
widzenia osoby dotkniętej tym wirusem, a także praw cy-
wilnych osoby uprawnionej do odszkodowania za zakażenie 
HCV. Fundacja świadczy na tym polu bezpłatną pomoc 
prawną, ukierunkowując w ogólnym zakresie ofiary zakażeń 
w procesowym dochodzeniu ich praw na drodze sądowej. 
Sfera, w której działalność Fundacji jest chyba najbardziej 
ceniona i która przyciąga do niej rzesze wiernych bene-
ficjentów, to wsparcie psychiczne, jakiego udziela się tu 
osobom zakażonym wirusem oraz członkom ich rodzin. Nie 
do przecenienia jest kontakt z innymi osobami brykającymi  
się z podobnymi problemami, z którymi można swobodnie 
wymienić informacje. Najlepszą, bo najszybszą i nie-
skrępowaną formą komunikacji międzyludzkiej jest  
internet, dlatego właśnie tutaj powstało forum w postaci listy 
dyskusyjnej, grupującej setki osób zainteresowanych tematem. 
Wymiana wiadomości za pomocą poczty elektronicznej 
stanowi doskonałe narzędzie przekazywania wiedzy o choro-
bie. Podobną funkcję pełni czat, który odbywa się regularnie 
w każdy wtorek i czwartek od godziny 21 do ostatniego gościa. 
Zrozumienie i aktywne wsparcie uczestników listy lub czatu 
pomaga pokonywać przeszkody oraz uporać się z poczuciem 
osamotnienia, jakie zwykle doskwiera osobom z tą szczególną 
jednostką chorobową. Poczucie osamotnienia i bezradności 
jest tym większe, że ciągle jeszcze mamy w Polsce wielu 
lekarzy nieprzygotowanych do kontaktu z pacjentem, 
unikających przekazywania wiedzy o HCV bądź takich, 
którzy zbywają przerażonego pacjenta skonfrontowanego 
z nietypową diagnozą, której nie rozumie. Nie wchodząc 
w zakres działalności lekarzy, Fundacja stara się łagodzić 
niedoskonałości funkcjonowania służby zdrowia, stanowiąc 
jej uzupełnienie.
Każdy zainteresowany może uzyskać również indywidualną 
pomoc ze strony ekspertów. Od początku istnienia  
Fundacji jej działalność wspiera aktywnie dr n.med. Wiesław 

Kryczka, ordynator Oddziału Obserwacyjno-Zakaźnego 
Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach, specjalista 
chorób wewnętrznych i zakaźnych, Konsultant Wojewódzki 
ds. Chorób Zakaźnych dla Województwa Świętokrzyskiego. 
Można zadać mu pytanie poprzez stronę internetową Fun-
dacji. Specjalistą psychologiem jest Małgorzata Korycińska, 
do której kontakt również można znaleźć w portalu. Naturalną 
tendencją osób z HCV jest poczucie przynależności do grupy. 
Fundacja z samego założenia nie może mieć członków, jednak 
bez wątpienia buduje systematycznie, powiększając swoje 
szeregi, grupę osób związanych wspólnym problemem  
zdrowotnym.
Pogłębieniu integracji tej grupy służą organizowane przez 
Fundację spotkania jej członków. Chorzy i ich rodziny mają 
okazję poznać się wzajemnie nie tylko podczas szkoleń, lecz 
w szczególności podczas zjazdów integracyjno-rekreacyjnych. 
Stałym punktem wśród przedsięwzięć Fundacji stał się 
doroczny zlot w Zakopanem. Impreza ta z roku na rok cieszy 
się rosnącą popularnością, a udział w niej coraz chętniej 
biorą również przedstawiciele innych organizacji społecznych 
pomagających osobom z wzw. Wspólna 3-dniowa rekreacja 
(np. spacery górskie) sprzyja zacieśnianiu więzi pomiędzy 
uczestnikami zjazdów i daje możliwość bezpośredniej wymi-
any doświadczeń w chorobie, poprawia nastrój oraz zwiększa 
motywację do podejmowania walki o zdrowie. 
Fundacja ma na terenie całego kraju grono osób, które
– korzystając z jej działalności – same niosą pomoc jako
wolontariusze. Najbardziej rozwiniętym nieformalnym
oddziałem jest Oddział w Ostrowie Wielkopolskim, prowa-
dzony przez Aleksandrę Kalinowską. W jego siedzibie odbywają 
się regularne 
spotkania osób 
potrzebujących in-
formacji lub innej 
formy pomocy. 

Zdjęcia ze zjazdu integracyjnego w Zakopanem, 
które odbywają się każdego roku na wiosnę. 

Agnieszka Rolka
prezes Fundacji 
Pod Prąd Żółtej Rzeki
Dane kontaktowe:
tel. 0696 418 335
www.hcv-fundacja.pl
fundacja@hcv-fundacja.pl

Zapraszamy do odwiedzenia portalu internetowego Fundacji „Pod Prąd Żółtej Rzeki” pod adresem  www.hcv-fundacja.pl, przyłączenia się do forum oraz 
skorzystania z pomocy. Informacje o działalności organizacji można również uzyskać pod numerem tel. 0696 418 335 (prezes Fundacji – Agnieszka Rolka) lub 

pisząc na adres: fundacja@hcv-fundacja.pl. Kontakt z psychologiem Małgorzatą Korycińską jest możliwy poprzez pocztę elektroniczną: koryma@op.pl. Przedsta-
wicielka Fundacji w Ostrowie Wielkopolskim, Aleksandra Kalinowska, jest dostępna pod nr. tel. 0661 055 939 lub pod adresem: a.kalinowska@familiamedica.pl 



Długie oczekiwanie na terapię, zmaganie się  
z chorobą powodują u nas ciągłe napięcia. Stres 
utrudnia życie, dlatego musimy się go pozbyć.

Jak radzić sobie ze

stresem
�8 psychologia �9
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czy gryźć (np. ręcznik, a nie psa czy współmałżonka, nawet 
jeżeli czasami na to zasługuje). Inne sposoby na rozładowanie 
stresu to np. sprzątanie całego mieszkania (polecane panom), 
rąbanie drewna, ręczne pranie, mycie okien itp. Dobrze też 
robi uprawianie niezbyt wyczerpującego sportu. Szczególnie 
zalecane są: szybki spacer, bieg, jazda na rowerze, pływanie, 
jazda na nartach biegowych, rolkach, wrotkach, tzw. nordic 
walking, czyli marsz z kijkami podobnymi do narciarskich, 
seanse aerobiku czy wreszcie niezbyt intensywny trening na 
siłowni. Taka aktywność, podobnie jak walka czy ucieczka, 
pozwala nam na „wypalenie” hormonów stresu i powrót do 
równowagi. Innym sposobem na poradzenie sobie ze skutkami 
stresu jest korzystanie ze wsparcia bliskich osób. 

harmonizoWanie działania auto-
nomicznego układu nerWoWego
Przewlekły stres powoduje nadmierne napięcie tzw. autonomi-
cznego układu nerwowego, który reguluje ciśnienie krwi, 
częstość skurczów serca, pracę układu trawiennego, wydziela-
nie potu itp. Regularne zabiegi harmonizujące przynoszą efekt 
po około 3–6 tygodniach stosowania. Polecane zabiegi:

+  Trening relaksacyjny – możesz się zaopatrzyć w płytę CD 

lub kasetę z odpowiednimi sugestiami i przeznaczyć na jej 
słuchanie ok. 30 min dwa razy dziennie.

+  Kilka razy dziennie możesz sobie robić kilkuminutową 
sesję ćwiczeń oddechowych. Polegają one na tym, by 
z zamkniętymi oczami oddychać spokojnie i powoli. W cza-
sie wdychania powietrza mów sobie w myśli „wdech”, a kiedy 
je wypuszczasz „wydech”. Po kilku takich oddechach 
pomyśl o tym, co w twoim życiu jest piękne i odświeżające.

+   Słuchanie spokojnej, odprężającej muzyki.

+  Poproszenie kogoś o wykonanie delikatnego masażu karku, 
ramion i stóp.

+  Kąpiel zapachowa i aromaterapia (z wykorzystaniem 
zapachów geranium, lawendy, kalenduli i drzewa 
sandałowego).

+  Odpowiednie nawodnienie organizmu – na dobę warto 
wypijać 1,5 szkl. niegazowanej wody na 10 kg masy ciała.

co to Jest stres?
Hans Selye pierwszy opisał to zjawisko. Według niego stres 
(z ang. siła, naprężenie, nacisk) to po prostu reakcja przys-
tosowania organizmu do wymagań otoczenia. Pojawia się on 
w sytuacji zagrożenia i przygotowuje nasz organizm do walki 
lub ucieczki – wydzielają się tzw. hormony stresu (adrenalina 
i kortyzol), tętno przyspiesza, wzrasta ciśnienie krwi, krew 
napływa do mięśni, zwiększa się szybkość naszych reakcji.
W czasach jaskiniowców taka reakcja była bardzo pomocna 
– przy spotkaniu drapieżnika lub wroga 
sięgało się po broń i waliło ile wlezie, lub brało 
nogi za pas i uciekało gdzie pieprz rośnie. Po 
takiej akcji człowiek był wyczerpany, a w jego 
krwiobiegu nie było już ani śladu hormonów 
stresu. W dzisiejszych czasach boimy się np. 
utraty pracy, wściekamy na niegrzeczne dzieci, 
konkurujemy o miejsce na parkingu... Normy 
moralne i prawne nie pozwalają nam jednak 
walnąć kogoś w głowę maczugą, trochę też 
byłoby dziwne, gdybyśmy pędem uciekali 
przed srogim szefem. W takich sytuacjach mamy organizm 
przygotowany do walki lub ucieczki, ale nic nie robimy – i hor-
mony stresu zbyt długo krążą w naszym organizmie. Tego typu 
nadmierne i przedłużone pobudzenie sprzyja zachorowaniom 
na tzw. choroby psychosomatyczne i negatywnie wpływa na 
przebieg innych, powstałych wcześniej chorób.

skąd mam Wiedzieć,  
że Jestem W stresie?
Najczęstsze objawy przewlekłego stresu to bóle głowy, 
przygnębienie, nieuzasadniona złość w stosunku do 
najbliższych osób, problemy z koncentracją, ból brzucha, 
pocenie się i drżenie dłoni, biegunka, stany lękowe, poczucie 
bezradności i zagubienia.

WpłyW myślenia na stres
U szczurów laboratoryjnych stres jest reakcją fizjologiczną, ale 
u ludzi działa jeszcze czynnik myślenia. Jeśli przed przyjęciem 
do szpitala zaczniesz rozmyślać o bolesnych badaniach 
i zastrzykach, a do tego jeszcze przypomni ci się dramatyczna 
historia wujka kolegi szwagra, który w szpitalu umarł „na 
wątrobę” w straszliwych męczarniach, to oczywiście będziesz 
w potężnym stresie. Jeśli będziesz myśleć, że pobyt w szpitalu 
jest okazją do zwiększenia twoich szans na wyzdrowienie i np. 

zawarcia ciekawych znajomości, to poczu-
jesz się znacznie lepiej. Człowiek ma kilka 
wrodzonych reakcji na sytuację stresogenną, 
niektóre z nich to np. reakcja na zagrożenie 
(najczęstsza w stresie), wyzwanie (pozytywnie 
nas mobilizuje do działania), beznadzieja 
(apatia i smutek) czy szansa (nadzieja i ra-
dosne oczekiwanie). W zależności od tego, co 
pomyślimy na dany temat, nasz mózg urucha-
mia odpowiedni wzorzec wrodzonej reakcji. 
Od nas zależy to, jakie znaczenie nadamy 

danej sytuacji („będzie bolało” – zagrożenie; „w szpitalu mogą 
mi pomóc” – szansa). 

możliWości radzenia sobie  
ze stresem
Lekarze często mówią swoim pacjentom: „Proszę unikać 
stresów!”, ale rzadko kiedy mówią, jak to robić. Poniżej możesz 
się zapoznać z instrukcją:

rozładoWyWanie Już  
poWstałego stresu
Jeżeli już przydarzyło ci się napięcie i hormony stresu krążą 
w twoim organizmie, to warto jakoś się „wyładować”. Można 
np. wykonywać ruchy wyrażające agresję, np. bić, kopać, dusić 

Tekst Maciej Skibiński

Zmiana oceny sytuacji
najlepszym sposobem na uniknięcie stresu jest zdrowe 
myślenie. spełnia ono co najmniej 3 z 5 kryteriów:

+  Jest oparte na faktach.

+  chroni nasze życie i zdrowie.

+  pomaga nam osiągać bliższe i dalsze cele.

+  pomaga nam unikać lub rozwiązywać niechciane konflikty.

+  pomaga nam czuć się, tak jak chcielibyśmy się czuć (chodzi 
tu o nastrój).

+  Jeśli zaczynasz się denerwować przed jakimś ważnym 
wydarzeniem, to zapisz na kartce swoje myśli i sprawdź, 
czy są zdrowe. Jeżeli nie, to zapisz zdrowe myśli i odczytuj 
je sobie 3 razy dziennie. przykład takiej zmiany jest opisany 
w pkt. 3, a więcej informacji na temat przemodelowania swo-
jego sposobu myślenia podamy w następnym numerze.

Maciej Skibiński
Psycholog

Aktywność 
fizyczna to 
sposób na 
radzenie 
sobie ze 
stresem



Tekst Sylwia Bargieł

Jedna z warszawskich  restauracji. Październikowe popołudnie 
2007. Zmierzcha. Do lokalu wchodzi młody, wysoki 
mężczyzna. Na oko trzydziestka. Skórzana kurtka, dżinsy, 
muskularna sylwetka, pewny krok. Uśmiecha się z daleka, 
kiwa głową. Chyba mnie rozpoznał… Z Tomkiem umówiłam 
się w Warszawie, bo choć na co dzień mieszka w Lublinie, od 
czasu do czasu służbowo odwiedza stolicę. Jest pracownikiem 
Telekomu. Kiedyś jednak jego wizyty nie były związane tylko 
z delegacjami. Przez ponad 2 lata odwiedzał szpital MSWiA, 
gdzie walczył z wirusem HCV. 

przeczucie
Jest rok 2001. Młodość rządzi się swoimi prawami: imprezy, 
nowe miłości, nowe znajomości, świat stoi otworem. 
25-letni Tomek właśnie ukończył studia na Uniwersytecie 
Marii Skłodowskiej-Curie w Lublinie. Ma głowę pełną planów, 
pomysłów i tylko wypatruje swojej szansy. Pewnego dnia 
kolega lekarz namawia go na oddanie krwi. „To szczytny 
cel” – myśli Tomek i postanawia pójść za namową kumpla. 
W stacji krwiodawstwa dochodzi do dziwnego zdarzenia. 
Po wstępnych badaniach, które miały stwierdzić, czy krew 
nadaje się do oddania, Tomkowi w miejscu ukłucia wyskakuje 
dziwny guz. – Wierzę w różnego rodzaju znaki – tłumaczy 
mężczyzna – i przeczuwałem, że ten dzień z jakiegoś powodu 
zapadnie mi głęboko w pamięć. – 2 tygodnie później przyszło 
powiadomienie ze stacji: „Proszę się stawić w celu złożenia 

wyjaśnień”. Zaniepokojony zadzwonił do kumpla. Ten w naj-
lepsze sobie zażartował: A może ty masz HCV…?  – Zupełnie 
nie wiedziałem o co chodzi – przypomina sobie reakcję 
– ale kiedy poszedłem do stacji, żart mojego kolegi okazał 
się prawdą. Rozmowa z kierownikiem nie była przyjemna. 
Wprawdzie ten w dość łagodny sposób starał się przekazać 
informację o zakażeniu, ale Tomek przed oczami miał tylko 
szarą teczkę z literkami H i V. Jak ognia bał się poznania 
prawdy. Nieświadom istnienia HCV, myślał: Boże, tylko nie 
HIV! Poinformowany przez kierownika, że jest nosicielem 
HCV, zamiast się przejąć, odetchnął z ulgą. 

bezsensoWna WegetacJa
„Oj, niedobrze, że pan to złapał, niedobrze” – kiwa głową 
starszy lekarz, patrząc z politowaniem na młodego pacjenta. 
Przerażony chłopak ma ochotę schować się w najciemniejszy 
kąt. Diagnoza zabrzmiała tak, jakby do jego obowiązków 
należało teraz zakupienie trumny i położenie się w niej. 
Wizyta w lubelskiej poradni chorób zakaźnych dla pełnego 
energii Tomasza okazała się pierwszym krokiem do prawdzi-
wego koszmaru. – Medycyna rozwija się w niesamowitym 
tempie – tłumaczy. – Niestety w 2001 roku lekarze niewiele 
wiedzieli o mojej chorobie. Traktowali ją jak nieuleczalny 
wirus, który prowadzi do marskości wątroby – wspomina 
mężczyzna najgorszy czas w swoim życiu. Lekarze zabronili 
mu wszystkiego, co w tym momencie stanowiło dla niego sens 
życia. Stałemu bywalcowi siłowni i basenu zakazali uprawiania 
jakiegokolwiek sportu, poza przejażdżkami rowerowymi raz 
na jakiś czas. Rozpisali dietę niemal o chlebie i wodzie, bez 
możliwości skosztowania nawet najdelikatniejszych alkoholi. 
– Nie przemęczać się, oszczędzać, nie denerwować się, nie 
jeść, nie pić, najlepiej jeszcze nie oddychać – ironizuje Tomek. 
Żadnego wsparcia ze strony lekarzy. – Zaczęło do mnie 
docierać, jakie życie mnie czeka, a miałem przecież dopiero 25 
lat. Doskonale się czułem. Okaz zdrowia, gdyby nie ta jedna 
skaza, która postawiła na głowie cały mój świat. Musiałem ze 
wszystkiego zrezygnować w momencie, kiedy nawet bada-
nia nie wykazywały żadnych zmian w organizmie. Dopiero 
później dowiedziałem się, że to bzdura – żali się Tomasz. 

20 2�moJa historia

Tamten dzień odmienił 
jego życie. Najpierw obrócił  
w totalną ruinę, potem 
wszystko przewartościował, 
a na koniec wiele nauczył…

czas 
nie- 
Wart 
Wspomnień 



22 moJa historia 23

Fo
to

 C
or

b
is

W poradni nie dowiedział się wielu rzeczy na 
temat swojej choroby. Nadal nie był świadom 
tego, co tak naprawdę mu dolega. Wrócił 
do domu załamany. Wsparcia udzielili mu 
oczywiście rodzice. Ojciec szybko zareagował 
i zaczął szukać informacji w internecie. Jed-
nak dopóki nie rozpoczęto leczenia, Tomasz musiał stosować 
się do wskazówek lekarza. Nie było miejsca w szpitalu, więc 
kilka miesięcy czekał na wykonanie wszystkich potrzebnych 
badań. Przez ten czas, mimo braku jakichkolwiek dolegliwości, 
chudł w oczach pogrążony w głębokiej depresji. – W Lu-
blinie kolejka do szpitala przekraczała 200 osób. Dodatkowo 
dochodził stres, czy uda mi się zakwalifikować do leczenia. 
Ubieganie się o leczenie, pokonywanie innych, stanowiło 
czasem poprzeczkę nie do przeskoczenia. Pacjenci konkurow-
ali jak kandydaci na stanowisko pracy w wyścigu szczurów: 
„Jakiego argumentu użyć, żeby przyjęli mnie, a nie innych?”. 
Brak dostępu do rzeczy, które każdemu choremu powinny się 
należeć, wykańcza psychicznie. Zajmowanie kolejek u lekarzy, 
wstawanie o 5 rano. Czekanie na wizytę ponad 5 godzin 
i wyjście z niej z kwitkiem, bez informacji, co dalej. Tego nikt 
o zdrowych zmysłach nie jest w stanie wytrzymać. Kiedy już 
doczekałem się na swoje miejsce, po przejściu serii badań i tak 
lekarze nie mieli pomysłu, jak mnie leczyć. Dostałem ogólne 
leki na wzmocnienie organizmu. Miałem obserwować, czekać, 
obserwować… Coś mnie niszczy od środka, a ja wegetuję! 
Żadnego ruchu w kierunku wyleczenia. Zdrowie psychiczne 
sięgało dna. 

przełom
Rok 2002/2003. Poczta pantoflowa to najlepsze źródło in-
formacji i rekomendacji. Tym środkiem najczęściej posługują 
się troskliwe mamy, które nie spoczną, dopóki nie znajdą 
rozwiązania problemu dla swojego dziecka. – Moja mama 
namówiła mnie, żebym szukał pomocy w innym mieście. 
Dowiedziała się, że w Warszawie leczą HCV i zaproponowała, 
żebym tam spróbował. – Wtedy jeszcze w Polsce 
obowiązywały Kasy Chorych, więc wystarczyło zdobyć poz-
wolenie z lubelskiej Kasy Chorych i można było się starać o le-

czenie w Warszawie. – Ponieważ należałem 
do kasy mundurowej, mogłem podjąć leczenie 
w MSWiA. Podczas zapisów, „psim swędem” 
dostałem numer telefonu do ordynatora. Bez 
żadnych zahamowań zadzwoniłem do niego, 
a ten myśląc, że rozmawia z urzędnikiem Kasy 

Chorych,  przyjął mnie na oddział – mężczyzna uśmiecha się 
na myśl o swoim farcie. – Po wstępnych badaniach natych-
miast zakwalifikowano mnie do leczenia. Kiedy spotkałem 
się z doktorem Gietką, specjalistą z dziedziny hepatologii 
w Polsce, po raz pierwszy od 2 lat wyszedłem pełen nadziei 
– Tomek mile wspomina ten okres. W Warszawie rozpoczął 
się etap zwrotny w historii jego choroby. Powoli wracał do 
życia. Zaczął umawiać się ze znajomymi, wychodzić do ludzi, 
znów wrócił na siłownię, jadł zdrowo, ale nie ograniczał się 
już tak bardzo. I mimo że rok pierwszej terapii w MSWiA 
nie przyniósł skutku, zupełnie się tym nie przejął. Widział 
ogromne szanse na wyleczenie. Dodatkowej otuchy dodawały 
mu rozmowy z osobami, które mają ten sam problem co on.  
– Na stronie Prometeuszy dowiedziałem się, że jestem 
zupełnie normalny, że nie zarażam, że jestem bezpieczny dla 
otoczenia – wyjaśnia mężczyzna. Musiał odczekać kolejny rok, 
żeby znów poddać się terapii. Przez ten czas medycyna bardzo 
się rozwinęła. Pojawiły się leki o przedłużonym działaniu, 
co stanowiło dla pacjentów niesamowity komfort – zamiast 
trzech zastrzyków w tygodniu, trzeba było wykonać tylko jeden 
i o wiele skuteczniejszy. W 2005 roku doktor Rejowski uznał 
przypadek Tomasza za nadający się do leczenia. Znów wrócił 
na terapię. – Myślałem wtedy, że jeśli za drugim razem się nie 
uda, nie ma sensu kontynuować kolejnej terapii. Jednak wtedy 
byłem już o szkołę mądrzejszy, doświadczony. Wiedziałem,  
że terapia nie jest koszmarem i znosiłem ją bardzo dobrze.  

happy end
20 listopada 2006. Pani z oddziału zakaźnego odbiera telefon. 
„Halo, dzień dobry. Nazywam się Tomasz Pycek. Mam 
ogromną prośbę. Czy może mi pani odczytać wyniki moich 
badań? Mieszkam w Lublinie i musiałbym jechać specjalnie 
200 km do Warszawy, żeby poznać wynik”. Miły, męski głos 

w telefonie spotkał się ze zrozumieniem, zwłaszcza że do 
przekazania była dobra wiadomość: wynik pozytywny! Serce 
Tomka mocniej zabiło. Niesamowicie szczęśliwy podzielił 
się tą informacją ze swoją mamą, która była obok. Ukochany 
dziadek uronił łzę, kiedy się dowiedział, że pięcioletnia walka 
zakończyła się ogromnym zwycięstwem. – Stan mojej euforii 
trwa do dziś – z uśmiechem opowiada Tomek. – W sensie me-
dycznym taką osobę jak ja uznaje się za wyleczoną. Owszem, 
od czasu do czasu robię badania na próby wątrobowe, ale 

wyleczyłem coś, co w pewnym momencie wydawało mi 
się nieuleczalne. –  Życie w takiej chorobie uczy pewnych 
zdrowych nawyków. Tomek bardzo przywiązuję wagę do 
tego, co je. Stara się unikać tłustej i ciężkostrawnej kuchni. 
Oczywiście wszystko ze zdrowym rozsądkiem. Alkohol stara 
się pić tylko wtedy, gdy jest to konieczne. Regularnie uprawia 
sport, chodzi na siłownię, na basen, jeździ rowerem. W pozyty-
wny sposób korzysta z życia i przekazuje swoją historię innym, 
radząc, by się nie poddawali. 

Wyleczyłem 
coś, co  
w pewnym 
momencie 
wydawało 
mi się 
nieuleczalne



i Wojewódzkiego. Media często 
podchwytują tego typu problemy. 
Warto do nich pisać listy „chwytające za 
serce”, bo niestety ich zainteresowanie prob-
lemem jest często wprost proporcjonalne do 
skali opisywanej tragedii. Obraz osoby zakażonej 
HCV w placówce „ochrony zdrowia”, w który wpleść 
należy wpływ choroby na nasze życie osobiste, jest  
tematem, który może być wykorzystany, a nie ma siły  
większej w walce z urzędnikami jak właśnie pomoc mediów.

spotyka się osoby zakażone hcV, 
które nie chcą uJaWniać się ze sWoJą 
chorobą Wśród bliskich, rodziny, 
czy WspółpracoWnikóW. czasem Jed-
nak należy rozWażyć to, co możemy 
zyskać W stosunku do tego, co WydaJe 
nam się niezręczne lub WstydliWe. 
szczerze przyznam, że sposób  
takiego myślenia Jest błędny. 

W piśmie, jakie będziemy kierować do urzędników, warto 
wskazać kolejki do oczekiwania na inne świadczenia. Zazwyc-
zaj podawany przez ośrodki czas oczekiwania na leczenie 
przewlekłego zapalenia wątroby typu C jest najdłuższy 
(często nawet 10–100 razy dłuższy niż na jakiekolwiek inne 
świadczenia).

składaJ indyWidualne Wnioski
Inna droga postępowania to wnioski indywidualne, które mogą 
zwiększyć pulę środków na leczenie przewlekłego zapalenia 
wątroby typu C. Warto zapytać o możliwość wystąpienia przez 
lekarza z wnioskiem indywidualnym na leczenie niestandar-
dowe (farmakoterapia niestandardowa) – wniosek taki musi 
zdobyć akceptację Konsultanta Wojewódzkiego ds. Chorób 
Zakaźnych i aprobatę Dyrektora OW NFZ w danym woje-
wództwie. Konsultant Wojewódzki zazwyczaj aprobuje, a NFZ 
akceptuje takie wnioski. Problem jednak polega na tym, że 
wraz z taką zgodą szpital nie otrzymuje dodatkowych środków 

na 
indy-
widualne 
leczenie, a tylko na 
ich przesunięcie. Wiele więc 
zależy od dyrektora szpitala. Możemy 
wstępnie udać się do dyrekcji szpitala i porozmawiać 
o wniosku indywidualnym oraz zapytać o to, czy zabiegali 
oni o zwiększenie kontraktu na leczenie przewlekłego zapale-
nia wątroby typu C, a jeśli tak, to jaką odpowiedź otrzymali 
z funduszu.

leczenie dla zamożnych
Na koniec o leczeniu prywatnym, finansowanym ze środków 
własnych chorego. Terapia przeciwwirusowa, trwająca 48 
tygodni, czyli dla osób mających genotyp inny niż 2. i 3., a taki 
ma 80% zakażonych, kosztuje około 40 tys. złotych Z całą 
pewnością nie ma szans, że ktokolwiek zwróci nam pieniądze 
wydane na leki i leczenie. NFZ będzie się tłumaczył w sposób 
następujący: „leczenie jest dostępne i refundowane w pro-
gramach lekowych, na które trzeba oczekiwać, a że pacjent nie 
chciał czekać i leczył się prywatnie – nic nas nie obchodzi”. 

piszemy skargi Powiadomie- 
nie mediów 
często  
przynosi 
efekt

Tekst Jarosław Chojnacki

W Polsce największym problemem osób chorych na przewlekłe 
zapalenie wątroby typu C jest bardzo utrudniony dostęp do 
leczenia przeciwwirusowego. Przyczyną są niewystarczające 
środki łożone przez NFZ na tego typu leczenie w stosunku 
do adekwatnych potrzeb. Dla zobrazowania sytuacji warto 
przytoczyć liczbę nowo wykrytych zakażeń HCV (anty-
HCV+) w roku 2006, która wyniosła wg PZH ok. 9000 
i dane NFZ, według których leczono w roku 2006 około 
3000 pacjentów (dane NFZ według nas są zawyżone). 
W rezultacie w placówkach zajmujących się diagnostyką oraz 
leczeniem przeciwwirusowym tworzą się kolejki, a liczbę 
oczekujących w poszczególnych ośrodkach można sprawdzić 
na stronach NFZ (http://kolejki.nfz.gov.pl/koc/kolejkiSzukaj.
do?idNFZ=08). Są takie miejsca, gdzie na leczenie nie można 
liczyć prawie w ogóle, w których czas oczekiwania przekracza 
10 lat (tak jest np. na Dolnym Śląsku i w Koszalinie). Owszem 
są ośrodki, gdzie sytuacja jest prawie „komfortowa”, tzn. czas 
oczekiwania wynosi kilka miesięcy. Placówki te jednak należą 
do wyjątków. 

znaJdź inną poradnię
Nie ma czegoś takiego jak rejonizacja leczenia w programach 
lekowych. Najprostszym rozwiązaniem (i to doradzamy 
pacjentom oczekującym na terapię w ośrodkach o najdłuższej 
kolejce) jest znalezienie innego miejsca leczenia, np. w innym 
województwie. Niekiedy wystarczy zadzwonić do ośrodków 
w województwach ościennych i zapytać o taką możliwość i o 
ewentualny czas oczekiwania na świadczenie. Adresy i telefony 
znaleźć można na stronach serwisu internetowego o HCV 
(www.prometeusze.pl/adresy.php), a także w każdym numerze 
„Abecadła Zdrowia”. Nie wszyscy jednak mają możliwość 
dojazdów na leczenie w odległe miejsca. Trzeba tu zwrócić 

uwagę na częstotliwość przejazdów, ich koszty, a także na 
utrudnienia w przypadku osób chorych, których dodatkową 
przyczyną gorszego samopoczucia może być sama terapia 
przeciwwirusowa (np. gorsza koncentracja uniemożliwia 
niektórym prowadzenie samochodu). Z całą pewnością 
„turystyka prozdrowotna” nie stanowi rozwiązania prob-
lemu. W wielu przypadkach trzeba więc samemu powalczyć 
o terapię i szansę na zdrowie. Należy zacząć od rozmowy 
z lekarzem prowadzącym (w poradni wzw). Lekarz powinien 
poinformować nas o kolejce oczekujących i przewidywanym 
czasie wdrożenia terapii oraz wyjaśnić, dlaczego leczenie 
jest obecnie niemożliwe. Jeśli jedyną przeszkodą jest brak 
środków finansowych, limitowanych przez NFZ, powinien 
on wydać pacjentowi pisemne wyjaśnienie, np. o następującej 
treści: „Pacjent wymaga leczenia, został zdiagnozowany 
i zakwalifikowany do terapii przeciwwirusowej, ale z powodu 
braku dostępności do leków leczenie nie może mieć obecnie 
miejsca”. Pismo takie jest podstawą do roszczenia o to, co 
nam się należy i może stanowić załącznik wszystkich pism, 
skarg, które powinniśmy w takich sytuacjach kierować do 
odpowiednich urzędów. Doradzam napisanie jednego pisma, 
jako wzoru, które będziemy kierować pod różne adresy (list 
polecony). Można takie pismo po prostu skopiować na ksero, 
a następnie zmieniać tylko nagłówki adresata. 

dokąd poWinieneś pisać? 
Warto przede wszystkim do:

+  Dyrektora Wojewódzkiego Oddziału NFZ (adres na stronie 
internetowej OW NFZ)

+  Rzecznika Praw Pacjenta przy OW NFZ (adres na stronie 
internetowej OW NFZ)

+ Ministra Zdrowia (ul. Miodowa 15, 00-952 Warszawa)

+ Prezesa NFZ (ul. Grójecka 186, 02-390 Warszawa) 

+  Rzecznika Praw Obywatelskich (al. Solidarności 77,  
00-090 Warszawa)

Możemy spróbować także zainteresować swoim problemem 
regionalne media (prasa, TV, radio), a także posłów i sena-
torów z naszego okręgu wyborczego oraz władze samorządowe 
– szczególnie Wydziały Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego 

Napisz do autora:
Jarosław Chojnacki
Prezes Stowarzyszenia 
„Prometeusze”
ul. Długa 7A/4  
58-309 Wałbrzych

czyli jak walczyć o darmowe leczenie

24 pacJenci radzą
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Oczekiwanie na leczenie przeciw-
wirusowe sprawia, że często  
ogarnia nas rezygnacja. Nie 
powinniśmy się jednak poddawać, 
tylko starać o to, co nam się należy.



Jak wiele słów, pochodzi ono z sanskry-
tu, lecz w języku łacińskim oznaczało 
jad. Wiele lat musiało upłynąć, zanim 
stwierdzono, że wirusy są genami 
zamkniętymi w ochronnym „kokonie” 
białkowym. Ponieważ są genami, więc 
mają typową dla nich strukturę, jeśli 
chodzi o DNA, gdyż organizmy wysoko 
rozwinięte swoje własności genetyczne 
przechowują w DNA, a nie w RNA, 
a wirusy posiadają albo kwas dezoksyry-
bonukleinowy (DNA) albo rybonuklei-
nowy (RNA). Te skróty są powszechnie 
używane, ponieważ pełne nazwy są 
po prostu lingwistycznie wyjątkowo 
„nieporęczne”.
Wiemy więc, że są różne wirusy: DNA 
i RNA. Wspomniane już 
białka tworzące warstwę 
ochronną dla materiału 
genetycznego, którym 
jest DNA lub RNA, 
nazwane zostały kapsy-
dami. Białka te zbudo-
wane są ze wszystkich 
znanych aminokwasów, 
a więc podstawowego 
budulca protein. Składają się one z jed-
nakowych lub zróżnicowanych jednostek 
tworzących kapsomery. Z kolei kwas 

nukleinowy, a więc DNA lub RNA, wraz 
ze swoim kapsydem tworzy nukleoka-
psyd. Nukleokapsyd może być nagi lub 
otoczony osłonką. Bardzo często jest 
ona zbudowana z podwójnej warstwy 
lipidowej, w której są umocowane gliko-
proteiny. Przykładem takiego wirusa  
jest HIV.

rodzaJe WirusóW
Najbardziej na zewnątrz wystawione 
struktury wirusa są mu niezbędne do 
połączenia się z odpowiednim frag-
mentem błony komórkowej, co jest 
początkiem fazy wnikania wirusa 
do komórki. Miejsce, w którym do-
chodzi do przyczepienia się wirusa do 

błony komórkowej, 
nazywa się receptorem 
komórkowym. Tworzy 
on z odpowiednim ele-
mentem wirusa złożony 
kompleks, w którym 
biorą bardzo często 
udział tzw. koreceptory 
należące do gospodarza, 
a nie do cząstki wiru-

sowej. Jeżeli komórka nie ma odpowie-
dniej struktury receptorowej, nie może 
ulec zakażeniu. Dlatego bardzo wiele 

wirusów, np. niebezpiecznych dla roślin, 
jest obojętnych dla człowieka (np. wirus 
mozaiki tytoniowej) i – oczywiście 
– vice versa. Jak już wynika z tego 
wstępu wirusy mają różne wielkości, 
ponieważ zarówno ich kwasy nuklei-
nowe, jak i warstwy zewnętrzne są mniej 
lub bardziej rozbudowane. Dlatego, 
w celu uporządkowania ich wielkości, 
wyróżnia się wirusy małe (10–50 nm), 
średnie (50–150 nm) i duże (150–300 
nm). Bardzo proste wirusy mają tyle 
materiału genetycznego, co odpowiada 
funkcji trzech genów, bardzo złożone 
– do kilkuset genów. Przykładowo, do 
małych wirusów należy wirus polio (17–
30 nm) powodujący porażenie dziecięce, 
dawniej powszechnie znane jako 
choroba Heinego-Medina. Jak również 
wirus C zapalenia wątroby (40–50 nm) 
i wirus B zapalenia wątroby (42 nm). 
Natomiast przykładem wirusa średniej 
wielkości jest wirus opryszczki (120–150 
nm) oraz HIV (średnio 100 nm). Wirusy 
duże to np. wirus wścieklizny (130–380 
x 50–995 nm). Skrót nm oznacza nano-
metr. Jest to tysięczna część mikro- 
metra, czyli milionowa część milimetra. 
Wielkość cząstki wirusowej z punktu 
widzenia jej agresywności nie ma zna- 
czenia. Dla człowieka są równie szkod-
liwe wirusy małe (polio), jak i bardzo 
duże (wirus wścieklizny). Zagadnienie 
to powinno się rozpatrywać z zupełnie 
innego punktu widzenia, takiego jak 
naturalna historia powstania wirusów, 
ewolucji etc.
Z kolei, z punktu widzenia rodzaju 
kwasów nukleinowych, spośród wirusów 

wirusTekst Jacek Juszczyk

wywołujących choroby u ludzi wirusami 
DNA są: wirus opryszczki (dwunicio-
wy), wirus ospy wietrznej-półpaśca (dwu-
niciowy), wirus zapalenia wątroby typu 
B (częściowo jednoniciowy, częściowo 
dwuniciowy). Natomiast do wirusów 
RNA należą np.: HIV (jednoniciowy), 
wirus polio (jednoniciowy), wirus za-
palenia wątroby typu C (jednoniciowy). 
Informacja o tym, że wirusy mają jedno- 
lub dwuniciowy kwas nukleinowy, jest 
związana z tym, że nić RNA lub DNA 
może być podwójna, tzn. pomiędzy 
obydwoma tymi strukturami występuje 
komplementarność. 

komórkoWe pasożyty
Nawet najbardziej skomplikowany wirus 
jest zbyt ubogi, aby po wniknięciu do 
komórki mógł wydajnie odtworzyć 
swoją cząstkę zdolną do zainfekowania 
następnej komórki. Do tego potrzeba 
o wiele więcej enzymów, których wirusy 
nie posiadają. Wykorzystują więc 
„maszynerię” biochemiczną zaata-
kowanej komórki, która uzupełnia ich 
braki w wyposażeniu. Dlatego są one 
bezwzględnymi pasożytami komórkowy-
mi i poza jej środowiskiem nie mogą się 
namnażać, co m.in. różni je od bakterii.
Ma to bardzo poważne konsekwencje. 
Wiele substancji o działaniu przeciw-
wirusowym nie może być użytych jako 
leki z powodu zbyt wąskiej „odległości” 
pomiędzy działaniem korzystnym i szkod- 
liwym. Na szczęście jest coraz więcej 
preparatów o efekcie przeciwwirusowym 
niezagrażającym tak drastycznie „intere-
som” komórki. Do nowej kategorii leków 

należą te, które uniemożliwiają wiązanie 
się wirusa z receptorem komórkowym, 
a więc działających nie w komórce, lecz 
przed jej wewnętrznymi granicami. 
Wytwarzanie cząstek niektórych 
wirusów kończy się śmiercią komórki. 
Klasycznym przykładem takiego 
działania jest namnażanie się wirusa 
grypy w nabłonku dróg oddechowych 
i wirusa polio w komórkach rogów 
przednich rdzenia kręgowego. O ile 
w pierwszym przykładzie w olbrzymiej 
większości zachorowań kończy się to 
wyzdrowieniem, o tyle w drugim – nie-
sie skutki, którymi mogą być trwałe, 
kaleczące, wiotkie porażenia mięśni. 
Śmierć komórek może być początkiem 
kaskady kończącej się śmiercią całego 
ustroju. Inne wirusy mają inną strategię. 
Możliwość stałego przebywania 
w różnych komórkach ustroju ludzkiego 
zapewnia im tzw. integracja genomu 
wirusa do genomu komórki gospodarza. 
Przykładem są wszystkie wirusy z ro-
dziny herpes (wywołujące choroby, takie 
jak opryszczka wargowa i genitalna, 
ospa wietrzna i półpasiec, zakażenia cy-
tomegalowirusowe i inne), a także HIV 
i wirusowe zapalenie wątroby typu B.

retroWirusy
Aby wirus mógł odtworzyć swoją cząstkę 
potomną, wpierw musi odtworzyć 
własne DNA lub RNA. Do tego celu 
prowadzą dwie drogi. Wpierw poznana, 
dzięki odkryciom Watsona i Cricka, 
którzy opisali strukturę kwasów nuklei-
nowych i twierdzili, że informacja gene-
tyczna płynie od DNA do RNA (jest to 

proces nazywany transkrypcją), została 
później zmodyfikowana dzięki wykryciu, 
że możliwy jest także kierunek odwrot-
ny: od RNA do DNA. Tego rodzaju 
bieg procesów molekularnych wewnątrz 
komórki jest możliwy dzięki działaniu 
specjalnego enzymu o nazwie odwrotna 
transkryptaza lub rewertaza (wirusy 
o takich własnościach to retrowirusy). 
Enzym taki m.in. posiada HIV i polime-
raza wirusa B zapalenia wątroby, który 
nie jest formalnie retrowirusem, lecz 
jego polimeraza ma własności rewertazy. 
Genom retrowirusów może przebywać 
przez całe lata w formie utajonej (czyli 
latencji). Ta postać DNA nazywa się 
prowirusowym DNA. Jest wbudowana 
tam, gdzie mieści się „skarbiec” genety-
czny człowieka, czyli w chromosomie 
komórki. 

integracJa
To również ma olbrzymie znaczenie 
w patologii człowieka. Wszystkie wirusy 
integrujące się z naszym genomem 
nie dają się z niego wyrzucić, czyli 
wykorzenić (a więc eradykować). Z nie-
którymi nasze z nimi współżycie jest 
mniej lub bardziej znośne (np. z niektó-
rymi wirusami z rodziny herpes), z in-
nymi jest to mniej lub bardziej przyjazna 
„kohabitacja”. W tym miejscu należy 
podkreślić z naciskiem, że jakikolwiek 
lek obniżający możliwości rozrodu wi-
rusa jest dla człowieka niezwykle cenny. 
Istnieje bowiem dość istotna różnica 
pomiędzy niepohamowanymi watahami 
przeciwników a tymi tylko przyczajo-
nymi za dalekim rogiem. 

Czytelnicy naszego czasopisma wyjątkowo 
często używają słowa wirus w różnych  
jego odmianach. Mają ku temu ważne powody 
i dlatego warto trochę miejsca poświęcić 
wyjaśnieniom związanym z tymi tworami  
stworzonymi przez naturę. Oczywiście, 
rozpoczynając od samej nazwy.
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Wirusy są 
jak pasożyty, 
które 
wykorzystują 
zaatakowane 
komórki

Wirusy jako  
organizmy wysoko 

rozwinięte posiadają 
własne DNA
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Dla osób zakażonych HCV 
dieta nie ma większego  
znaczenia, jeśli nie mają  
problemów gastrycznych.  
Zioła są jednak bezpieczne 
dla wszystkich, dlatego dziś  
im poświęcamy ten rozdział.

kuchenna
 apteczka
 ziołowa

Bazylia 
wspomaga 
trawienie  
i działa  
uspokaja- 
jąco

Tekst Jarosław Chojnacki

bazylia (ocimum basilicum l.)
„Bazylia działa rozkurczowo, moczopędnie, silnie przeciwroztoczowo, przeciwpierwotnia-

kowo, przeciwbakteryjnie, przeciwgrzybiczo i przeciwwirusowo, przeciwropnie, przeciwza-

palnie, żółciotwórczo, żółciopędnie, przeciwalergicznie, moczopędnie, kardiotonicznie  

(wzmaga skurcze serca), pobudzająco na ośrodek oddechowy, krążenie krwi, 

rozgrzewająco, regulująco na wypróżnienia, przeciwgorączkowo, napotnie, wykrztuśnie, 

mukolitycznie, mlekopędnie; pobudza wydzielanie soków trawiennych. Przyśpiesza 

regenerację skóry” – pisze w opracowaniu dr Henryk S. Różański.  
Zioła od lat dodawane są do sałatek i surówek, a najprostszą sałatką jest „przepla-
taniec” sera mozzarella, pomidora i bazylii z oliwą z oliwek i sokiem z cytryny. 
Bazylia jest nieodzownym dodatkiem do sosu bolognese stosowanym do spaghetti po 
bolońsku, czy do lasagne. Świeżymi ziołami posypujemy potrawę, a do dania doda-
jemy bazylię suszoną.  

mniszek lekarski (taraxacum oficinale)
Nie można go raczej nazwać przyprawą, jednakże jest to bardzo ważna i zarazem po-
spolita roślina, którą można zbierać samemu, a nawet uprawiać w celach kulinarnych 
w ogródku, jak to czynią Francuzi. Młode liście dodawać możemy do sałaty. Mniszek 
działa żółciopędnie, hepatoprotekcyjnie i przeciwwirusowo (dzięki zawartości teraksa-
cyny, pobudzającej wydzielanie IFN).

kminek (carum carVi l.)
Przyprawa o tyle doskonała, że może nas uchronić przed następstwami ciężkich 
posiłków, a szczególnie tych na bazie kapusty kiszonej: bigosu, kapuśniaku, kapusty 
zasmażanej, czy kaszy gryczanej z zasmażaną kapustą (wg podanego obok przepisu). 
Kminek (także zmielony) należy dodawać do potraw na samym początku gotowania. 
Wraz z kminkiem można zemleć ziele angielskie, liście laurowe, jagody jałowca, 
także grzyby suszone, aby pozbyć się trudnych do strawienia włókien, a zarazem nie 
pozbywać się ich aromatu i smaku.

oregano/lebiodka (origanum Vulgare)
Pizza przy przewlekłym zakażeniu HCV? Czemu nie, jeśli tylko lubimy oregano.  
To dzięki tej roślinie można zmienić danie ciężkie na danie z pogranicza leczniczego. 
Pizzę posypujemy przed pieczeniem (np. po wymieszaniu oregano z serem), a także 
dodajemy je do keczupu. 
„Wyciągi z ziela lebiodki działają uspokajająco, moczopędnie, mlekopędnie, odtruwająco, 

przeciwobrzękowo, żółciopędnie, żółciotwórczo, rozkurczowo, silnie odkażająco, przeciwro-

ztoczowo, przeciwgnilnie, wykrztuśnie, przeciwkaszlowo i przeciwzapalnie. Seskwiterpeny 

wykazują również wpływ przeciwnowotworowy”. 

U osób z zaawansowaną chorobą 
wątroby niektóre pokarmy mogą 
powodować problemy gastryczne, dysep-
tyczne. Ci, których one dotykają, bardzo 
ostrożnie sięgają po potrawy nazwane 
w skrócie „ciężkostrawnymi”. Dieta 
powinna być dostosowana indywidual-
nie do potrzeb i stanu zdrowia danego 
pacjenta zakażonego HCV czy HBV. 
Nie ma jednak czegoś takiego jak „dieta 
wątrobowa” dla zakażonych HCV lub 
HBV. Kiedy więc rzucimy na stos i pod-
palimy książki o „diecie wątrobowej” 
z lat 70. – jak radzi jeden z najlepszych 
polskich lekarzy chorób zakaźnych 
– to będziemy mogli trochę odetchnąć 
i zabrać się do gotowania naszych ulu-
bionych potraw. Pomocne w trawieniu 
pokarmów ogólnie uznanych za te,  
które powodować mogą zgagę, odbijanie, 
wzdęcia czy pobolewanie wątroby mogą 
być np. zioła przyprawowe: bazylia, 
tymianek, oregano, majeranek, lubczyk, 
estragon, cząber czy szałwia. Stosowane 
często w kuchni śródziemnomorskiej 
i francuskiej, mają także swoje bogate 
tradycje w kuchni polskiej. Przypraw nie 
należy się bać, trzeba polubić ich zapach 
i smak. Można używać ziół z własnego 
ogródka, albo zakupionych w donicz- 
kach lub ususzonych.  
Większość przypraw można hodować 
na wewnętrznych parapetach okien 
w okresie od wczesnej wiosny do późnej 
jesieni. Typowymi przyprawami, które 
zaleca się przy schorzeniach wątroby 
i towarzyszących im objawom dyspep-
tycznym, są bez wątpienia kminek oraz 
koper (i koperek).
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Kasza gryczana po staropolsku
składniki
+     kasza gryczana
+         chudy, wędzony, surowy  

lub parzony boczek
+         kapusta kiszona
+     czosnek
+     cebula
+     przyprawy: kminek, koper włoski, 

ziele angielskie, jagody jałowca,  
liście laurowe, pieprz, sól

sposób przyrządzenia 
i. Potrawa wymaga jednoczesnego przygotowywania kilku 
składników: Boczek kroimy w drobne kawałki i podsmażamy 
bez dodatkowego tłuszczu na patelni teflonowej (najlepiej 
z przykrywką). Gdy „puści” trochę tłuszczu, wybieramy 
podsmażone kawałki, a na tym samym tłuszczu smażymy 
drobno posiekaną cebulkę i czosnek (3–4 małe cebule i jedna 
główka czosnku). W tym samym czasie na „małym” ogniu 
gotujemy po przykryciem posiekaną drobno kapustę kiszoną. 
Po 2/3 czasu jej gotowania dodajemy wszystkie przyprawy 
zawarte w przepisie, które wcześniej należy razem zemleć. 
Powinno ich być do 1/3 szklanki po zmieleniu, z czego 60–70% 
kminku. Na koniec odkrywamy i zagęszczamy. Odradzam 
płukanie kapusty przed gotowaniem – danie traci połowę 
kwaśności i swój smak. Do kapusty możemy dodać grzyby 
(prawdziwki, podgrzybki – można dodać zmielone albo bardzo 
drobno pokruszone). Gotujemy kaszę gryczaną w osolonej 
wodzie (ja dodaję zamiast soli kostkę rosołową, np. grzybową). 
Kaszy nie wolno rozgotować.

ii. Gotowe składniki mieszamy ze sobą na dużej patelni 
i podsmażamy do czasu, aż kapusta będzie wystarczająco 
miękka, a składniki przeplotą się nawzajem swoim smakiem 
i aromatem. Całość doprawiamy do smaku solą i pieprzem. 
Smacznego!

tymianek (thymus Vulgaris)
„Przetwory tymiankowe działają głównie wykrztuśnie, przeciw-

kaszlowo, bakteriobójczo, lekko znieczulająco, żółciopędnie, 

napotnie, słabo przeciwgorączkowo, przeciwzapalnie, przeciw-

ropnie, przeciwgrzybiczo, przeciwwirusowo, przeciwrobaczo, 

przeciwświądowo, rozkurczowo i uspokajająco. Pobudzają wydzie-

lanie śliny, soku żołądkowego, trzustkowego i jelitowego”. 

Doskonały dodatek lub zastępstwo soli kuchennej do frytek. 
Suszone ziele najlepiej skruszyć (na pył) w moździerzu albo 
dobrze rozdrobnić w palcach. 



Wzmacnia mięśnie brzucha, pleców i miednicy. Poprawia postawę oraz 
zwiększa giętkość ciała. Korzystnie wpływa na samopoczucie. 
Wystarczy tylko chcieć, ponieważ nie ma żadnych przeciwwskazań,  
aby ćwiczyć pilates.

pilates
Tekst Małgorzata Pięk Konsultacja Monika Sosińska, trenerka fitness

30 tWóJ ruch 3�

skąd się Wziął pilates?
metodę tę stWorzył Joseph pilates 
(�880–�967), guru W dziedzinach zdro-
Wego stylu życia i fitness. Wierzył, 
że ćWiczenia oparte na Jego metodzie 
pomagaJą W dążeniu do życioWych celóW 
i osiąganiu ich. W �926 roku W noWym 
Jorku założył sWoJą pierWszą szkołę.  
na śWiecie pilates został rozsłaWiony 
na przełomie lat 60. i 70. do dziś spotyka 
się z uznaniem Wielu specJalistóW.

SETKA  
Dodaje energii, rozgrzewa ciało 
przed innymi ćwiczeniami,  
wzmacnia mięśnie brzucha.
Leżąc na plecach, unieś nogi wyprostowane w kolanach i rozluźnij stopy. 
Jeśli jest to dla ciebie zbyt trudne – ćwicz z nogami ugiętymi w kolanach. 
Uda powinny znajdować się w linii bioder. Ręce – uniesione kilkanaście 
centymetrów nad podłogą – trzymaj wzdłuż ciała, dłonie skieruj wnętrzem 
do dołu. Unieś głowę, szyję i łopatki. Pozostań w tej pozycji, pilnując, by nie 
napinać mięśni szyi. Tułów i nogi są w bezruchu. Nieznacznie unieś ręce 
w kierunku ud i opuść je, nie dotykając podłoża. Cały czas kontroluj ruch. 
Oddychaj wolno, licząc do 5. Wymieniając każdą kolejną liczbę, podnoś 
w czasie wydechu ręce, by następnie, podczas nabierania w płuca 
powietrza, opuścić je. Zrób 100 ćwiczeń rąk, biorąc 10 oddechów.

KRąŻENiA Nóg 
Wzmacniają dolną część pleców, aktywizują 
mięśnie brzucha oraz mięśnie wewnętrznej  
i zewnętrznej części ud.
Połóż się na plecach. Wyprostowaną, ale rozluźnioną prawą nogę oprzyj piętą na podłożu. 
Unieś lewą nogę i obciągnij palce, rozluźnij stopę. Noga jest wyprostowana, prostopadła do 
podłogi. Ręce ułóż wzdłuż ciała, dłonie wewnętrzną stroną dotykają dywanu. Napnij mięśnie 
brzucha tak, by całe plecy przylegały do podłogi. Weź głęboki wdech, następnie wydychając 
powoli powietrze, wykonuj lewą nogą krążenia w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek 
zegara, tak jakbyś stopą starannie zakreślała w powietrzu małe kółka. Ruch zaczyna się od 
stawu biodrowego. Utrzymuj mięśnie brzucha napięte, tak by biodra spoczywały nieruchomo 
na podłodze. Wykonujesz wdech, gdy noga porusza się w kierunku twojego ciała, wydech 
– kiedy poruszasz nią na zewnątrz. Dokończ serię, a następnie powtórz ćwiczenie, wykonując 
krążenia w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara. Zmień nogi.

PółKSięŻyC  
Ćwiczy mięśnie brzucha i pleców,  
poprawia giętkość kręgosłupa.
Usiądź z nogami lekko zgiętymi w kolanach. Unieś taśmę pod śródstopiem, przytrzymując oba jej końce 
w dłoniach. Wypychając klatkę piersiową w przód, wyprostuj plecy. Weź wdech, utrzymując tę pozycję, 
powoli kładź plecy na podłodze tak, byś poczuła, jak każdym kręgiem po kolei dotykasz dywanu. Napinaj 
coraz głębsze partie mięśni brzucha. Opuszczaj ciało najniżej jak możesz, starając się dotknąć łopatkami do 
podłogi. W końcowej pozycji wykonaj wdech. Następnie wydychając powietrze i napinając mięśnie brzucha, 
podnieś się tak, jakbyś owijała się wokół piłki. Kręgosłup powinien być zaokrąglony, aż powrócisz do pozycji 
początkowej. Po wyprostowaniu pleców powtórz sekwencję.
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PRoSToWANiE Nóg 
Wzmacnia mięśnie brzucha, pleców 
i miednicy, poprawia stabilizację mięśni 
dolnej okolicy tułowia.
Połóż się na plecach, wyprostowaną prawą nogę unieś pod kątem 30–45 stopni nad 
podłogą. Lewą nogę zegnij w kolanie i unieś stopę. Podciągaj ją aż do momentu, 
gdy w stawie biodrowym uzyskasz kąt prosty, a łydka będzie równoległa do podłogi. 
Unieś głowę, szyję i ramiona znad podłogi, oprzyj dłonie poniżej kolana o lewą 
goleń. Utrzymując ciało w tej pozycji, wykonaj wdech. Napinając dolną część mięśni 
pośladkowych, wewnętrznej części ud i grupę mięśni w tylnej części uda, podczas wyde-
chu zmień powoli pozycję nóg i rąk. Nie kop, kiedy podciągasz kolano w kierunku ciała 
– powinnaś kontrolować ten ruch najniższymi i najgłębszymi partiami mięśni brzucha.

PłyWANiE 
Wzmacnia mięśnie brzucha, pleców 
i miednicy oraz obręczy barkowej, 
ułatwia stabilizację ciała.
Połóż się na brzuchu z rękami wyprostowanymi przed sobą. Oparte grzbietami 
o podłogę stopy rozstaw na szerokość 5–10 cm. Ściągnij łopatki, wyprostuj 
plecy i wyciągnij szyję. Weź wdech, a następnie wydychając powietrze, napnij 
mięśnie brzucha, jakby wciągając je do środka, tak by górna część tułowia stała 
się nieruchoma. Następnie unieś ręce, głowę, szyję i klatkę piersiową o ok. 5 cm 
nad podłoże. W tym samym czasie unieś nogi na tę samą wysokość. Ramionami 
i nogami wykonuj nożyce, podnosząc jednocześnie przeciwległą nogę i rękę za 
każdym razem nieco wyżej. Środkową część ciała utrzymuj w bezruchu. Unosząc 
kończyny, koncentruj się na ich wydłużaniu. Przy każdym wdechu 4 razy podnoś 
i opuszczaj kończyny i 4 razy przy każdym wydechu. Kiedy wykonasz zalecaną 
liczbę powtórzeń, przez chwilę utrzymaj ciało w pozycji z uniesionymi rękami 
i nogami. Zrób wdech i wydychając powietrze, opuść górną część ciała, potem 
nogi. Na zakończenie ćwiczenia obróć się na plecy i podciągnij kolana do klatki 
piersiowej, aby rozciągnąć lekko nadwerężone mięśnie pleców. UWAGA: jeśli 
wykonanie tego ćwiczenia sprawia ci trudność, podnieś tylko górną część ciała, 
pozostawiając nogi na podłodze.

RoZCiągANiE  
NA BoKu 
Stabilizuje mięśnie wokół talii 
i rozciągając ciało – wydłuża 
tułów.
Leżąc na lewym boku, wygnij lewą rękę w górę tak, by znalazła się w li-
nii prostej z tułowiem i połóż na niej głowę. Ugnij lewą nogę w kolanie 
i biodrze pod kątem 90 stopni i wysuń do przodu stopę. Prawa noga 
powinna być wyprostowana i stanowić przedłużenie tułowia. Prawą 
rękę połóż płasko na prawym biodrze, końcami palców dotykając uda. 
Zrób wdech, a następnie wydychając powietrze, wyciągnij całe ciało, 
pchając prawą nogę i biodro do dołu i od siebie. Następnie unieś prawą 
stopę, tak by znalazła się 10–20 cm nad podłogą. Utrzymaj tę pozycję, 
weź wdech, a następnie w czasie wydechu napnij mięśnie brzucha do 
środka, aby utrzymać stabilną pozycję ciała, i lekko unieś głowę. Cały 
czas myśl o wydłużaniu swojego ciała, a nie o unoszeniu go. Opuść 
nogę i głowę, a następnie wykonaj ćwiczenie na drugą stronę ciała.

kto może go ćWiczyć?
pilates Jest dobry dla każdego, bez 
Względu na Wiek czy stan zdroWia. 
głóWną zaletą ćWiczeń Jest ich nieWiary-
godna efektyWność. ponad 500 ćWiczeń 
inspiroWanych Jest Jogą, baletem i ćWi-
czeniami siłoWymi. rozciąganie, spinanie 
i rozluźnianie mięśni nie tylko popraWia 
elastyczność, ale róWnież zWiększa 
śWiadomość sWoJego ciała. 



mrózgdy

Każdy z nas doświadczył 
zimy na własnej skórze: 
pękające usta, odmrożenia, 
przesuszona skóra… Są 
sposoby, aby tego uniknąć

Polecamy kosmetyki: A Krem ochronny do twarzy AA POLARNA FORMUŁA, 
cena 16,60 zł; B Krem regenerujący do suchej i zniszczonej skóry dłoni, NOVIDERM, 
cena 38,90 zł; C Pomadka nawilżająca z kremem ochronnym Mustela Bebe, cena 
32 zł. D Odżywczy błyszczyk do ust z filtrami, Perfecta Smile, DAX Cosmetics, 
cena: 8 zł; E Ochronny krem do rąk Winter Soft, AVON, cena: 8,90; F Krem do rąk, 

dlaczego nasza 
skóra nie lubi zimy?
Ponieważ przy niskiej temperaturze 
wolniej pracują nasze gruczoły łojowe. 
Dlatego wodno-lipidowy płaszcz 
ochronny skóry staje się cieńszy, a sama 
skóra traci elastyczność. Dodatkowo 
zimne powietrze jest prawie całkowicie 
pozbawione wilgoci, przez co skóra traci 
dwa razy więcej wody niż latem. Nie 
pomagają jej również klimatyzacja i cen-
tralne ogrzewanie, a także uboższa dieta. 
Latem zjadamy bowiem więcej warzyw 
i owoców, a brak witamin powoduje, że 
skóra traci elastyczność i sprężystość, 
a nawet łuszczy się i pęka. 

niezbędnik  
króloWeJ śniegu
Zimowy krem powinien przede wszyst-
kim chronić skórę przed działaniem 
środowiska i nie dopuszczać do utraty 
wilgotności. Musi również działać 
kojąco, zmniejszając podatność na 
podrażnienia. Zimą skóra powinna być 
natłuszczona, co zapobiegnie łuszczeniu 
się. Najlepsze są więc tłuste lub półtłuste 
kremy zawierające cenne substancje 
odżywcze: glicerynę, olejek z palmy, 
witaminę E, ceramidy, alantoinę 
lub prowitaminę B5, oraz filtry UV, 
chroniące przed szkodliwym działaniem 
słońca. Składniki natłuszczające tworzą 
na powierzchni skóry warstwę ochronną, 
która zabezpiecza przed utratą wilgoci. 
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szczypie W policzki Jaka cera, taki krem
Tak jak w przypadku codziennej 
pielęgnacji, konieczne jest dobranie kos-
metyków odpowiednich do rodzaju cery. 

cera tłusta
Najlepiej radzi sobie z niekorzyst-
nymi warunkami i jest znacznie mniej 
narażona na przesuszenie. Dlatego 
osobom z taką cerą powinny wystarczyć 
kremy nawilżające, o niewielkiej 
zawartości składników tłuszczowych. 
Bardzo tłuste kremy mogą zatykać pory 
i prowadzić do powstania wyprysków.  

cera mieszana
Tu konieczne jest stosowanie 
dwóch preparatów – gęstszy (tłusty) 
krem na miejsca przesuszone, a na 
przetłuszczone – lżejszy krem ochronny. 
Jeżeli dodatkowo występują pękające 
naczynka bądź nadwrażliwość, można 
przed użyciem kosmetyku ochronnego 
zastosować na całą twarz lub miejscowo 
preparat łagodzący. 

cera sucha 
Potrzebuje największej troski, gdyż 
mróz dodatkowo zwiększa przesuszenie 
naskórka. Aby odpowiednio zabez-
pieczyć skórę, lepiej zastosować krem 
tłusty, który utworzy niewidoczny 
ochronny film. W zimie ubieramy się 
na cebulkę, taką samą metodę możemy 
zastosować w przypadku skóry. Możemy 
posmarować twarz najpierw kremem 
nawilżającym, potem tłustym, a na to 
wszystko położyć podkład lub puder. 

NEUTROGENA, cena: 16 zł; g Szampon do włosów do zimowej pielęgnacji,  
Advance Techniques, AVON, cena: 10,90; H Maść dla ekstremalnie suchej skóry 
rąk i stóp, Hud Salva, HUDOSIL, cena: 26 zł; i Krem do ciała „Zimowa miękkość” 
AVON, cena 19,90 zł; J Zimowy krem ochronny Perfecta WinterCare, DAX Cosmetics, 
cena: 14 zł; K Krem na każdą pogodę, NIVEA BABY, cena: 13 zł.
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Stanisława 
Wyspiańskiego 
teatr ogromny
Muzeum Narodowe 
w Krakowie
Wystawa czynna 27.11.2007 – 2.03.2008

Wyspiański ogromny. 
W ramach obchodóW 
roku stanisłaWa 
Wyspiańskiego 
odbyWa się „Wyspiański 
festiWal 2007" 

Przy jego okazji w 100. rocznicę śmierci  
artysty zorganizowano wystawę 
„STANISŁAWA WYSPIAŃSKIEGO 
TEATR OGROMNY”, która ma na 
celu pokazanie Wyspiańskiego jako 
niezwykle wszechstronnego twórcy, wiz-
jonera, który kreował wielkie autorskie 
widowisko, właśnie „teatr ogromny”. 
Dlatego aranżacja wystawy przypomina 
scenografię teatralną. Składają się na 
nią m.in. wielkoformatowe reprodukcje, 
film, programy komputerowe, nagra-
nia dźwiękowe, słowne i muzyczne.  
Odchodząc od zwyczajowych podziałów 
dorobku Wyspiańskiego na malarstwo, 
rysunek, lirykę, dramat, rzemiosło 
artystyczne, edytorstwo, scenografię 
teatralną etc., autorzy zamierzają 
pokazać jego dzieło jako jednorodne 
artystyczne wydarzenie, w którym łączą 
się ze sobą różne dziedziny sztuki, plas-
tyka, słowo, muzyka i taniec.

Wszystko o raku piersi
Ruth H. grobstein
Wydawnictwo W.A.B., 2007

doWiedz się WięceJ.
rak piersi Jest ogrom-
nym problemem. 
W polsce notuJe się 
około �2 tys. noWych 
zachoroWań rocznie 

Nowotwory złośliwe są główną 
przyczyną zgonu kobiet w wieku poniżej 
65 lat. Wśród nich pierwsze miejsce 
zajmuje rak piersi. Na zmniejszenie 
umieralności na raka piersi duży wpływ 
ma wiedza na jego temat, znajomość 
czynników ryzyka oraz wczesne 
diagnozowanie. Niestety w konfron-
tacji z rakiem mamy jeszcze jednego 
wroga, szczególnie gdy już zachorujemy 
– własny strach. Dr Ruth H. Grobstein 
w książce „Wszystko o raku piersi” 
oprócz wyczerpującego omówienia 
kwestii medycznych związanych z ra-
kiem, pokazuje, jak skutecznie pokonać 
lęk. Autorka omawia wszystkie etapy, 
jakie przebywa osoba chora na raka 
piersi: od wykrycia guza i związanego 
z tym szoku, przez diagnozę, leczenie 
ze wszystkimi jego skutkami ubocz-
nymi, aż do trwającego wiele lat okresu 
regularnych kontroli onkologicznych 
po zakończeniu terapii. Jednak nie 
jest to książka tylko dla osób, które 
już zachorowały, bardzo dużo miejsca 
poświęcono na zagadnienia związane 
z profilaktyką. To obowiązkowa lektura 
dla każdej kobiety!

Bieguni 
olga Tokarczuk
Wydawnictwo Literackie, 2007

podróż przez siebie.
olga tokarczuk zdołała 
Już sobie zgromadzić 
spore grono stałych 
czytelnikóW. czy koleJna 
książka Je poszerzy? 

Na pewno, ponieważ „Bieguni” to 
powieść dojrzalsza niż dotychczasowe 
książki autorki. Kilka całkowicie od sie-
bie odrębnych historii, w które nas rzuca 
Tokarczuk, łączy idea podróży. Związani 
są z nią właśnie tytułowi bieguni – 
rosyjska sekta starowierców, stanowiąca 
odłam kościoła prawosławnego. Jego 
wyznawcy uwierzyli, że można umknąć 
złu nieustannie się poruszając. Ta wiara 
zdaje się przyświecać także bohaterom 
Tokarczuk. Swoim podróżowaniem 
zadają oni pytania, próbują zrozumieć 
siebie i otaczający świat. „Bieguni” to 
coś w rodzaju patchworku – znajdziemy 
tam wpisy dziennikowe, krótkie noty, 
filozoficzne dociekania, esej, opowia-
danie. Pisarka zdecydowała się na 
taką formę, ponieważ właśnie w ten 
sposób widzi nasze życie: jako okruchy, 
chwilowe konfiguracje, rozsypane 
momenty. Wydaje się, że w nieustającej 
podróży narratorka chce uchwycić 
właśnie te wymykające się fragmenty, 
momenty życia. Ale jednocześnie sama 
nam odpowiada, że to, czego szukamy, 
zawsze będzie gdzie indziej.

Spirale strachu 

Jeffrey Deaver
Prószyński i S-ka, 2007

dla Wielbicieli grozy. 
tym razem Wierni fani 
tego popularnego 
W polsce autora 
dostaJą solidną porcJę 
�6 opoWiadań, a W nich 
historie przesycone 
grozą i barWną galerię 
postaci – od mordercóW 
i rabusióW, po dociek-
liWych psychiatróW 
i zręcznych praWnikóW 

Kalejdoskop zaskakujących wydarzeń,  
w którym zza dobrodusznych masek 
błyskają oczy bazyliszka, a zło czai się  
w najmniej spodziewanych miejscach. 
Jednak jak zawsze u tego autora, ni-
czego nie można być pewnym, bowiem 
cechą charakterystyczną Deavera są 
niespodziewane zwroty akcji. Bohate-
rowie znajdują się w sytuacjach, w jakich 
mógłby się znaleźć każdy z nas. Np. 
pragnąca wrócić do normalnego życia po 
stracie męża młoda kobieta umawiająca 
się z nieznajomym, czy piękna modelka, 
która nie może się uwolnić od prześla-
dującego ją maniaka, albo policjant 
meloman włączający się w poszukiwanie 
bezcennego stradivariusa. Wszyscy 
wielbiciele niezwykle błyskotliwego de-
tektywa Lincolna Rhyme’a i jego pięknej 
asystentki Amelii Sachs mogą liczyć na 
naprawdę wiele emocji. 

Fotografia 
– historia i sztuka
Muzeum Narodowe  
we Wrocławiu
Wystawa czynna 19.11.2007 – 31.01.2008

W muzeum narodoWym 
We WrocłaWiu można 
obeJrzeć prace naJ- 
WybitnieJszych polskich 
(i nie tylko) fotogra-
fikóW tWorzących 
od xix Wieku po czasy 
Współczesne

Na wystawie znalazły się fotografie  
takich twórców, jak: Józef Czecho-
wicz, Jan Bułhak, Witold Romer, 
Edward Hartwig, Zdzisław Beksiński, 
Zofia Rydet i Natalia LL. Kolekcja 
fotografii ze zbiorów Muzeum Naro-
dowego we Wrocławiu jest najstarszą 
w kraju. Składa się z ponad 10 tysięcy 
prac, z czego na wystawę kurator 
Adam Sobota wybrał 400. Otwierają 
ją pierwsze dagerotypy z 1839 r., 
a zamykają fotografie współczesne, np. 
prace Zofii Kulik. Ekspozycja zaakcen-
tuje główne nurty w historii fotografii: 
portrety i pejzaże charakterystyczne 
dla XIX-wiecznej fotografii zawodowej, 
przykłady fotografii amatorskiej końca 
XIX wieku i wynikający z tego nurt 
piktorializmu, XX-wieczną fotografię 
awangardową i neoawangardową oraz 
zdjęcia dokumentujące życie społeczne. 
Wystawie towarzyszy bogato ilustrowany 
katalog. 

Gospodarstwo. 
Rzeczy zwyczajne, 
niezwykłe, 
zapomniane
Muzeum Śląskie,  
Katowice
Wystawa czynna 23.11.2007 – 31.03.2008

urok daWnego życia. 
Wszyscy zaintereso-
Wani tym, Jak kiedyś 
Wyglądało życie W gos-
podarstWie domoWym 
i rolnym poWinni 
odWiedzić WystaWę 
W muzeum śląskim

Znalazły się na niej powstałe od XIX w. 
do lat 60. XX w. narzędzia, przybory, 
sprzęty, urządzenia będące świadectwem 
ludzkiej pomysłowości, zaradności. 
Wystawa wprowadza w świat rzeczy od 
dawna nieużywanych, zapomnianych, 
intrygujących tajemniczością, których 
przeznaczenie stanowi niejednokrotnie 
zagadkę. Oglądając ją, uświadamiamy 
sobie, jak radykalnie pod wpływem 
różnych odkryć i nowinek technologicz-
nych zmieniło się życie. Na wystawie 
zgromadzono 650 eksponatów. 
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Niania w Nowym Jorku 
reż.: Shari Springer  
Berman, Robert Pulcini
dyst. Kino Świat

życie rodzinne 
z perspektyWy niani. 
„niania W noWym Jorku” 
to ekranizacJa 
bestselleroWeJ poWieści 
pod tym samym tytułem 

Autorki książki opisały swoje doświad-
czenia (pracowały jako zawodowe 
nianie), z drapieżną ironią ukazały 
współczesny model rodziny, wynatu-
rzony przez wszechobecny kult kon-
sumpcjonizmu: pozbawioną uczuć 
matkę, nieobecnego i zajętego romansa-
mi w pracy ojca, i dziecko tęskniące za 
miłością i czułością rodziców. W środek 
tego rodzinnego piekiełka dostaje się 
dwudziestokilkuletnia Nanny (wcieliła 
się w nią Scarlett Johansson) młoda, 
ambitna studentka. Nanny, aby ukończyć 
studia, podejmuje pracę jako niania 
w bogatej nowojorskiej rodzinie. Szybko 
jednak się okazuje, że to zajęcie jest 
o wiele trudniejsze niż jej się wydawało. 
Bohaterka znajduje się bowiem 
pomiędzy rozwiązywaniem małżeńskich 
problemów swoich pracodawców, 
napiętym grafikiem w szkole i rozkwi-
tającym romansem, a wszystko to pod-
czas opieki nad małym podopiecznym. 
Jednak dosyć zabawne okoliczności 
sprawią, że dziewczyna odnajdzie się 
w nowej dla siebie roli, 

Kafka nad morzem
Haruki Murakami 
Muza, audiobook

murakami na cd. haruki 
murakami ma W polsce 
Wierne grono czytel-
nikóW, którzy czekaJą 
z niecierpliWością na 
każdą noWą książkę 
sWoJego mistrza 

I choć zapewne jego fani już doskonale 
znają powieść „Kafka nad morzem”, 
niemniej gorąco ją polecamy, ponieważ 
na początku roku pojawi się  
w formie audiobooka. Książki w for-
macie mp3 są coraz bardziej popu-
larne, więc chętnie sięgną po nią także 
osoby, które do tej pory nie zetknęły się 
z twórczością Murakamiego. Bohaterem 
„Kafki nad morzem” jest piętnastoletni 
Kafka Tamura, który opuszcza dom 
rodzinny, ponieważ ojciec, znany 
rzeźbiarz, nie utrzymuje z nim kontaktu, 
mimo że mieszkają pod jednym dachem. 
Trafia na wyspę Shikoku, gdzie zostaje 
pomocnikiem w prywatnej bibliotece, 
należącej do tajemniczej pani Saeki. 
Niedługo potem na wyspie pojawia 
się pewien staruszek-analfabeta. Jakie 
znaczenie odegra w życiu chłopca, który 
musi wypełnić dziwną przepowiednię. 
Mówi ona o tym, że chłopiec zabije 
swego ojca i prześpi się z matką. Chyba 
skądś to znamy… Ale niech nas to nie 
zmyli, ponieważ w przeciwieństwie do 
Edypa, bohater Marukamiego nie jest 
wcale skazany na klęskę.

X
Kylie Minoque 
EMi Music

poWrót kylie! kylie mi-
noque półtora roku po 
tym, Jak Wygrała Walkę 
z rakiem piersi, Wydała 
Wspaniały album  
zatytułoWany „x” 

Fani czekali na niego aż 4 lata, bowiem 
ostatni – „Body Language” – ukazał się 
w listopadzie 2003 roku. Album „X” jest 
dziesiątym w karierze  Kylie, a znajduje 
się na nim 13 piosenek nagrywanych  
w Londynie, Sztokholmie i na Ibizie. 
Premierę zapowiada utwór „2 Hearts”, 
który londyński „The Sun” już określa 
„pewniakiem list przebojów.” Kylie jest 
współautorką wielu piosenek na płycie, 
pierwszy singiel „2 Hearts” to jednak 
kompozycja i produkcja londyńskiej 
formacji Kish Mauve. Ciekawe jest 
pochodzenie tytułu „X” – po prostu fani, 
wspominając mającą powstać płytę, już 
od dawna mówili o niej „X”. 
Wybór oficjalnego tytułu okazał się 
więc dziecinnie prosty. 

Kakadu
Ewa Bem
Agora S.A./agencja MyPlace

smoothJazz W naJlep-
szym Wydaniu! eWa bem 
W pełni zasługuJe na 
miano „pierWszeJ damy 
polskiego Jazzu” 

Od prawie 40 lat obecna na scenie.  
Zdobyła liczne nagrody i występowała 
w towarzystwie najznamienitszych pol-
skich jazzmanów: Jana Jarczyka, grupy 
Mainstream Wojciecha Karolaka, grupy 
Swing Session, kwartetu Jana Ptaszyna 
Wróblewskiego; współpracowała 
z zespołami Old Timers i Studiem 
Jazzowym Polskiego Radia, Markiem 
Blizińskim, Andrzejem Jagodzińskim, 
Zbigniewem Jaremko. Właśnie ukazał 
się nowy album zatytułowany „Kakadu”, 
na którym znajduje się 13 lekkich, 
smoothjazzowych kompozycji autorstwa 
Joachima Mencla, doskonałego kra-
kowskiego kompozytora i aranżera. 
Autorką wszystkich tekstów jest Ewa 
Bem. Na płycie pojawiają się czołowe 
postaci polskiej sceny jazzowej: pianista 
Andrzej Jagodziński i trębacz Robert 
Majewski. Na gitarze zagrał Jacek 
Królik. Gościnnie wokalnie udziela się 
również brat Ewy Bem, Aleksander Bem. 
Singlem promującym album jest utwór 
„Kocham i nie kocham Cię”. Do płyty 
„Kakadu” dołączona jest ilustrowana 
książeczka z tekstami piosenek oraz 
impresjami autorstwa Ewy Bem na temat 
miłości, pisanymi w formie bloga.

Nigdy nie mów żegnaj
reż. Karan Johar
dyst. BLiNK/gutek Film

nietypoWe bollyWood.
propozycJa dla 
miłośnikóW filmóW 
bollyWoodzkich 
– „nigdy nie móW żegnaJ”  
to koleJne dzieło 
tWórcy przeboJu 
„czasem słońce, 
czasem deszcz”

Był to jeden z bardziej oczekiwanych
obrazów w 2006 roku. Dev Saran 
(Shahrukh Khan) jest znanym 
piłkarzem, Maya (Rani Mukherjee) 
poznaje go w dniu swojego ślubu 
(wychodzi za mąż bez wielkiej miłości), 
nawiązuje się między nimi romans. 
I choć historia wydaje się typowa, 
to jednak nietypowe jest w niej złamanie 
charakterystycznego dla produkcji 
bollywoodzkich stereotypu szczęśliwego 
małżeństwa, w których nawet największe 
kłopoty rodzinne kończą się szczęśliwie.

Elizabeth: Złoty wiek
reż. Shekhar Kapur
dyst. uiP

kontynuacJa „elizabeth”, 
przeboJu kinoWego 
sprzed praWie �0 lat 

„Elizabeth: Złoty wiek” rozpoczyna 
się 10 lat po wydarzeniach z pierwszej 
części i pokazuje rozkwit Anglii pod 
panowaniem królowej. Reżyser na tle 
epoki maluje porywający obraz dwor-
skiej etykiety, panujących na dworze 
stosunków, intryg oraz kwitnących 
romansów. Na poziomie politycznym 
szczególnie pokazany został konflikt 
Elżbiety z Filipem II, królem Hiszpa-
nii. Na bardziej osobistym poziomie 
to spojrzenie na Elżbietę jako kobietę 
wewnętrznie rozdartą, która nie bez 
rozterek odbywa swoją osobistą podróż 
od śmiertelności do boskości. 
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kącik kulturalny



zaJrzyJ 
pod choinkę

Wszyscy, mimo że już dawno 
przestaliśmy być dziećmi, nadal 
z niecierpliwością czekamy na  
moment sięgnięcia pod choinkę. 
Ale zanim pięknie zapakowane 
prezenty tam się znajdą, czeka nas 
maraton po sklepach i odwieczne 
pytanie: „co kupić?”. Aby ułatwić 
wszystkim zadanie, przedstawiamy 
kilka propozycji gwiazdkowych  
podarunków.

40 prezenty gWiazdkoWe 4�

aparat 
sony  

cybershot t2, 
który ma śWietne 

parametry technicz-
ne (pamięć 4 gb,
 rozdzielczość 

8,� megapiksela) 
i dostępny Jest 

W Wesołych 
kolorach.

doskonały 
prezent dla 
Wszystkich 

miłośnikóW goto-
Wania, dobrego 

Jedzenia i Jamiego 
oliVera. „Włoska 
WypraWa Jamiego”

WydaWnictWo muza

dla 
dzieci i nie 

tylko śWiet-
nym prezentem 

będzie na peWno 
ciekaWa gra plan-
szoWa. polecamy 

„mafię”.
WWW.granna.pl

zestaWy 
kosmetykóW. 

ten dla panóW 
zaWiera: mydełko 

kolońskie, Woreczek 
zapachoWy do szafy 
oraz… procę, a dla 

pań: balsam, zapach 
do WłosóW oraz 

mydełko oliWkoWe. 
WWW.saponaria.com.pl

ósma 
część 

znaneJ serii 
o Wampirku  

rydygierze. angela 
sommer-bodenburg 

„Wampirek i kro-
nika rodzinna”.

WydaWnictWo W.a.b.

kto 
pyta, nie 
błądzi!

to poWiedzenie 
okazuJe się 

niezWykle trafne 
W przypadku gry 20q. 

ten i inne zWario-
Wane gadżety 

kupicie na WWW.
toys4boys.pl 



Wyrocznie
Żeby dowidzieć się, jaki anioł nam patronuje, musimy  
najpierw ustalić swoją numerologiczną liczbę. Wyznacza się ją 
z daty urodzin. Trzeba zsumować składające się na nią cyfry 
aż do uzyskania jednocyfrowego wyniku. 

Oto przykład: ktoś urodził się 7.03.1936 roku, 
czyli: 7 + 3 + 1 + 9 + 3 + 6 = 29, 
i dalej: 2 + 9 = 11; 1 + 1 = 2. 
Liczbą tej osoby jest dwójka. 

Sprawdź zatem, co o Tobie ma do powiedzenia jedna 
z najstarszych wróżbiarskich metod.

Tekst wróżka gabi
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anielskie na rok 2008

Utorujmy sobie za pomocą tych kart 
drogę do anielskiej rzeczywistości. 
Zaufajmy temu, że dzięki obcowaniu 
z tą wyrocznią objawi się nam własna, 
wewnętrzna istota. Rada i wsparcie, które 
możemy uzyskać od patronów, pomogą 
nam w bezpośredniej transformacji 
tych sfer życia, które często napawają 
nas lękiem. Liczę na to, że wyrocznie 
ułatwią wszystkim podejmowanie 
decyzji życiowych i będą wspierać 
w każdej ważnej chwili... Tak jak mnie 
towarzyszą w codziennym życiu.

Jedynka
W życiu zawodowym osiąga sukcesy, ale zwykle 
za cenę wytężonej pracy. Wygórowane ambicje 
uniemożliwiają jej działanie zespołowe. Jest 
szczególnie łasa na pochwały. Ma dosyć pokrętną 
naturę: potrafi nawet największą przyjaźń 
wykorzystać do swoich celów. Typowo 
przywódcza natura. 

szczęśliwy dzień: niedziela, poniedziałek 

kolor: brązowy  

kamień: topaz, bursztyn

planeta: Słońce

Dla numerologicznej jedynki: 

Anioł Wiary

Daje przekonanie, że życie jest dobre 
i piękne, pomoże nawet w najcięższych 
sytuacjach zachować nadzieję, a kiedy 
zajdzie taka potrzeba, przypomni Ci, 
czego od Ciebie oczekuje… W tym 
czasie będzie dla Ciebie przewodnikiem. 
Na swojej drodze możesz się potknąć, 
czasem nawet zboczysz, ale w obliczu 
trudniejszych chwil z całą pewnością ją 
odnajdziesz wraz z nadzieją, że wszystko 
skończy się pomyślnie. Anioł Wiary da 
Ci również przekonanie, że wszystko, 
o co poprosisz, będzie Ci dane.  
Wystarczy, że po to sięgniesz!

Dwójka
Osoby, którym przypisana jest ta cyfra, cechuje 
duży takt i dyplomacja. Bardzo lubią towarzystwo 
zarówno na gruncie prywatnym, jak i zawodowym. 
Są obdarzone poczuciem humoru, a to sprawia, że 
łatwo zjednują sobie sympatię otoczenia. Potrafią to 
wykorzystać, aby osiągnąć zamierzone cele.

szczęśliwy dzień: piątek, niedziela

kolor: zielony  

kamień: nefryt

planeta: Księżyc

Dla numerologicznej dwójki: 

Anioł uriel
Pomaga Ci szanować światło, które 
jest w Tobie, wyjaśnić i zrozumieć 
Twój wewnętrzny głos... Anioł Skruchy 
pomoże Ci zrozumieć prawo karmy, 
które w prostym wyrażeniu mówi, że 
zbieramy to, co zasialiśmy. Pomoże 
Ci mieć zaufanie do boskiego planu, 
pozwoli dostrzec, że nawet sprawy 
najbardziej zawiłe ku Twojej wielkiej 
radości nabiorą innych barw, nawet jeśli 
pozornie zdają się układać źle. Staniesz 
się spokojny i pewny, że wszystkie ważne 
dla Ciebie sprawy potoczą się tak, jak 
tego oczekiwałeś.

Trójka
Jest towarzyska, optymistycznie patrzy 
w przyszłość. Doskonały mówca, ma wyjątkową 
zdolność obserwacji. W przypadku niepowodzenia 
potrafi szybko się pozbierać i stanąć na nogi. Jest 
dość beztroska w pracy, a mimo to, podobnie jak 
Dwójce, wszystko przychodzi jej z zadziwiającą 
łatwością.

szczęśliwy dzień: czwartek

kolor: fioletowy 

kamień: ametyst

planeta: Mars

Dla numerologicznej trójki: 

Anioł gabriel
Ten Archanioł Nieba Tworzenia pomaga 
otwarcie wyrażać naszą osobowość, 
docenia nasze indywidualności oraz 
nakazuje słuchać intuicji. Anioł, który 
przez ten czas będzie się Tobą opiekował, 
jest najwyższym wysłannikiem dla 
ludzkości. Jest również zwiastunem 
dobrej nowiny, sądu i klęski. Jest duchem 
radości i prawdy. Będzie Cię wspierał 
w duchowym rozwoju i doprowadzi do 
rozkwitu Twoich ukrytych talentów. 
Okres ten będzie dla Ciebie pełen miłych 
niespodzianek, przemian w Tobie 
i wokół Ciebie.

horoskop
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Siódemka
Zwykle jest nerwowa i nieufna. Numerologiczne 
siódemki są obdarzone zdolnościami literackimi, 
artystycznymi i... paranormalnymi. Takie osoby 
są urodzonymi filozofami, ale jednocześnie lubią 
oddawać się naukowej pracy badawczej. Mężczyźni 
nie stronią od skomplikowanej techniki. 

szczęśliwy dzień: poniedziałek 

kolor: zielony 

kamień: agat

planeta: Uran

Dla numerologicznej siódemki: 

Archanioł Rafael

Wskaże Ci drogę do samouzdrowienia, 
pomoże Ci odnaleźć to, co uzdrawiające 
w naturze i energii uniwersalnej. Rafael 
jest odpowiedzialny za Twoje zdrowie 
i zdrowie ziemi, na której przebywasz. 
Przypomina Ci, byś żył w jedności ze 
swoim ciałem i duchem. Dba o to, co jest 
Twoim najcenniejszym darem. W jego 
mocy leży uleczanie ciała, rozumu 
i serca. Jeżeli Twoje cierpienie jest w tej 
chwili nie do zniesienia, On pomoże Ci 
pokonać wszystkie przeszkody.

Dla numerologicznej ósemki: 

Archanioł Metatron
Jawi się jako najbardziej ziemski 
z archaniołów, ponieważ niegdyś był 
mądrym, pełnym cnót człowiekiem, 
którego Bóg zabrał do nieba. Ubrany 
we wspaniałe szaty, boski archiwista 
ma za zadanie zapisywać w Księdze 
Życia wszystkie Twoje uczynki. Będzie 
wspierał Ciebie w życiu i będzie pomo-
stem między Bogiem a ludzkością. Proś 
go o radę, jak znaleźć miarę dla każdego 
Twojego działania.

Dziewiątka
Dokucza jej ustawiczna zmienność nastrojów. 
Ekscentryk, prowadzący wyjątkowo nieuregulowany 
tryb życia. Mimo że numerologiczna dziewiątka 
jest otwarta na świat, jednak w późniejszym wieku 
zostaje odizolowana od otoczenia. Jest wrażliwa 
na piękno przyrody. Żywo reaguje na atmosferę 
panującą w jej bliższym i dalszym otoczeniu. 
Potrzebuje adoracji. 

szczęśliwy dzień: piątek

kolor: różowy 

kamień: rubin

planeta: Neptun

Dla numerologicznej dziewiątki: 

Anioł Pojednania
Przynosi potrzebującym pocieszenie 
i pozwala rozstać się z przeszłością. Daje 
nadzieję, że możemy wszystko zacząć od 
początku... Będzie to czas pojednania 
z Twoją jasną i ciemną stroną życia. Twój 
anioł pomoże Ci zapomnieć o bolesnych 
ranach, które męczyły Cię wewnętrznie 
i pozwoli Ci otworzyć serce na dobro. 
Da Ci szansę uporządkowania przesz-
łości. Przegoni smutek, zagoi rany, ukoi 
gniew. To jest balast, który ciąży, blokuje 
Cię, zabiera energię. Nie pozwala żyć 
w szczęściu i radości.

Czwórka
Wpływ Saturna gwarantuje numerologicznym 
czwórkom powodzenie finansowe. Czwórka 
twardo stąpa po ziemi. Każdy jej sukces jest 
okupiony ciężką pracą. Przywiązana do tradycji, 
zwłaszcza tych wyniesionych z domu rodzinnego. 
Przyjaciołom i znajomym zawsze gotowa służyć 
radą i pomocą, jednak swoimi problemami dzieli  
się niechętnie.

szczęśliwy dzień: sobota

kolor: niebieski 

kamień: szafir

planeta: Jowisz

Dla numerologicznej czwórki: 

Anioł Zaufania

Gdy mamy zawiązane oczy, musimy 
zaufać sobie i Bogu. Wiemy, że otacza 
On nas swoją opieką, podaje rękę, 
ofiarowuje nam dobro. Anioł ten 
współpracuje z Twoim ja, abyś uczył 
się patrzeć na życie z zaufaniem. 
To zaufanie może się pojawić, gdy 
jesteś niezdecydowany, rozdarty 
między negatywnością, cynizmem lub 
destrukcją, pragniesz jednak pozyty-
wnego nastawienia na to, że spełnią się 
Twoje największe marzenia. Zaufanie da 
Ci odwagę, by robić rzeczy, których się 
bałeś.

Piątka
Zwykła powtarzać, że życie to jedna wielka, 
nieustająca przygoda. Piątka to prawdziwy wul-
kan energii, osoba wciąż potrzebująca zmian. 
Jest inteligentna, zawsze idzie z duchem czasu. 
Najgorsza dla niej rzecz to rutyna. Zawsze stara 
się uniknąć zadań odpowiedzialnych. Jest wrogiem 
pracy typowo biurowej, zdecydowanie bardziej woli 
nieregulowany czas pracy.

szczęśliwy dzień: piątek

kolor: pomarańczowy, zielony 

kamień: diament

planeta: Saturn

Dla numerologicznej piątki: 

Anioł Tworzenia
Przeprowadzi Cię przez wszystkie 
przeszkody, pomoże zrealizować wszyst-
kie plany i marzenia. Wniesie do Two-
jego życia piękno i radość istnienia.
Wyrocznia Aniołów jest dla Ciebie 
szczególnie łaskawa. Masz potężnego 
opiekuna – Anioła Tworzenia. Z jego 
pomocą wejdziesz w zupełnie nowy 
okres życia. Możesz bez obaw patrzeć  
w przyszłość. Wszystko, czego do-
tkniesz, będzie się stawało lepsze. Przy-
chodzi czas Twojego rozkwitu i sukcesów 
zawodowych.

Szóstka
Jest wprost stworzona do pełnienia odpowie-
dzialnych stanowisk. To typowy przywódca. 
Szóstka jest rozkochana w muzyce i sztuce. Marzy 
o wielkich i wzniosłych celach i za wszelką cenę 
do nich dąży. Nie znosi najmniejszych zadrażnień 
i nieporozumień. Ostrożna w krytykowaniu 
bliźnich. Często pada przez to ofiarą ludzkiej 
nieuczciwości. 

szczęśliwy dzień: piątek

kolor: niebieski 

kamień: szmaragd

planeta: Merkury

Dla numerologicznej szóstki: 

Anioł Harmonii
Otaczają go najpiękniejsze ptaki, 
gromadzące się wokół jego światłości, 
jego przepełnionego pokojem ducha, 
jako symbole kwitnącej zgody, którą 
możemy osiągnąć dzięki dobrym relac-
jom. Opieka Anioła Harmonii będzie Ci 
teraz szczególnie pomocna, gdyż brak  
w Tobie wewnętrznej harmonii. On 
pomoże Ci przywrócić wewnętrzną 
równowagę, jak również obdarzy swoją 
łaską, jeśli zdecydujesz się prowadzić 
życie w harmoniczny sposób.

Ósemka
Ósemki są prawdziwymi szczęściarzami – los 
szczodrze obdarowuje je pieniędzmi i sukcesami 
zawodowymi. Wprawdzie są gotowe do niesienia 
pomocy bliźnim, ale nade wszystko cenią sobie 
swoje ja i własną niezależność. Osoby te cechuje 
zmienność nastrojów.

szczęśliwy dzień: środa 

kolor: czarny  

kamień: perła

planeta: Wenus



ostrołęka 
Poradnia Chorób Zakaźnych 
ul. Sienkiewicza 56, Ostrołęka 
tel. (029) 765 12 77
ordynator dr Małgorzata Giżycka (029) 765 13 93

płock 
Wojewódzki Szpital Zespolony  
Oddział Chorób Zakaźnych 
ul. Medyczna 19, Płock 
dr Małgorzata Galon 
tel. (024) 364 62 13 (pokój lekarski)

poznań 
Wojewódzki Szpital im. Strusia (ZOZ Stare Miasto) 
Klinika Chorób Zakaźnych AM 
Wojewódzka Poradnia WZW 
ul. św. Wincentego 2, 61-003 Poznań 
kierownik: prof. Jacek Juszczyk 
tel. (061) 877 36 71 (centrala szpitala) 
tel. (061) 879 02 56 (sekretariat prof. Juszczyka) 
kierownik Poradni WZW: dr Iwona Bereszyńska 
tel. (061) 877 36 87 

Poradnia WZW Bamberski Dwór 
(kontrakt z NFZ i prywatnie) 
ul. św. Wawrzyńca 11, Poznań 
rejestracja: tel. (061) 848 14 10 w godz. 8–20 
dr Iwona Bereszyńska przyjmuje: 
poniedziałki: 16.30–18.30, piątki: 15.30–17.30 

prof. Jacek Juszczyk przyjmuje prywatnie: 
Przychodnia ARSMEDICA 
ul. Podgórna 4, 61-829 Poznaƒ 
tel. (061) 852 81 08 

Dr Iwona Bereszyƒska przyjmuje prywatnie: 
ul. Rynkowa 63, Przeźmierowo 
tel. (061) 816 39 00 
e-mail: ewiq@wp.pl

pułaWy 
Szpital Miejski Oddział Chorób Zakaźnych 
ul. Bema 1, Puławy 
dr Andrzej Firych 
tel. (081) 886 42 91

racibórz 
Szpital Zakaźny w Raciborzu 
ul. Bema 5, 47-411 Racibórz 
ordynator: dr n.med. Iwona Olszok 
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 
Oddział Zakaźny 
ul. Tochtermana 1, 26-600 Radom 
dr Grzegorz Stolarek 
tel. (048) 361 52 23

rzeszóW 
Wojewódzka Przychodnia Specjalistyczna 
Poradnia Hepatologiczna (rejestracja wew. 444)
ul. Lwowska 60, 35-301 Rzeszów 
dr Janusz Kaliszczak 
tel. (017) 866 40 00 (centrala szpitala)  
i (017) 866 44 28, środy 15–18 
(także dzieci od 15. roku życia. Osoby wstępnie 
kwalifikowane do terapii przeciwwirusowej przy 
hepatitis C odsyłane są w celu diagnostyki do 
Łańcuta).

sanok 
Poradnia Chorób Zakaźnych 
ul. 800-lecia 26, 38-500 Sanok 
dr Stanisława Zarzycka
oddział zakaźny (091) 465 62 46 
czynna poniedziałek–piątek 11–13 

sosnoWiec 
Poradnia Chorób Zakaźnych w Sosnowcu
ul. Medyków 1, 41-200
tel. (032) 368 27 32, (032) 368 27 70
dr Wiola Bacia

szczecin 
Oddział Hepatologiczny 
Klinika Chorób Zakaźnych 
ul. Arkońska 4, 71-455 Szczecin 
kierownik: prof. Anna Boroń-Kaczmarska 
tel. (091) 431 62 42 (sekretariat) 
e-mail: annabk@inet.com.pl 

Poradnia WZW 
ul. Arkońska 4, 71-455 Szczecin 
kierownik: dr Marta Wawrzynowicz-Syczewska 
tel. (091) 454 10 07

Hepatologiczny Punkt Konsultacyjny  
środy i czwartki 11–13 
dr Waldemar Urbanowicz i dr Marta Wawrzyno-
wicz-Syczewska 
ul. Broniewskiego 12, Szczecin
tel. (091) 454 10 07 w. 442 lub 445 (rejestracja) 
i 454 24 50 
e-mail wwoj@poczta.wp.pl i marta.syczewska@
przeszczep.pl

toruń 
Wojewódzki Szpital Obserwacyjno-Zakaźny 
ul. Krasińskiego 4/4a, 87-100 Toruń 
ordynator: dr Elżbieta Strawińska 
tel. (056) 658 25 60 
dr Bożena Balewska-Hildebrandt 
tel. (056) 658 25 07 
tel. (056) 622 10 92

tychy 
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 1 
im. prof. Józefa Gasińskiego 
ul. Edukacji 102, Tychy 
dr Tomasz Macura 
tel. (032) 325 43 03

Wałbrzych 
Poradnia Chorób Zakaźnych w Wałbrzychu
ul. Stefana Batorego 4
tel. (074) 648 98 84
ordynator: dr Krystyna Augustyniak 

Wałcz 
107 Szpital Wojskowy z Przychodnią 
Oddział Zakaźny 
ordynator: dr Mariusz Mróz 
ul. Kołobrzeska 44 
78-600 Wałcz 
tel. (067) 250 29 11 (pok. ordynatora) 
tel. (067) 259 29 12 (pok. piel ǵniarek) 
www.107sw.mil.pl

WarszaWa 
Wojewódzki Szpital Zakaźny 
Klinika Hepatologii i Nabytych Niedoborów 
Odporności AM 
ul. Wolska 37, 01-201 Warszawa 
kierownik: prof. Janusz Cianciara 
e-mail: liver@zigzag.pl 
tel. (022) 33 55 352 (centrala szpitala) 

Oddział Dzienny Szpitala Zakaźnego 
dr Hanna Berak 
tel. (022) 33 55 352 

Poradnia Chorób Zakaźnych w Warszawie
ul. Szaserów 128, 00-909 Warszawa 
tel. (022) 681 61 99, (022) 681 75 19 
dr Michał Abramowicz
dr Marek Dudziak

Centralny Szpital Kliniczny MSWiA 
Oddział Chorób Wewnętrznych i Hepatologii 
ul. Wołoska 137, 02-507 Warszawa 
ordynator: dr Andrzej Gietka 
tel. (022) 602 18 50

WrocłaW 
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny  
im. J. Gromkowskiego 
Klinika Chorób Zakaźnych AM 
ul. Koszarowa 5, 51-149 Wrocław 
prof. Krzysztof Simon 
(071) 326 13 25 w. 249 
dr Małgorzata Inglot 
e-mail: minglot@k.pl 
i jacekgasiorowski@k.pl (do kliniki) 
www.gromkowski.republika.pl 

Przychodnia KARMED
Prywatna Praktyka Lekarska  
Konsultacje Hepatologiczne 
lek. med. Grzegorz Madej 
Wrocław, ul. Bończyka 20, NZOZ KAR-MED, 
gabinet nr 38 
czynna w poniedziałki i czwartki po uprzedniej 
rejestracji telefonicznej 
tel. 0501 357 714

zielona góra 
Poradnia Chorób Zakaźnych w Zielonej Górze
ul. Wazów 42, 
65-044 Zielona Góra
tel. (068) 452 77 78
dr Jacek Smykał
dr Katarzyna Kozieł

kliniki i poradnie 
chorób zakaźnych
biała podlaska
Poradnia Chorób Zakaźnych w Białej Podlaskiej
ul. Warszawska 15, 21-500 
tel. (083) 342 814 147
dr Irena Kijuk

białystok 
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny  
im. K. Dłuskiego 
Klinika Chorób Zakaźnych 
ul. Żurawia 14, 15-540 Białystok 
kierownik kliniki: prof. dr hab. Danuta Prokopowicz 
tel./fax (085) 740 94 91 
prof. Robert Flisiak 
dr n.med. Tadeusz Wojciech Łapiski 
doc. dr hab. med. Anatol Panasiuk 
e-mail: doctors@poczta.onet.pl 

bolesłaWiec 
Poradnia Chorób Zakaźnych w Bolesławcu
ul. Jeleniogórska 4, 59-700 Bolesławiec
tel. (075) 738 01 20
ordynator dr Jan Hałubiec

bydgoszcz 
Wojewódzki Szpital Obserwacyjno-Zakaźny 
ul. św. Floriana 12, 85-030 Bydgoszcz 
Katedra i Klinika Chorób Zakaźnych AM 
kierownik: prof. dr hab. Waldemar Halota 
prof. dr hab. Małgorzata Pawłowska 
dr Ewa Topczewska-Stauback 
tel. (052) 325 56 05 
fax (052) 345 71 95 
e-mail: wsozse@mpn.pl

bytom 
Szpital Specjalistyczny Nr 1 w Bytomiu 
ul. Legionów 49 
Oddział Obserwacyjno-Zakaźny i Hepatologii 
Zakaźnej 
p.o. ordynatora oddziału: dr n.med. Lucjan Kępa 
tel. (032) 281 92 41 (do 45) 
Poradnia Wirusowego Zapalenia Wątroby 
przy Szpitalu Specjalistycznym Nr 1 w Bytomiu 
kierownik: dr n.med. Andrzej Dziambor

chełm
Poradnia Chorób Zakaźnych w Chełmie
ul. Ceramiczna 1, 22-100 Chełm
tel. (0 82) 562 33 58
dr Maria Kornas-Rypina

chorzóW 
Poradnia Hepatologiczna 
ul. Zjednoczenia 10, Chorzów 
dr Ewa Janczewska-Kazek 
tel. (032) 349 93 88 lub 349 93 17

ciechanóW 
Szpital Wojewódzki Oddział Chorób Zakaźnych 
ul. Powstańców Wielkopolskich 2, Ciechanów 
dr Dariusz Goryszewski 
tel. (023) 673 03 42

cieszyn 
Oddział Obserwacyjno-Zakaźny Szpitala nr 2 (ZOZ) 
ul. Katowicka 1, 43-400 Cieszyn 
Poradnia Hepatologiczna 
ordynator: dr Bronisława Szlauer 
tel. (033) 852 05 46 wew. 162 por. hepatologiczna, 
wew. 140 dr Bronisława Szlauer

częstochoWa 
Wojewódzki Szpital Zespolony 
ul. PCK 1, Częstochowa 
Oddział Zakaźny i Poradnia Hepatologiczna 
dr Marian Sikora 
tel. (034) 325 26 11 i 325 26 19

dębica 
Szpital Miejski (ZOZ) 
Oddział Obserwacyjno-Zakaźny 
ul. Krakowska 91, Dębica 
dr Teresa Brzostek 
tel. (014) 670 36 21

elbląg 
Szpital im. Jana Pawła II (SPZOZ) 
ul. Żeromskiego 22, Elbląg 
ordynator oddziału zakaźnego: dr Elżbieta Hajer 
tel. (055) 230 42 30; 230 42 58, wew. 212  
dr Elżbieta Hajer

ełk 
Samodzielny Niepubliczny ZOZ “Vita” 
ul. Kochanowskiego 68A, Ełk 
dr Krzysztof Kropiwnicki 
tel. (087) 620 05 45

gdańsk 
Pomorskie Centrum Chorób Zakaźnych i Gruźlicy 
Klinika Chorób Zakaźnych AM 
ul. Smoluchowskiego 18, 80-214 Gdańsk 
kierownik: dr med. Hanna Trocha 
dr Krystyna Witczak-Malinowska 
dr Krystyna Malanowicz-Świerczyńska 
tel. (058) 341 28 87 sekretariat
www.pcchz.pl

giżycko 
Samodzielny Publiczny ZOZ 
ul. Warszawska 41, Giżycko 
dr Anna Lachowicz-Wawrzyniak 
tel. (087) 428 52 71 wew. 351

gorzóW Wielkopolski 
Oddział Chorób Zakaźnych/Poradnia Chorób 
Wątroby 
ul. Walczaka 42, 66-400 Gorzów Wielkopolski 
dr Teresa Trajgis 
dr Leszek Kwiatkowski 
tel. (095) 733 17 84 

kielce 
Wojewódzki Szpital Zespolony 
Oddział Obserwacyjno-Zakaźny 
ul. Radiowa 7, 25-317 Kielce 
ordynator: dr n.med. Wiesław Kryczka 
tel. (041) 363 71 34
e-mail: wkryczka@mp.pl

konin
Poradnia Chorób Zakaźnych w Koninie
ul. Kard. Wyszyńskiego 1, 62-510
tel. (063) 240 44 90
dr Kamila Janicka
dr Barbara Pietrow 

koszalin 
Szpital Wojewódzki 
Oddział Obserwacyjno-Zakaźny 
ul. Chałubińskiego 7, Koszalin 
ordynator: dr Jacek Wróblewski 
tel. (0-94) 348 81 61 – ordynator
tel. (0-94) 348 82 92

krakóW 
Wojewódzkie Centrum Diagnostyki i Terapii  
Wirusowych Zapaleń Wątroby i Hepatologii 
z Poradnią Specjalistyczną i Oddziałem  
Wirusowego Zapalenia Wątroby i Hepatologii 
kierownik: Barbara Baka-Świerz 
z-ca kierownika: Jolanta Hojoł-Wróbel 
tel./fax (012) 614 22 73 sekretariat 
(012) 614 22 80 rejestracja poradni 
(012) 614 22 82 dyżurka lekarska, oddział

Klinika Chorób Zakaźnych i Hepatologii 
Szpital Uniwersytecki 
ul. Śniadeckich 5, Kraków 
kierownik: prof. dr hab. n.med. Tomasz Mach 
tel. (012) 424 73 40 recepcja
tel. (012) 424 73 55
tel. (012) 424 73 60 (poradnia) 

Szpital Specjalistyczny im. S. Żeromskiego 
Oddział Obserwacyjno-Zakaźny 
os. Na Skarpie 66, Kraków 
dr n.med. Barbara Postawa-Kłosińska 
tel. (012) 644 01 44 
Poradnia Chorób Zakaźnych dla Dorosłych  
wew. 502 czynny pn.–pt. 9–00 do 12–00 
Gabinet Hepatologiczny czynny:  
pn. 7–17.30, wt. 7– 20, śr. 10–20, czw. 7–20

lublin 
Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki  
im. Jana Bożego 
Katedra i Klinika Chorób Zakaźnych 
ul. Biernackiego 9, 20-089 Lublin 
kierownik: prof. Roma Modrzewska 
dr Anna Łyczak 
tel. (081) 740 56 29, (081) 740 27 00, 
(081) 740 82 71 (przychodnia) 
www.top.lublin.pl/janbozy

¸ańcut 
Szpital Miejski (ZOZ) 
ul. Paderewskiego 5, Łańcut 
dr Jerzy Sieklucki 
tel. (017) 224 02 92

¸ódź 
Specjalistyczny Szpital Wojewódzki  
im. Biegańskiego 
Klinika Chorób Zakaźnych AM 
ul. Kniaziewicza 1/5, 91-347 Łódź 
kierownik: prof. Jan Kuydowicz 
tel. (042) 251 60 11 

¸ukóW
Poradnia Chorób Zakaźnych w Łukowie
al. Kościuszki 2, 21-400
tel. (025) 798 96 25 
dr Jolanta Fornal

olsztyn 
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny 
ul. Żołnierska 18, Olsztyn 
dr Jolanta Citko 
tel. (089) 538 65 99

Poradnia Hepatologiczna
ul. Żołnierska 16a, Olsztyn
tel. (089) 538 64 86

opole 
Szpital Wojewódzki 
Oddział Zakaźny/Poradnia Hepatologiczna 
ul. Kośnego 53, 45-372 Opole 
ordynator: dr Wiesława Błudzin 
tel. (077) 443 30 64
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48 zapoWiedzi

Musisz wiedzieć:
HCV a praca. 
Czy powinieneś 
informować pracodawcę 

o swojej chorobie?

Psychologia:
Co to jest przesilenie 
wiosenne i jak 
na nas wpływa?

Podczas leczenia:
Objawy występujące 
podczas leczenia 
– jak sobie z nimi 
radzić (cz. 2)
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