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1spis treści

4–5 aBc pacjenta
marskość wątroBy 
nie musi prowadzić  
do śmierci 
Marskość można leczyć i  wyleczyć, choć nie 
zawsze się to udaje.

10–11 musisz wiedzieć
zostańcie w grze  
– ty i twoje dziecko
Zakończyła się kampania społeczna,  
w ramach której kobiety w ciąży mogły 
wykonać bezpłatne testy na obecność wirusa 
HCV.

14–15 podczas leczenia
4. tydzień w terapii 
Standardy leczenia przewlekłego zapalenia 
wątroby typu C zmieniały się na przestrzeni 
lat. Początkowo stosowano monoterapię lekiem 
w dawkach 3MU przez 24 tygodnie. Teraz 
stosuje się inne dawki.

18–19 psychologia
pozytywne myślenie
Zdrowe myślenie, czyli aktualizacja  
oprogramowania naszego biologicznego 
komputera.

6–9 aBc pacjenta
życie po przeszczepieniu 
wątroBy
Przeszczep wątroby nie jest rozwiązaniem 
doraźnym. Pozwala pacjentowi prowadzić 
aktywny tryb życia.

12–13 podczas leczenia
niepożądane oBjawy cz. 2
Leczenie stosunkowo często powoduje 
zaburzenia w obrazie krwi. Źródła literaturowe 
podają, że zaburzenia te u ponad 25% chorych 
mogą być powodem redukcji dawek różnych 
leków. 

16–17 podczas leczenia
londyn – leczenie za 
granicą
Jeszcze w Polsce dowiedziała się, że jest 
zarażona wirusem HCV. Dostała jednak 
propozycję pracy w Anglii. Biła się z myślami, 
aż zdecydowała się opuścić ojczyznę.  

20–23 okiem pacjenta
szpital, mÓj drugi dom
Łacina to dla niego drugi język, a szpital  
to drugi dom od ponad 20 lat. Nie z pasji,  
lecz z konieczności.
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28–31 dieta
na wyspie doBrego smaku
Malkontenci twierdzą, że smak, wygląd  
i zdrowie rzadko idą ze sobą w parze  
w kuchni. Nic bardziej błędnego. Przekonają 
się o tym ci, którzy pozwolą namówić swoje 
kubki smakowe na nasz skromny zestaw. 

36–39 uroda
moc roślin w kosmetykach
Czy róża zachwyca nas jedynie w wazonie,  
czy ogórek może zdobić tylko kanapki, czy 
kasztany nadają się wyłącznie do robienia 
ludzików? Oczywiście, że nie. Przekonaj się  
o cudownych właściwościach roślin.

44-45 horoskop
opiekuńcze zioŁa
Podobnie jak wszystkim znakom zodiaku 
przypisywana jest mistyczna moc kamieni, 
tak samo nad swoimi podopiecznymi czuwają 
zioła. Przeczytajmy, za jakie cechy charakteru 
odpowiadają.

32–35 twÓj ruch
ćwiczenia na Bezsenność
Wczesne i regularne zasypianie pozwala 
odpocząć i nabrać sił. Ale co zrobić, gdy nie 
możemy zasnąć? Oto proste ćwiczenia, które 
pomogą rozładować stres, oddać się w objęcia 
Morfeusza, a przy okazji poprawić sylwetkę.

40–43 kącik kulturalny
książka, muzyka, film
Co warto przeczytać w chłodny, wiosenny 
dzień, jaką muzykę dobrać do nastroju, na jaki 
film pójść do kina, aby zapomnieć o swoich 
problemach? Proponujemy nowości  
na wiosnę 2008.

46–47 wykaz placÓwek
dokąd udać się po poradę?
Specjalnie dla naszych czytelników, chorych 
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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to nie zBieg okoliczności, że 
gdy Bierzecie państwo do 
ręki kolejny numer aBecadŁa 
zdrowia, znÓw nadchodzą 
święta. jesteście w gro-
nie życzliwych wam osÓB, 
ktÓrych ciepŁo i zrozumienie 
dodają wam otuchy podczas 
zmagań z przeciwnościami 
losu, z choroBą i terapią. to 
znak, że rÓwnież nasz maga-
zyn powstaje po to, aBy was 
wspierać. sŁużyć radą 
najlepszych specjalistÓw 
i mÓwić o ludziach, ktÓrzy 
znaleŹli się w podoBnej 

sytuacji. ten numer w dużym 
stopniu poświęcamy marskości 
wątroBy, Bo jest to temat, 
ktÓrego najBardziej się 
oBawiacie. przeczytajcie 
artykuŁ prof. waldemara 
haloty oraz prof. janusza 
wyzgaŁa, a zrozumiecie, że nie 
zawsze wirus hcv prowadzi  
do tej choroBy. a nawet  
jeśli Będziecie zmuszeni  
do przeszczepu, możecie 
normalnie żyć.             
                                 redakcja 

życzymy wszystkim 
zdrowych i wesoŁych świąt

24–25 pacjenci radzą
hcv a praca
W Polsce nie ma regulacji prawnych 
odnoszących się do zatrudniania osób 
zakażonych wirusem HCV. Przepisy  
są niejednolite i... zależne od interpretacji.

26–27 historia choroBy
prometeusz – na początku 
ByŁa wątroBa
Zmagania ludzkości o poprawę jej losu są 
odwiecznym wątkiem mitów i tradycji kultury. 



marskość

Ważne, aby każdy z pacjentów sumiennie korzystał z porad 
doświadczonego hepatologa i nie lekceważył choroby na wczes-
nych jej etapach. Nie ma wątpliwości, że marskość wątroby jest 
w potocznym rozumieniu synonimem zagrażającej śmierci. 
Wnioskowanie takie jest uprawnione, jeśli uwzględnimy 
wymowę większości artykułów, w których niezmiennie 
występują czarne scenariusze. Fakt, że nie dotyczą one 
większości chorych, przestaje mieć znaczenie. Definicja 
choroby nazwanej marskością wątroby jest mało precyzyjna 
i wieloznaczna, jeśli uwzględnić zakres zmian chorobowych, 
który się na to pojęcie składa. Jedynym wspólnym warun-
kiem rozpoznania marskości wątroby jest stwierdzenie prze-
budowy narządu z następowym zaburzeniem unaczynienia 
i upośledzeniem funkcji wątroby. 

oBjawy choroBy
Proces chorobowy rozpoczyna się od niszczenia komórek 
wątrobowych i ich regeneracji. Możliwości adaptacyjne 
narządu wyczerpują się przy przedłużaniu się tego procesu, 
w miejsce hepatocytów pojawia się tkanka łączna, która 
zamieniona w blizny dezorganizuje strukturę narządu. Budowa 
wątroby staje się chaotyczna, powstają guzki regeneracyjne, 
zmiany w unaczynieniu, co w konsekwencji prowadzi do 
ograniczenia wydolności wątroby. Dopiero na końcu historii 
naturalnej choroby pojawiają się objawy niewyrównania 
czynności wątroby. Manifestacja kliniczna choroby to szerokie 
spektrum objawów: od zupełnego ich braku aż do zaawan-

sowanej choroby z wodobrzuszem, obrzękami i żółtaczką. 
W efekcie różni się ona przebiegiem, rokowaniem oraz meto-
dami terapeutycznymi. Prawie na każdym etapie marskości 
proces patologiczny może się zatrzymać. Było to przez całe 
lata głównym celem działań medycznych. Podstawą sukcesu 
terapeutycznego jest powstrzymanie progresji i ochrona cho-
rego przed zagrożeniami życia, jakimi są powikłania w postaci 
krwotoku z żylaków przełyku, śpiączki wątrobowej, zaburzeń 
krzepnięcia itp. Sprowadzenie czynnego procesu chorobowego 
do marskości nieaktywnej korzystnie zmienia losy pacjenta. 
Sensacją ostatnich lat są doniesienia, że zmiany marskie mogą 
być odwracalne. To bardzo dobra wiadomość dla chorych 
z mniej zaawansowanymi zmianami chorobowymi, czyli 
z marskością wyrównaną. Być może w nieodległym czasie 
będzie można u nich całkowicie usunąć zmiany chorobowe 
w wątrobie. Nie zmienia to faktu, że elementarnym warunkiem 
sukcesu terapeutycznego będzie zawsze eliminacja czynnika 
odpowiedzialnego za chorobę. 

gŁÓwne przyczyny powstania
Wśród głównych przyczyn marskości wątroby wymienia się 
obecnie nadużywanie alkoholu oraz zakażenie wirusami 
HBV i HCV. Ich rangę w patologii ludzkiej kształtuje właśnie 
zdolność wywoływania marskości wątroby, a w przypadku 
wirusów hepatotropowych dodatkowo szczególne własności ra-
kotwórcze. Istnieją możliwości skutecznego leczenia każdego 
z tych stanów chorobowych, przy czym tylko pozornie są one 

prostsze w przypadku alkoholizmu. Aby czynnik hepatotoksyczny zniknął, wystarczy 
zaprzestać spożycia alkoholu. Los chorego znajduje się w jego rękach czy raczej 
głowie. Droga do sukcesu jest jednak bardzo daleka i niełatwa, gdyż w tym przypadku 
wiara w ludzką racjonalność często graniczy z naiwnością. Odmienną sytuację mają 
pacjenci przewlekle zakażeni wirusami typu B i C zapalenia wątroby. Bez odpowied-
nich leków uzyskanie remisji choroby jest bardzo rzadkie. Również w tych przypad-
kach bez czynnego, osobistego udziału pacjenta optymalizacja wyników leczenia jest 
niemożliwa. Zwraca uwagę coraz większa liczba leków o dużym potencjale terapeu-
tycznym i coraz szerszych wskazaniach, obejmujących także marskość wątroby. 
Na horyzoncie pojawiają się kolejne leki, nowe szanse dla chorych. Pozwala to na 
doskonalenie procedur terapeutycznych, minimalizowanie działań niepożądanych, 
i co szczególnie ważne, unikanie konsekwencji lekooporności. Nie należy zapominać, 
że przyczyny marskości są często złożone. Patogenne działanie wirusa łączy się 
niekiedy z hepatotoksycznym działaniem alkoholu, błędami dietetycznymi itp. 
W konsekwencji sukces terapeutyczny wymaga kompleksu działań chroniących 
pacjenta przed powikłaniami. W szczególnej sytuacji znajdują się chorzy z niewielką 
rezerwą czynnościową wątroby, u których banalny czynnik może załamać wydolność 
narządu. Na przykład encefalopatia wątrobowa, będąca synonimem niewydolności 
wątroby, pojawia się najczęściej znienacka w wyniku błędu pacjenta, którym może być 
nadmierny wysiłek fizyczny, przebywanie w świeżo pomalowanym pomieszczeniu, 
przedawkowanie leków moczopędnych czy błąd dietetyczny. Każdy chory powinien 
znać te zagrożenia, aby ich konsekwentnie unikać. 

powikŁania 
W tym kontekście należy wspomnieć o innym ważnym powikłaniu marskości, jakim 
są krwotoki z żylaków przełyku. Chirurgia naczyniowa i endoskopia zabiegowa są 
rutynowo włączane do zapobiegania i leczenia tych zagrożeń. Należy oczekiwać 

upowszechnienia bardziej skutecznych 
metod leczenia wodobrzusza. Nie ma 
wątpliwości, że zagrożenie rakiem 
wątrobowokomórkowym nie poprawia 
nastroju chorym na marskość wątroby, 
aczkolwiek prowadzone rutynowo wśród 
nich badania przesiewowe ryzyko to 
w znacznym stopniu minimalizują. 
Im szybciej rozpozna się ognisko 
nowotworowe, tym łatwiej je leczyć. 
W krańcowych przypadkach, gdy proces 
marski jest zaawansowany, pozostaje 
przeszczepienie wątroby. Nigdy jed-
nak nie będzie to rutynową metodą 
terapeutyczną, stąd tak ważne jest 
leczenie chorych na marskość wątroby 
na jej początkowych etapach lub „jeszcze 
wcześniej”. 

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

nie musi prowadzić do śmierci
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wątroby
Tekst prof. Waldemar Halota  

Tytuł tego artykułu nie jest uwarunkowany 
zawodowym optymizmem autora ani potrzebami 
czytelników. Marskość można leczyć  
i wyleczyć, choć nie zawsze się to udaje. 



Przeszczep wątroby 
nie jest rozwiązaniem 
doraźnym. Pozwala 
pacjentowi prowadzić 
aktywny tryb życia.

życie po
przeszczepieniu
wątroBy

Tekst prof. Janusz Wyzgał

Jest wiele chorób, które w swoim przebiegu doprowadzają do niewydolności wątroby 
będącej wskazaniem do wykonania przeszczepu. Część z nich rozwija się latami, nie 
dając objawów, i zostaje rozpoznana w momencie zaawansowanej niewydolności 
wątroby, inne stwierdzane są przypadkowo na podstawie odchyleń w badaniach 
okresowych lub w trakcie przygotowań do planowych zabiegów operacyjnych (ozna-
czanie statusu wirusologicznego – HBV, HCV). Wczesne rozpoznanie choroby daje 
możliwość podjęcia leczenia, np. leczenie przeciwwirusowe w przewlekłym zapaleniu 
wątroby typu B i C daje szansę na wyleczenie lub spowolnienie procesu przebudowy 
marskiej, a co za tym idzie – zmniejsza ryzyko rozwoju nowotworu. Mając świado-
mość choroby, można wpływać na jej przebieg przez zmianę diety, unikanie alkoholu, 
leków i substancji hepatotoksycznych. Regularne wykonywanie badań kontrolnych 
umożliwia monitorowanie przebiegu choroby i wybranie optymalnego momentu 
zgłoszenia chorego jako potencjalnego biorcy wątroby. Tacy chorzy, zdając sobie 
sprawę z możliwych konsekwencji, mają czas na przemyślenia i podjęcie decyzji o 
zakresie postępowania terapeutycznego proponowanego przez lekarza prowadzącego. 
W sytuacji nagłego wystąpienia objawów nie tylko chory, ale również personel 
medyczny mają mniej czasu na podjęcie decyzji. Zabiegi wykonywane  
w trybie pilnym wiążą się oczywiście z większym ryzykiem okołooperacyjnym 
spowodowanym ciężkim stanem chorego. Są to najczęściej chorzy w śpiączce wątrobo-
wej z niewydolnością wielonarządową, u których wykonanie skutecznego przeszczepu 
jest kwestią życia lub śmierci – oni nie mogą czekać! Po zabiegu operacyjnym potrzebu-
ją więcej czasu, aby dojść do formy i to nie tylko tej fizycznej. Najczęściej są to młode, 

dotychczas drowe osoby, mające mnóstwo planów 
i marzeń, których realizacja w tym momencie 
wydaje się niemożliwa. Potrzebny jest czas, aby 
oswoić się z nową sytuacją, zaakceptować najczęś-
ciej przejściowe ograniczenia oraz przejść pełną 
rekonwalescencję i rehabilitację. Najtrudniejszy 
oczywiście jest okres bezpośrednio po operacji, 
kiedy chory czuje się najbardziej bezradny, otoczony 
przez aparaturę medyczną, unieruchomiony  
w łóżku. Ciągłe doskonalenie technik operacyjnych 
przyczynia się do ograniczenia czasu trwania 

zabiegu, mniejszej utraty krwi w czasie jego wykonywania i zmniejszenia ekspozycji na 
środki stosowane do znieczulenia ogólnego. W efekcie zmniejsza się liczba takich 
powikłań, jak: niedokrwienie ośrodkowego układu nerwowego, niedokrwienie mięśnia 
serca, uszkodzenia nerwów obwodowych. Przekłada się to bezpośrednio na skrócenie 
czasu pobytu chorego w oddziale intensywnej opieki medycznej, zmniejszenie śmiertel-
ności okołooperacyjnej i poprawę odległych wyników przeszczepów wątroby. Niemal 
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Nowe  
techniki 
operacyjne 
zmniejszają 
liczbę 
powikłań 



8 aBc pacjenta

Fo
to

 C
or

b
is

9

90 proc. biorców przeżywa pierwszy rok po transplantacji i ma 
perspektywę wieloletniego przeżycia. Przeszczep wątroby nie 
jest bowiem rozwiązaniem doraźnym, pozwala chorym 
powrócić do normalnej aktywności i funkcjonowania w 
społeczeństwie. Nie stanowi przeciwwskazania do pracy 
zawodowej, aktywności fizycznej, zakładania i powiększania 
rodziny. Najdłuższe okresy przeżycia z przeszczepioną 
wątrobą wynoszą prawie 30 lat i mają bezpośredni związek 
z przyczyną niewydolności wątroby i możliwością nawrotu 
choroby oraz wiekiem i kondycją biorcy w momencie przesz-
czepienia. Zabieg operacyjny to dopiero początek „drugiego” 
życia. W pierwszych dobach po przeszczepieniu wątroby chory 
przebywa na oddziale intensywnej opieki medycznej, gdzie 
monitorowane są parametry życiowe oceniające wydolność 
układu krążenia i układu oddechowego, który 
w tym czasie wspierany jest z użyciem 
respiratora. Sztuczna wentylacja może trwać 
od 24 godzin do kilku tygodni, wszystko 
zależy od stanu chorego przed operacją oraz 
ewentualnych powikłań śród- i pooperacyj-
nych. Występowanie niewydolności wielona-
rządowej i śpiączki wątrobowej przed zabie-
giem przeszczepienia wątroby wydłuża ten 
okres i sprzyja wczesnym powikłaniom. 
Zaburzenia krzepnięcia są przyczyną krwa-
wień, które mogą wymagać interwencji chirurgicznej, nato-
miast obniżenie odporności spotęgowane przez leki immuno-
supresyjne powoduje powikłania infekcyjne. W tym okresie 
chorzy wymagają monitorowania gospodarki wodno- 
-elektrolitowej, funkcji nerek oraz gospodarki węglowodano-
wej, profilaktycznego podawania antybiotyków i leków 
przeciwgrzybicznych, a przede wszystkim skutecznego 
leczenia przeciwbólowego i sedatywnego. Leki immunosupre-
syjne, zapobiegające procesowi odrzucania  przeszczepu, 
podawane są dożylnie lub przez sondę do żołądka. Kiedy 
chory zdolny jest samodzielnie oddychać, jego uniezależnienie 
od aparatury medycznej pozwala na przeniesienie z oddziału 
intensywnej opieki medycznej i podjęcie działań rehabilitacyj-
nych. Po dużym zabiegu operacyjnym, jakim jest przesz-

czepienie wątroby, konieczne jest skuteczne leczenie przeciw-
bólowe, tak aby dolegliwości ze strony rany nie ograniczały 
wentylacji płucnej i nie przeszkadzały w aktywności ruchowej. 
Chory musi otrzymać informację, jakie wysiłki może bezpiecz-
nie wykonywać i jakie ma ograniczenia. Do czasu zagojenia 
rany pooperacyjnej konieczna jest szczególna ochrona tej 
okolicy oraz unikanie działań mogących doprowadzić do 
powstania przepukliny. Troską personelu medycznego 
pozostają regularna ocena procesu gojenia i zmiana opatrun-
ków. Jakiekolwiek objawy infekcji wymagają wyjaśnienia 
etiologii i podjęcia leczenia. Wymaz z rany, posiewy krwi  
i moczu w związku ze stosowaniem cewników dożylnych oraz 
pęcherzowych, ewentualnie posiew płynu pobranego  
z opłucnej lub otrzewnej, umożliwiają zastosowanie celowane-

go leczenia zgodnie z antybiogramem. 
Standardem postępowania jest stosowanie pro-
filaktycznych dawek leków przeciwwiruso-
wych, które w razie wystąpienia objawowej 
infekcji lub cech serologicznych jej aktywności 
są zwiększane do dawek terapeutycznych. 
Regularnie monitorowana jest funkcja 
wątroby przeszczepionej. Wykonywane są 
badania biochemiczne: poziom transaminaz, 
bilirubiny, fosfatazy alkalicznej, GGTP oraz 
ocena syntetycznej funkcji wątroby – koagulo-

gram, proteinogram. W razie występowania zaburzeń krzep-
nięcia lub niedokrwistości stosowane są preparaty krwiopo-
chodne. Niewydolność nerek może wymagać przejściowo 
leczenia nerkozastępczego w postaci hemodializ. Zaburzenia 
gospodarki węglowodanowej korygowane są podawaniem 
insuliny, część chorych może jej wymagać przez dłuższy czas 
po transplantacji lub być leczona lekami doustnymi. Często 
wykonywanym badaniem jest USG wątroby, które umożliwia 
ocenę miąższu narządu, dróg żółciowych oraz przepływu 
w naczyniach wątrobowych. Jeśli istnieje konieczność 
weryfikacji zmian opisywanych w USG, można wykonać 
tomografię lub rezonans wątroby. Czasem konieczne jest wyko-
nanie biopsji wątroby w celu wyjaśnienia przyczyny pogorsze-
nia jej funkcji. Zabieg ten wykonuje się w znieczuleniu 

aBc pacjenta

90 proc.  
biorców ma 
perspekty-
wę wielolet-
niego życia 
po operacji

miejscowym, pobierając igłą niewielki fragment wątroby pod 
kontrolą USG. Badanie histopatologiczne pobranego materiału 
pozwala zwykle ustalić przyczynę pogorszenia funkcji 
narządu. Ma to ogromne znaczenie w wyborze dalszego 
leczenia, które różni się zasadniczo w przypadku procesu 
ostrego odrzucania i powikłań infekcyjnych. Konieczne jest 
również monitorowanie stężeń leków immunosupresyjnych, 
które we wczesnym okresie po transplantacji mogą ulegać 
znacznym wahaniom ze względu na interakcje lekowe oraz 
zmieniającą się wydolność narządów. Wykluczenie aktywnych 
ognisk infekcji oraz ustalenie optymalnych dawek leków 
kończy pobyt chorego w szpitalu. Dalsza opieka odbywa się 
w trybie ambulatoryjnym. Początkowo wizyty są dość częste, 
co 2–3 tygodnie chory zgłasza się do ośrodka transplantacyjne-
go w celu wykonania kontrolnych badań 
i oznaczenia poziomu leków immunosupresyj-
nych. W czasie takiej wizyty oceniane są 
również ewentualne działania uboczne stoso-
wanych leków oraz stopień sprawności 
chorego w porównaniu ze stanem wyjścio-
wym. Przez pierwsze 3–6 miesięcy po 
przeszczepieniu wątroby dochodzi do 
swoistego „zaaklimatyzowania” się 
chorego w nowej sytuacji, poznania własnych 
możliwości i ograniczeń. Szalenie ważne 
w tym okresie jest wsparcie otoczenia, osób bliskich i profesjo-
nalistów, mające na celu uświadomienie otwierających się 
możliwości i zapobiegające utrwaleniu się stereotypu przewle-
kle chorego. Celem transplantacji wątroby jest nie tylko 
ratowanie ludzkiego życia, ale również przywracanie chorym 
możliwości pełnego funkcjonowania w społeczeństwie i 
rodzinie. Zwykle po około 6 miesiącach chory może powrócić 
do pełnej aktywności obejmującej pracę zawodową oraz aktyw-
ność fizyczną z zastrzeżeniem, że nie są to działania, które 
mogą w sposób bezpośredni przyczynić się do uszkodzenia 
wątroby. W tym czasie częstość wizyt kontrolnych spada do 
jednej miesięcznie, natomiast po roku od przeszczepienia 
mogą się odbywać co dwa, trzy miesiące, o ile nie występują 
wskazania medyczne do częstszych badań. Bardzo ważna jest 

samokontrola i świadomość własnego organizmu. Pacjent 
często znacznie wcześniej wychwytuje subtelne sygnały 
świadczące o zaburzeniach funkcjonowania organizmu, nim 
staną się one uchwytne w badaniach dodatkowych. Powinien 
wiedzieć, na jakie objawy ma zwracać uwagę i o jakich infor-
mować personel medyczny (gorączka, duszność, wymioty, 
biegunka, objawy infekcji dróg oddechowych, układu moczo-
wego, bóle i zawroty głowy, objawy skazy krwotocznej lub 
narastanie obrzęków). Podstawą sukcesu jest dobra współpraca 
pomiędzy pacjentem i lekarzem. Ze strony pacjenta powinna 
się ona przejawiać stosowaniem do zaleceń, zwłaszcza w zakre-
sie regularnego przyjmowania leków immunosupresyjnych 
oraz wykonywania badań kontrolnych. Natomiast rolą lekarza 
jest stworzenie atmosfery zaufania, w której wspólna troska 

o jak najlepsze wykorzystanie daru, jakim jest 
nowa wątroba, nie ogranicza się tylko do 
monitorowania jej funkcji. 6 miesięcy 

po operacji  
chory 
wraca do 
aktywności 
fizycznej
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Akcję przeprowadzono z inicjatywy firmy Roche Polska, 
Stowarzyszenia Pomocy Chorym z HCV „Prometeusze” oraz 
UNDP – Programu Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju 
(ONZ). Kampania miała charakter edukacyjno-diagnostyczny. 
Jej celem było zwiększenie świadomości wirusowego zapalenia 
wątroby typu C wśród kobiet ciężarnych oraz zachęcenie ich do 
wykonywania badań przesiewowych anty-HCV. W ramach akcji 
prawie 2000 kobiet w ciąży skorzystało z bezpłatnych testów 
na obecność we krwi wirusa HCV ufundowanych przez firmę 
Roche. Badania prowadzone były w laboratoriach diagnosty-
cznych w siedmiu miastach: Warszawie, Krakowie, Poznaniu, 
Białymstoku, Bydgoszczy, Szczecinie i Chorzowie. 
Bezpłatnym testom diagnostycznym towarzyszyła szeroka 
kampania edukacyjna prowadzona w gabinetach ginekologi- 
cznych, szkołach rodzenia, a także sieci sklepów Smyk, dzięki 
której materiały informacyjne dotarły do prawie 80 tys. osób. 
Informacja na temat kampanii dostępna była również na 
specjalnie utworzonej stronie internetowej www.wzwc.pl, która 
poświęcona jest diagnostyce i leczeniu zakażeń HCV.

cel zostaŁ osiągnięty
Kampania „Zostańcie w grze – Ty i Twoje dziecko” 
przyczyniła się do włączenia badań anty-HCV do kanonu 
badań obowiązkowych wykonywanych w trakcie ciąży. 
Patronat naukowy nad akcją objęły Polska Grupa Ekspertów 
HCV, Polskie Towarzystwo Epidemiologów i Lekarzy Chorób 

Zakaźnych, Konsultant Krajowy ds. Chorób Zakaźnych, 
Konsultant Krajowy ds. Położnictwa i Ginekologii oraz Pol-
skie Towarzystwo Ginekologiczne. Do kampanii przyłączyła 
się Fundacja „Pod Prąd Żółtej Rzeki”, Fundacja „Rodzić po 
Ludzku” oraz sieć sklepów Smyk. 

świadomość polakÓw
Kampania „Zostańcie w grze – Ty i Twoje dziecko” jest 
kontynuacją prowadzonej od 2005 roku akcji „Zostań w grze”, 
która przyczyniła się do wzrostu świadomości istnienia wzw 
typu C oraz przebadania ok. 7 tys. osób na nosicielstwo wirusa 
wywołującego tę chorobę. Konieczność prowadzenia działań 
edukacyjnych dotyczących problemu zakażeń HCV potwierdza 
badanie świadomości wirusowego zapalenia wątroby typu C 
wśród Polaków przeprowadzone we wrześniu 2007 przez 
TNS OBOP na zlecenie Roche Polska. Wynika z niego, że co 
prawda ponad 60 proc. Polaków słyszało o wirusowym zapale-
niu wątroby typu C, ale więcej niż połowa z nich nie widzi 
konieczności poddawania się badaniom diagnostycznym  
w kierunku zakażenia wirusem HCV. Postawa ta jest 
niepokojąca, zważywszy na szacunki Polskiej Grupy Eks-
pertów HCV, zgodnie z którymi w Polsce jest ponad 700 tys. 
nosicieli HCV, a do tej pory zdiagnozowano zaledwie 20 tys. 
osób. Uwzględniając całą populację, jedynie 13 proc.  
respondentów deklaruje, że przeszło badania w kierunku 
wirusa zapalenia wątroby typu C.  

„zostańcie 
w grze  
– ty i twoje 
dziecko”
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W marcu 2008 r. zakończyła się 
kampania społeczna „Zostańcie  
w grze – Ty i Twoje dziecko”,  
w ramach której kobiety w ciąży 
mogły wykonać bezpłatne  
testy na obecność wirusa HCV  
we krwi.

Tekst na podstawie informacji prasowej W trakcie leczenia może dojść do 
wystąpienia skutków ubocznych. Na 
poziomie psychologicznym mogą 
wystąpić depresja, drażliwość, nie-
pokój i bezsenność, z powodu których 
następuje znaczne pogorszenie jakości 
życia. Najważniejszym celem stoso-
wania poznawczo-behawioralnego pro-
gramu Simontona jest poprawa jakości 
życia dzięki zmniejszeniu poziomu 
stresu i polepszeniu funkcjo- 
nowania na poziomie emocjo- 
nalnym. 

uzupeŁnienie leczenia
Program Simontona to spójny,  
oparty na naukowych podstawach 
program pomocy psychoterapeutycznej 
dla osób z przewlekłymi chorobami 
zagrażającymi życiu. Najczęściej jest 
stosowany podczas pracy z pacjentami 
z chorobą nowotworową i stanowi 
uzupełnienie leczenia, a nie jego  
zamiennik. Program znajduje też  
zastosowanie w pracy z chorymi 
zakaźnie i chorującymi na stwardnienie 
rozsiane.

co może nasz mÓzg?
Naukową podstawą programu są odkrycia 
związków pomiędzy stanem psychicznym 
człowieka a mobilizacją sił obronnych or-
ganizmu. Praktycznie od urodzenia nasze 
komórki odpornościowe mają zdolność 
do rozpoznawania, niszczenia i usuwania 
z organizmu komórek nowotworowych 
oraz innych patogenów. Aktywność tych 
komórek i innych mechanizmów zdrowie-
nia podlega kontroli mózgu za pomocą 
połączeń nerwowych oraz wydzielania 
hormonów, neuropeptydów i innych 
substancji. Te mechanizmy działają 
niezależnie od tego, czy sobie z tego 
zdajemy sprawę, czy nie. Cała sztuka 
pomagania sobie w procesie zdrowienia 
polega właściwie na tym, żeby im nie 
przeszkadzać przez chroniczne utrzymy-
wanie się w stresie i negatywne uczucia.

siŁa wyoBraŹni
Co można zrobić? Im więcej jest w życiu 
człowieka spokoju, radości, poczucia 
sensu i głębokiego spełnienia, tym lepiej 
działają wewnętrzne siły zdrowienia.
Celem programu Simontona jest 

nauczenie pacjentów właśnie tego, 
jak zmniejszać poziom życiowego 
stresu, a zwiększać poczucie radości, 
spełnienia i sensu dzięki zastosowaniu 
metod: radzenia sobie z bólem i obja-
wami ubocznymi leczenia, wykorzysty-
wania siły własnego umysłu i wyobraźni 
dla własnego dobra, efektywnego 
radzenia sobie z kryzysem emocjonal-
nym, pracy nad sferą duchową, radzenia 
sobie z lękiem, zmartwieniem, poczu-
ciem krzywdy, złością i poczuciem 
winy, odkrywania znaczenia choroby, 
integrowania kwestii życia i śmierci, 
komunikowania się pomiędzy osobami 
chorującymi a wspierającymi, wzmac- 
niania i utrzymywania nadziei, tworze-
nia planu zdrowienia. Skuteczność 
programu jest potwierdzona w bada-
niach samego Simontona (1981), Spiegla 
(1989) Fawzy Fawzy (1993) i Kuechlera 
(2005). Pacjenci, którzy oprócz klasycz-
nego leczenia medycznego uczestniczyli 
w psychoterapii, średnio żyli ok. 2 razy 
dłużej, większy był wśród nich odsetek 
całkowitych wyzdrowień, mieli lepszą 
jakość życia, a jeśli umierali, to mieli 
lepszą jakość umierania. 

program

Pomoc psychologiczna dla osób z pzw C  
w trakcie leczenia. Tekst Maciej Skibiński

warsztaty
praktycznemu zastosowaniu programu simontona poświęcone zostaną specjalne  
trzydniowe warsztaty zorganizowane dzięki pomocy firmy roche przez fundację  
„pod prąd żÓŁtej rzeki” w dniach od 30 maja do 2 czerwca Bieżącego roku. Będą  
przeznaczone dla osÓB chorych na wzw c i osÓB wspierających. zostaną  
poprowadzone przez wielu psychologÓw pod przewodnictwem m. skiBińskiego. 
  
Bliższe informacje na temat warsztatÓw zostaną zamieszczone m.in. w portalu  
fundacji na stronie www.hcv-fundacja.pl. zapisÓw można dokonywać za 
pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: fundacja@hcv-fundacja.pl  
BądŹ telefonicznie pod numerem 0-696 418 335.

musisz wiedzieć

simontona
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Leczenie stosunkowo często powoduje zaburzenia w obrazie krwi. 
Źródła literaturowe podają, że zaburzenia te u ponad 25 proc. chorych 
mogą być powodem redukcji dawek różnych leków, a u kilku procent 
nawet przedwczesnego zakończenia terapii. 

niepożądane objawy 
podczas leczenia

cz. 2

Tekst dr n.med. Ewa Janczewska-Kazek

Jak wiadomo, odstępstwa od wyjściowego, ustalonego dla 
pacjenta schematu terapii mogą wpływać niekorzystnie na 
ostateczną skuteczność leczenia. Bardzo ważne jest więc 
regularne monitorowanie morfologii krwi i wczesna reakcja na 
ewentualne nieprawidłowości w jej obrazie. Pierwsze kontrolne 
badanie po rozpoczęciu leczenia powinno być przeprowadzone 
po upływie jednego–dwóch tygodni od podania pierwszych 
dawek leków. W trakcie dalszego leczenia niezbędne jest 
kontrolowanie morfologii krwi co najmniej raz w miesiącu. 
W przypadku gdy obserwowane są istotne nieprawidłowości, 
lekarz prowadzący zaleca częstsze wykonywanie tych badań. 

pierwsza grupa  
oBjawÓw niepożądanych
Niektóre leki powodują zahamowanie tworzenia nowych 
składników krwi przez szpik kostny. Spowodować to może 
zmniejszenie się liczby wszystkich rodzajów krwinek: białych 
(leukocytów), płytkowych (trombocytów) oraz w mniejszym 
stopniu czerwonych (erytrocytów). 

neutropenia
Obniżoną liczbę krwinek białych nazywamy leukopenią. 
Nieznaczne zmniejszenie się całkowitej liczby krwinek 
białych obserwuje się u większości leczonych pacjentów, na 
ogół jednak nie wymaga ono żadnej interwencji. Leukocyty 
nie są jednorodną grupą komórek, na ich całkowitą liczbę 
składa się kilka grup krwinek o różnych właściwościach. 
W monitorowaniu bezpieczeństwa terapii przeciwwirusowej 
największą wagę przywiązujemy do liczby granulocytów 
obojętnochłonnych (tzw. neutrofili). Obniżoną liczbę 
granulocytów obojętnochłonnych nazywamy neutropenią. 
Znacznego stopnia neutropenia  (<750/mm3) niesie ze sobą 

zwiększone ryzyko wystąpienia infekcji np. bakteryjnych lub 
grzybicznych). Dlatego też stwierdzenie znaczącej neutrope-
nii jest wskazaniem do redukcji dawki leku, a w przypadku 
pogłębiania się tych zaburzeń pomimo redukcji  
– do pominięcia dawki lub nawet do przedwczesnego 
przerwania kuracji. W niektórych krajach w przypadku 
znaczącej neutropenii stosowane są preparaty czynnika 
wzrostu granulocytów, który pobudza produkcję tych krwinek. 
W Polsce nie jest on rutynowo stosowany w tym wskazaniu, 
nie podlega też w tych przypadkach refundacji. 

tromBocytopenia
Trombocytopenia to obniżona liczba płytek krwi.  
Krwinki te są jednym z istotnych czynników biorących 
udział w krzepnięciu krwi. Znaczne zmniejszenie się ich 
liczby powodować więc może zwiększone ryzyko krwawień. 
Do nieznacznej redukcji liczby trombocytów w stosunku do 
wartości wyjściowych dochodzi u większości chorych podda-
wanych leczeniu przeciwwirusowemu. Układ krzepnięcia funk-
cjonuje jednak na ogół prawidłowo nawet w przypadku trombo-
cytopenii sięgającej 50 000/mm3. Dopiero poniżej tej wartości 
zaleca się redukcję dawki leku. Wskazaniem do przerwania 
terapii jest przede wszystkim wystąpienie objawów skazy krwo-
tocznej, która (przy braku innych, poza małopłytkowością 
zaburzeń krzepnięcia krwi) występuje zwykle dopiero przy 
liczbie trombocytów mniejszej niż  25 000/mm3. Należy 
zatem zgłosić się do lekarza prowadzącego w przypadku 
zaobserwowania np. podkrwawiania z dziąseł, nawracającego 
krwawienia z nosa, czarnych „smolistych” stolców czy też 
stolców z domieszką świeżej krwi. Uwagi wymagają również 
objawy tzw. plamicy, czyli pojawienie się czerwonych drob-
nych, płaskich punkcików na skórze. W przypadku istotnej 

podczas leczenia

trombocytopenii poza redukcją dawki leku 
stosować można objawowo lub zapobiegawczo 
preparaty przeciwkrwotoczne, według 
wskazań lekarza. Nie istnieje w chwili obecnej 
zarejestrowany preparat czynnika wzrostu 
trombocytów. Skuteczność i bezpieczeństwo 
takiego preparatu sprawdzane są w ramach 
toczących się obecnie badań klinicznych. 

niedokrwistość (anemia)
Do zahamowania produkcji krwinek czerwo-
nych przez leki dochodzi rzadziej niż w przy-
padku krwinek białych i płytkowych. 

niedokrwistość związana ze 
stosowaniem innej grupy lekÓw
Mechanizm niedokrwistości wywołanej przez pewną grupę 
lekarstw jest zupełnie inny niż w przypadku pierwszej grupy.  
Krwinki czerwone produkowane są przez szpik kostny 
w sposób prawidłowy, natomiast leki uszkadzają te krwinki 
i powoduje ich rozpad (tzw. hemolizę). W zależności od nasile-
nia tego zjawiska i możliwości nadrobienia strat przez szpik 
kostny może rozwinąć się niedokrwistość różnego stopnia: 
od niewielkiego tylko spadku stężenia hemoglobiny aż do 
ciężkiej anemii powodującej konieczność przetoczenia krwi. 
Szczególnie niekorzystny efekt daje zsumowanie się zahamo-
wania produkcji krwinek ze wzmożoną hemolizą.  Obniżenie 
się stężenia hemoglobiny o 2–3 g% w stosunku do wartości 
wyjściowej jest zwykle odczuwalne przez pacjenta w postaci 
osłabienia, zawrotów głowy, przyspieszonej akcji serca. 
Widoczna może być bladość skóry, a także lekkie zażółcenie 
spowodowane charakterystycznym dla hemolizy wzrostem 
stężenia wolnej bilirubiny. Pacjenci cierpiący na choroby serca 
mogą odczuwać bóle zamostkowe. U chorych z obciążeniami 
kardiologicznymi taki spadek stężenia hemoglobiny może być 
wskazaniem do redukcji dawki leku. U pozostałych chorych 
poddawanych terapii wskazaniem do redukcji dawki jest 
stężenie hemoglobiny <10 g%, a do całkowitego przerwania 
jej stosowania: 8,5 g%. W zaburzeniach hematologicznych 

wspomagająco i zapobiegawczo można stosować preparaty 
kwasu foliowego, witaminy czy też inne uzgodnione z le-
karzem prowadzącym leki. 

regularne wizyty to 1/2 sukcesu
Wiemy wszyscy, jak ważne jest dla skutecznego leczenia 
stosowanie należnych dawek leków przeciwwirusowych 
(a przynajmniej 80 proc. tych dawek przez co najmniej 80 
proc. zaplanowanego okresu leczenia). Bardzo istotne jest więc 
regularne zgłaszanie się na planowe wizyty i wykonywanie 
wymaganych badań, a także kontaktowanie się z ośrodkiem 
prowadzącym leczenie w przypadku nagłego wystąpienia 
niepokojących objawów. Właściwa i odpowiednio szybka 
reakcja na zaburzenia hematologiczne, odpowiednia redukcja 
dawek leków i ewentualne zwiększenie dawki po uzyskaniu 
poprawy obrazu krwi mogą być kluczem do uzyskania trwałej 
odpowiedzi wirusologicznej. 

jak soBie z nimi radzić?

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

Kontrolowanie 
morfologii  
krwi wpływa 
na skuteczność 
leczenia 



Standardy leczenia przewlekłego 
zapalenia wątroby typu C 
zmieniały się na przestrzeni lat.

Standardy leczenia przewlekłego 

4
Początkowo w leczeniu pzw C stosowano monoterapię lekiem 
w dawkach 3MU trzy razy w tygodniu przez 24 tygodnie, 
uzyskując skuteczność około 16 proc. W kolejnych latach 
zwiększono dawki do 5MU trzy razy w tygodniu, wydłużono 
okres leczenia do 48 tygodni, a następnie dodano lek przeciw-
wirusowy. Zastosowanie tej kombinacji leków zaowocowało 
prawie trzykrotnym wzrostem skuteczności terapii, która 
pod koniec lat 90. wynosiła około 43 proc. Jednak gorsze 
niż oczekiwane wyniki terapii pzw C skłaniały do kolejnych 
poszukiwań, czego efektem było wprowadzenie interferonów 
pegylowanych. Ich zastosowanie umożliwiło trwałą supresję 
wiremii HCV, a tym samym wyższą skuteczność terapii. 
Jednocześnie ze wzrostem skuteczności terapii podniesiono 
jakość życia pacjentów poprzez możliwość podawania zas-
trzyków raz w tygodniu przy porównywalnych działaniach 
niepożądanych. Terapia ta stanowi do dzisiaj standard leczenia 
pzw C, a jej skuteczność wyrażona uzyskaniem trwałej odpow-
iedzi wirusologicznej (SVR – z ang. sustained viral response), 
czyli niewykrywalną wiremią HCV pod koniec leczenia 
utrzymującą się minimum 6 miesięcy, po jego ukończeniu 
wynosi około 55 proc. 

leczenie zależy od genotypu
Powodzenie leczenia pzw C zależy od wielu czynników 
– zarówno od wirusa, jak i od osoby zakażonej, warunkujących 
indywidualną, charakterystyczną dla danego pacjenta 
odpowiedź na leczenie. Jednym z ważniejszych jest genotyp 
HCV, który determinuje skuteczność leczenia, a jednocześnie 
wyznacza okres terapii. Czas leczenia chorych zakażonych 
genotypem 2, 3 HCV wynosi standardowo 24 tygodnie, a jego 
skuteczność około 90 proc. W budowie wirusa HCV geno-
typu 1 wykryto sekwencję niewrażliwości na jeden z leków, 

która prawdopodobnie warunkuje gorszą odpowiedź na 
leczenie, a tym samym niższą jego skuteczność. Stąd okres 
leczenia zakażonych genotypem 1 HCV wynosi standardowo 
48 tygodni, a jego skuteczność około 50 proc.

skuteczność terapii a wiremia
Podstawowym instrumentem pozwalającym lekarzowi na prze-
widzenie, czy włączona terapia będzie skuteczna, jest badanie 
zachowania się wiremii. Pod wpływem leków powinna się ona 
obniżać, przy czym im szybciej to nastąpi, tym rokowanie 
jest lepsze. Monitorowanie dynamiki wiremii pozwala na 
prognozowanie skuteczności leczenia u określonego pacjenta, 
co z kolei warunkuje optymalizację terapii. Prognozowanie 
umożliwia wyselekcjonowanie grupy chorych o wysokim 
prawdopodobieństwie uzyskania sukcesu terapeutycznego, jak 
też pacjentów, u których szanse na uzyskanie odpo-wiedzi na 
leczenie są niewielkie. Do niedawna uważano, że kluczowe 
znaczenie w prognozowaniu skuteczności terapii ma ocena 
wiremii (badanie HCV RNA) w 12. tygodniu leczenia, czyli 
tzw. wczesna odpowiedź wirusologiczna (EVR – z ang. early vi-

ral response). W obowiązujących standardach terapeutycznych 
wynik tego badania przesądzał o kontynuacji bądź przerwaniu 
leczenia. Z przeprowadzonych ostatnio badań wynika, że 
jeszcze wcześniejszym czynnikiem prognostycznym korzystnej 
odpowiedzi na leczenie jest uzyskanie zaniku wiremii HCV 
w 4. tygodniu leczenia, czyli  tzw. szybka odpowiedź wiruso-
logiczna  (RVR – ang. rapid viral response). Pacjenci, którzy 
uzyskują RVR, mają największe szanse na uzyskanie trwałej 
(SVR) odpowiedzi na leczenie. Im wcześniej podczas leczenia 
dochodzi do zaniku wiremii, tym szansa na trwałą odpowiedź 
wirusologiczną jest większa. Wyniki badań skuteczności tera-
pii pzw C, uwzględniające oznaczenia wiremii HCV  

prof. hab. 
Małgorzata 
Pawłowska
z Katedry i Kliniki 
Chorób Zakaźnych  
i Hepatologii CM UMK 
w Bydgoszczy

tydzień
w terapii przewlekŁego  
zapalenia wątroBy typu c
i jego znaczenie dla dalszego 
leczenia Tekst prof. hab. Małgorzata Pawłowska
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w 4. tygodniu leczenia, wskazują 
również na możliwość skrócenia okresu 
terapii u pacjentów uzyskujących RVR. 
Dotyczy to zakażonych genotypem 1 
HCV z niską wiremią przed leczeniem. 
U takich chorych proponuje się lecze-
nie przez 24 tygodnie. U zakażonych 
genotypem 2, 3 HCV opisano skrócenie 
leczenia do 14–16 tygodni. Z publiko-
wanych szacunkowych danych wynika, 
że skrócenie terapii dotyczyć może 
około 1/4 leczonych. Argumentami 
przemawiającymi za skróceniem terapii 
u pacjentów uzyskujących RVR są 
zarówno zmniejszenie jej uciążliwości 
i działań niepożądanych, jak i względy 
ekonomiczne. Obniżenie kosztów 
związane ze skróceniem leczenia daje 
możliwości zwiększenia dostępu do tej 
drogiej terapii większej liczbie pacjentów 
zakażonych HCV. 

prof. hab. 
Małgorzata 
Pawłowska
z Katedry i Kliniki 
Chorób Zakaźnych  
i Hepatologii CM UMK 
w Bydgoszczy
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w 4. tygodniu leczenia, wskazują 
również na możliwość skrócenia okresu 
terapii u pacjentów uzyskujących RVR. 
Dotyczy to zakażonych genotypem 1 
HCV z niską wiremią przed leczeniem. 
U takich chorych proponuje się lecze-
nie przez 24 tygodnie. U zakażonych 
genotypem 2, 3 HCV opisano skrócenie 
leczenia do 14–16 tygodni. Z publiko-
wanych szacunkowych danych wynika, 
że skrócenie terapii dotyczyć może 
około 1/4 leczonych. Argumentami 
przemawiającymi za skróceniem terapii 
u pacjentów uzyskujących RVR są 
zarówno zmniejszenie jej uciążliwości 
i działań niepożądanych, jak i względy 
ekonomiczne. Obniżenie kosztów 
związane ze skróceniem leczenia daje 
możliwości zwiększenia dostępu do tej 
drogiej terapii większej liczbie pacjentów 
zakażonych HCV. 

Ocena 
wiremii ma 
kluczowe 
znaczenie  
w terapii anty-
wirusowej



Jeszcze w Polsce dowiedziała się, że jest 
zarażona wirusem HCV. Dostała jednak 
propozycję pracy w Anglii. Jechać czy nie? 
Biła się z myślami, aż zdecydowała, że 
opuszcza ojczyznę. O swoich pierwszych 
miesiącach za granicą, zmaganiach z językiem 
i chorobą opowiada nam Sylwia, mieszkanka 
Londynu.

londyn
Tekst Sylwia Sęk

Przez pierwsze miesiące pobytu w Anglii 
nie myślałam o leczeniu. Nie czułam 
się źle. Zapoznawałam się z krajem, 
z prawami, jakie mi tu przysługują jako 
imigrantce. Kompletnie nie znałam 
angielskiego. Nie uczyłam się go 
wcześniej, dlatego zaczęłam uczęszczać 
do szkoły językowej. Początkowo we 
wszystkim pomagała mi kuzynka, która 
ściągnęła mnie do siebie. Dzięki niej 
i swoim wysiłkom z pierwszym niepo-
radnym tłumaczeniem dowiedziałam 
się, że moje prawa 
i możliwości w tym 
kraju są takie same 
jak Brytyjczyków, pod 
warunkiem, że przeby-
wam i pracuję legalnie. 
Wówczas pierwszy raz 
pomyślałam o terapii 
tu, na miejscu. Było dla 
mnie logiczne, że skoro 
ktoś swoje życie związał z tym krajem, 
tu mieszka, pracuje, płaci podatki 
i jego pobyt jest legalny, może również 
korzystać z opieki medycznej. Jednak 
nie miałam kogo się poradzić. Szukałam 

przeróżnych informacji w internecie, 
wiele godzin spędziłam ze słownikiem 
na tłumaczeniu tekstów. Zapytałam na 
liście dyskusyjnej „Prometeuszy” o to, 
czy ktoś leczył się w Anglii. Niestety,  
nie było takiego przypadku. 

zŁe doBrego początki
Nie mogłam dłużej ignorować choro-
by. Planowałam pójść do lekarza. 
Wiedziałam, że przedtem powinnam 
wyrobić tzw. NIN – narodowy numer 

ubezpieczenia. Niestety, 
zanim to zrobiłam, 
rozchorowałam się 
i wizyta u lekarza była 
konieczna. Zarejestrowała 
mnie kuzynka, ale doktor 
mógł mnie przyjąć dopie-
ro za tydzień. Dziwne. 
Przecież trudno siedem 
dni wcześniej przewidzieć, 

kiedy będzie się chorym, by akurat trafić 
na wizytę. Następnego dnia poczułam 
się jeszcze gorzej. Poprosiłam kuzynkę, 
by zawiozła mnie na pogotowie. Lekarz 
przyjął mnie bez mrugnięcia okiem. Nie 

pytał o ubezpieczenie, zamieszkanie, 
pracę. Przepisał antybiotyk i wróciłam 
do domu. Zadziwiające… Wizyta w szpi-
talu przebiegła bez żadnych komplikacji. 
Wtedy w mojej głowie narodziła się 
chytra myśl: skoro tak, to pójdę na tę 
wizytę za tydzień i poproszę o skiero-
wanie do hepatologa, nie czekając  
na nr NIN. 

wiem więcej od  
angielskiego lekarza
Podczas wizyty znów towarzyszyła mi 
kuzynka, ja tylko nadrabiałam miną. 
Doktor, starszy pan w okularach, 
z przykrością stwierdził, że hepatitis C 
nie leczy się w Anglii, ponieważ nie 
ma dowodów na skuteczność terapii. 
Nie mogłam w to uwierzyć. Poprosiłam 
kuzynkę, by powiedziała, że to 
niemożliwe, gdyż w Polsce czekałam na 
terapię, i że proszę tylko o skierowanie 
do specjalisty. Doktor zdał sobie sprawę, 
że nie zna aktualnych danych, bo nic 
nie powiedział, tylko skierował mnie na 
badania. Po tygodniu przyszło wezwanie 
do pielęgniarki. Dostałam numery 

leczenie za granicą
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kontaktowe do specjalisty oraz hasło, 
pod którym zostałam zarejestrowana 
w szpitalu. Na wizytę umówiłam się 
przez internet, zaznaczając termin, który 
mi odpowiada i który był aktualny. Nie-
samowite ułatwienie. Mogłam również 
zaznaczyć, że chcę tłumacza. I wszystko 
dało się załatwić bez numeru NIN, choć 
zdążyłam złożyć wniosek. 

rozpoczynam terapię
Wizyta u hepatologa naprawdę należała 
do przyjemnych. Doktor opowiedział mi 
o chorobie, o możliwościach leczenia, 
szansach, potrzebnych badaniach, kosz-
tach (najprzyjemniejsze było to, że ich 
nie będzie) oraz o skutkach ubocznych. 
Pytał, czy pracuję, jak się czuję? Zrobił 
wgląd w badania z Polski. Narysował mi 
nawet na kartce cały cykl, bym mogła 
lepiej zrozumieć. Od początku czułam 
się jak potencjalna kandydatka do lecze-
nia i nie odniosłam wrażenia, by doktor 
był zniecierpliwiony moimi pytaniami 
oraz nieznajomością języka. Skierował 
mnie na wiele badań, w tym określenia 
genotypu. Kamień spadł mi z serca. 

Wciąż nie mogłam uwierzyć, że to 
wszystko jest takie proste. Na następną 
wizytę poprosiłam o tłumacza. 

samodzielność
Przeprowadziłam się do Londynu. 
Wcześniej mieszkałam z kuzynką 
w mniejszym mieście. Ona tam została, 
ja w poszukiwaniu pracy udałam się na 
podbój stolicy. Mój angielski znacznie 
się poprawił, jeśli chodzi o rozumie-
nie, natomiast z mówieniem nie było 
najlepiej. Od pięciu miesięcy nie byłam  
u  lekarza. Wreszcie zmobilizowałam 
się i poszłam do najbliższej przychodni, 
do GP – lekarza pierwszego kontaktu. 
Powiedziałam najprostszymi zdania-
mi, że mam hepatitis C i chcę iść do 
specjalisty. Po dwóch tygodniach 
pocztą dostałam wezwanie na wizytę. 
Postanowiłam pójść bez tłumacza. 
Przygotowałam się do niej. Nauczyłam 
się niektórych wyrazów, aby wiedzieć, 
że badania krwi to blood count itp. Tym 
razem przyjął mnie sam profesor. Znowu 
byłam mile zaskoczona. Nie obyło się 
oczywiście bez błędów językowych, 

lecz doktor był wyrozumiały i bardzo 
starał się wytłumaczyć mi wszystko 
jak najprościej. Zaprowadził mnie do 
pielęgniarki, która wytłumaczyła mi, 
jak działają moje leki i kiedy powinnam 
przyjść. Nie rozumiałam do końca 
po co… Okazało się, że rozpoczynam 
terapię. Moja radość nie miała granic. 
W Polsce czekałabym na to miesiącami. 
A tu momentalnie odebrałam zastrzyki 
i leki na miesiąc. Poinstruowano mnie, 
że zakładając kartę NHS Prescription 
Charge Certificate, zapłacę o wiele 
mniej (98 funtów rocznie). Natomiast,  
jeśli otrzymuję zasiłek, tzw. Working 
Tax Credit, mogę otrzymywać 
leki zupełnie za darmo. Zostałam 
o wszystkim dokładnie poinformowana. 
Dostałam przeróżne materiały, w tym 
po polsku płytę DVD na temat HCV 
oraz instrukcję, jak wykonywać 
zastrzyki. Obecnie przyjęłam trzeci 
zastrzyk i czuję się dobrze. Polubiłam 
Londyn. Jestem szczęśliwa i wdzięczna 
temu krajowi, że daje mi szansę na 
wyzdrowienie. W dodatku z polskim 
obywatelstwem. 

Rozpoczęcie 
terapii 
w Angli jest  
o wiele  
prostsze niż 
w Polsce



Zdrowe myślenie,  
czyli aktualizacja  
oprogramowania naszego  
biologicznego komputera.

pozytywne
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dzamy, czy dana myśl spełnia co najmniej trzy z pięciu kryteriów:

+  Jest oparta 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 kryteria zdrowego myślenia nie są spełnione, po prawej 
stronie zapisujemy zdrową myśl przeciwstawną do niezdrowej 
i sprawdzamy, czy spełnia co najmniej trzy z pięciu kryteriów 
zdrowego myślenia. Jeżeli tak, przechodzimy do następnej.

przykŁad
pacjent: „Nie wyzdrowieję i wkrótce umrę”.
Podobnie, jak wszyscy, nie wiem, kiedy umrę, mogę jednak 
wyzdrowieć. Zamierzam zrobić to, co uważam, że mam do 
zrobienia, by wspierać proces swojego zdrowienia.
pacjent: „Lek wykończy mnie szybciej od wirusa”.
Leczenie często powoduje pogorszenie samopoczucia, ale po 
jego zakończeniu mam szansę na pełne zdrowie. 
pacjent: „Będę mogła cieszyć się życiem dopiero wtedy, kiedy 
będę zdrowa”.
Mam prawo do radości niezależnie od stanu zdrowia. Dobry 
nastrój sprzyja procesom zdrowienia.

Po sformułowaniu zdrowych przekonań odczytujemy je sobie 
co najmniej trzy razy dziennie przez trzy tygodnie, by się nam 
głęboko utrwaliły i stały się automatycznym nawykiem. Do-
datkowo odczytujemy je sobie za każdym razem, gdy pogarsza 
nam się nastrój, jeśli nie pomagają, to znaczy, że uaktywniły 
się inne niezdrowe myśli i powinniśmy powtórzyć procedurę. 

zasady tworzenia  
zdrowych przekonań
Ważne, by zdrowe przekonania miały formę zdań 
twierdzących. Prawa półkula mózgowa, odpowiadająca 
za tworzenie programów naszych działań, nie przetwarza 
zaprzeczeń. Kiedy np. powtarzamy sobie „nie umrę”, to prawa 
półkula właśnie rozumie tylko „umrę”. Lepiej mówić sobie 
„mam szansę na wyzdrowienie”. Mamy też tendencję do 
używania słów typu „muszę” czy „powinienem” – lepiej myśleć 
„decyduję się” czy „zależy mi”. Sformułowania powinnościowe 
wiążą się z odczuciem przytłoczenia, a odwołanie się do 
własnych decyzji 
daje wolność. 

skąd się Biorą nasze uczucia?
Wyobraź sobie, drogi Czytelniku lub Czytelniczko, szklankę 
do połowy napełnioną wodą. Co pomyślisz i co poczujesz, 
patrząc na nią? Czy poczujesz żal spowodowany myślą, że 
brakuje tu połowy wody? Czy może ucieszysz się, że połowa 
wody pozostała? Czy dowiadując się o swojej chorobie, kon-
centrujesz się na tym, co może pójść źle, wpędzając się takim 
myśleniem w depresję, czy raczej wzmacniasz swoją nadzieję, 
myśląc o tym, co zwiększa twoje szanse na wyzdrowienie? 
I w jednym, i w drugim przypadku rzeczywistość jest, jaka 
jest, a nasze uczucia są wynikiem tego, jak ją oceniamy. 
Zmiana sposobu myślenia może więc zmienić nasze emocje. 
Na tej podstawie opracowano techniki samopomocy w kryzy-
sie emocjonalnym, a w tym artykule przedstawiam tzw. 
racjonalną samoanalizę opracowaną przez prof. Maxie  
C. Maultsby’ego. 

historia i teoria
W naszym kręgu kulturowym pierwsza wzmianka o takim 
rozumieniu pochodzenia uczuć pojawiła się na przełomie 
I i II wieku naszej ery – sformułował ją mieszkający w Rzymie 
grecki filozof Epiktet (55–135 r. n.e.): „To nie rzeczy nas 
smucą, ale sposób, w jaki je widzimy”. W latach 20. XX 
wieku zaczęto odkrywać prawa, według których funkcjonuje 
ludzki mózg. W badaniach tych wykazano (m.in. Pawłow), 
że człowiek na słowa i wyobrażenia reaguje tak samo, jak na 
rzeczywiste bodźce.

Procesy emocjonalne u człowieka można przedstawić na 
schemacie zwanym ABCD emocji:
a  Aktywujące wydarzenie (którego doświadczyłeś, które 

zobaczyłeś, usłyszałeś itp.)
B  Twoja szczera myśl, przekonanie czy postawa względem tego 

wydarzenia
c  Emocja, którą czujesz jako wynik twoich myśli, przekonań 

czy postaw
d  Działanie, jakie podejmujesz pod wpływem emocji

Czasami ludzie twierdzą, że emocję odczuli natychmiast po 
wystąpieniu jakiegoś wydarzenia i nic nie myśleli. Tak się 
dzieje, kiedy często myślimy w określony sposób i staje się to 
naszym nieświadomym, automatycznym nawykiem. Podobnie 
jest z innymi umiejętnościami. Kiedy uczymy się jeździć samo-
chodem, to na początku w dialogu wewnętrznym mówimy 
sobie, co mamy zrobić (np. który bieg włączyć), a po nabraniu 
biegłości się nad tym nie zastanawiamy. Jeżeli w pewnych 
sytuacjach jesteśmy zestresowani lub odczuwamy ból emo-
cjonalny, a zależy nam na tym, by to zmienić, to zmiany 
możemy wprowadzić właściwie na każdym poziomie. Jeżeli np. 
w obecności osoby, na której nam niezbyt zależy, odczuwamy 
stres czy skrępowanie, to być może najprościej i najbardziej 
ekonomicznie byłoby unikać jej towarzystwa, czyli wprowadzić 
zmianę na poziomie A. Na tym poziomie zmiany nie zawsze 
są możliwe; nie zmienimy np. pogody czy sytuacji politycznej 
w naszym kraju (inaczej niż przez udział w wyborach). Para-
doksalne jest to, że ludzie uparcie próbują zmienić innych lub 
sytuację, a twierdzą, że nie mogą zmienić siebie. W pewnych 
sytuacjach można bezpośrednio wpływać na emocje (poziom 
C) za pomocą substancji chemicznych zmieniających nastrój, 
np. leków uspokajających. Czasami nie ma innego wyjścia 
(np. po śmierci bliskiej osoby jesteśmy tak roztrzęsieni, że 
nie możemy zebrać myśli). Warto jednak być ostrożnym, bo 
nadużywanie tych substancji grozi uzależnieniem. Można też 
zmieniać swoje zachowanie (poziom D), np. pomimo strachu 
przed pobraniem krwi jednak pójść „na egzekucję”.

praktyka
Zmiany w sposobie myślenia (poziom B schematu ABCD) naj-
lepiej wprowadzać właśnie wtedy, kiedy odczuwamy ból  
emocjonalny. W tym momencie myśli i przekonania, które 
powodują pogorszenie nastroju, są aktywne i najłatwiej można 
je rozpoznać. Najlepiej pionową kreską podzielić kartkę 
papieru na dwie części i po lewej stronie zapisać wszystkie 
myśli, które pojawiają się w tym momencie. Następnie spraw-

Maciej Skibiński
psycholog

Zmiana 
sposobu 
myślenia 
może zmienić 
nasze 
emocje

myślenie Tekst Maciej Skibiński



szpital, 
moj drugi 
dom
Rozmowa z Łukaszem 
do łatwych nie należy.  
Trzeba skupiać się  
na nazwach chorób,  
leków, badań, a potem 
zachodzić w głowę, 
czy dobrze się go 
zrozumiało. Łacina to 
dla niego drugi język,  
a szpital to drugi 
dom od ponad 20 
lat. Nie z pasji, lecz  
z konieczności.

Tekst Małgorzata Pięk

24 lata. 183 wzrostu. 283 dni spędzone 
w szpitalu, nie licząc krótkich poby-
tów i jednodniowych wizyt. Osoby, 
które leczą się na jedną dolegliwość, 
powinny być wdzięczne losowi. Łukasz 
Kociubiński przeżył w swoim krót-
kim życiu wiele. Musiał dorosnąć, 
kiedy był jeszcze dzieckiem, zmierzyć 
się z białaczką, HCV oraz innymi 
chorobami po drodze. Dziś śmieje się, 
twierdząc, że wziął na siebie wszystkie 
„zarazy”, które kiedykolwiek mogły 
przytrafić się wszystkim z jego rodziny. 
Nie poddał się. Właśnie kończy studia. 
Uwielbia chodzić na spacery, słuchać 
dobrej muzyki. Interesuje się koszy-
kówką, piłką nożną, a w wolnych 
chwilach czyta Pismo Święte. Lubi 
jeździć samochodem i ogląda wszyst-
kie filmy z Robertem DeNiro („bo 
gra samych twardzieli”). Stara się żyć 
normalnie – choć nie do końca jest to 
możliwe.

1987
„Biopsja węzła chłonnego szyjnego. 
Wyrok brzmiał: całkowite zatarcie  
struktury węzła chłonnego. Obraz 
morfologiczny bardziej przemawia za 
białaczką szpikową, niż za chłoniakiem 
złośliwym (lymphoma malignum). 
Wykonali mi badanie szpiku i okazało 
się że to jednak ostra białaczka limfob-
lastyczna (odczyn Paula Bunnela ujem-
ny)”. O swojej pierwszej dolegliwości 
Łukasz dowiedział się, gdy był jeszcze 
małym chłopcem. Rodzice ciężko 
przyjęli wiadomość, że ich  
4-letnia pociecha ma białaczkę.  
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Jednak nie dawali mu odczuć powagi 
sytuacji. On sam niewiele z tego 
rozumiał: „Mamusiu, dlaczego muszę 
tu zostać?” – pytał. „Bo jesteś chory, 
ale niebawem wyzdrowiejesz” – słyszał 
w odpowiedzi i przyjmował grzecznie 
do wiadomości, choć w jego głowie 
rozgrywał się dramat. Samotne noce 
w zimnej sali z dala od rodziców.  
Codzienne pobieranie 
krwi, pobudki o 6 rano, 
obce osoby w białych 
kitlach i tylko raz 
na jakiś czas wizyty 
najbliższych. Był 
przerażony. – Na 
początku choroby mój 
strach był tak wielki, że 
nawet nie byłem zły na 
sytuację – wspomina Łukasz.  
– Dopiero gdy wróciłem do domu,  
nie mogłem pojąć, dlaczego dzieci 
się bawią, śmieją, biegają, a ja siedzę 
w domu blady jak ściana, bez jednego 
włosa na głowie. Coś się we mnie 
zmieniło, pękło. Czułem, że zaczynam 
tracić dzieciństwo.

1988
„Leczenie cytostatykami i enchan-
tingiem schematu Riehma 83. Przerwali 
mi podawanie leków z powodu ospy 
wietrznej. Po przejściu choroby zaobser-
wowano zmniejszenie węzłów ślinianek, 
gruczołów łzowych i śledziony. Ze 
względu na swoiste zmiany w jądrach 
zastosowali mi radioterapię”. Kolejny 
ciężki okres w dzieciństwie Łukasza 
rozpoczął się w marcu 1988. Znów długi 

pobyt w szpitalu. Okres kuracji 56 dni. 
– I tym razem zostałem napromienio-
wany – dawka 1800 radianów – wspomi-
na Łukasz. – Po wyjściu ze szpitala moje 
życie stało się ciągłą podróżą. Co chwila 
badania kontrolne. Wyjazdy do Lublina, 
na Staszica, konsultacje, powrót do 
domu, chwila oddechu i z powrotem. 
W 1989 r. kolejny pobyt w szpitalu. 

Tym razem wykryto 
hepatitis viralis acuta 
typ B. – 5-letni wtedy 
chłopiec nie rozumiał 
całego zamieszania, 
które działo się wokół 
jego osoby. Posłusznie, 
ciągnięty za rączkę, 
podążał za mamą. 
Poznawałem życie 

jako jedno wielkie cierpienie i rozłąkę 
– mówi z rozżaleniem chłopak. Przez 
moją walkę z chorobą nie miałem czasu 
na poznawanie kolegów, bawienie się 
i rozmawianie z rówieśnikami. Stawałem 
się dorosły, będąc kilkulatkiem. – Cały 
czas narażony był na obcowanie z bak-
teriami, bo służba zdrowia w tamtych 
latach pozostawiała wiele do życzenia. 
Igły i strzykawki wielorazowego użytku. 
Nieprzestrzeganie zasad higieny. Ciągłe 
wkłucia i kroplówki. To musiało mieć 
swoje następstwa…

1993
Kolejne badania. Wykryto wzw typu C. 
Nomen omen spowodowane zakażeniem 
podczas wykonywania wcześniejszych 
badań. Lekarze nie mieli wtedy bladego 
pojęcia, jak leczyć tę przypadłość. 

W międzyczasie Łukasz przeszedł 
operację. Znów długie pobyty w szpitalu, 
w dodatku po wyjściu, co 2 tygodnie 
wizyty w poradniach chirurgicznych 
i hepatologicznych. Trwało to kilka lat. 
Młody chłopak pod stałą kontrolą spec-
jalistów. Z czasem na wizyty stawiał się 
coraz rzadziej. – W 1998 r. otrzymałem 
wyniki mailem i były tak dobre, że 
jeździłem co 3 miesiące. A po 2000 
roku co 4 miesiące – cieszy się Łukasz. 
W 2003 roku, już jako osoba pełnoletnia, 
nie leczyłem się w Dziecięcym Szpitalu 
Klinicznym w Lublinie tylko w Poradni 
Hematologicznej dla Dorosłych. Temat 
białaczki był tylko złym i bolesnym 
wspomnieniem. Pozostała walka z HCV. 

nowy rozdziaŁ  
w karcie choroBowej
„Jestem w przychodni hematologicznej. 
Taka rutyna, znów tylko rutyna. Kolejne 
badania i to wszystko, co lekarze robią 
w związku z moja chorobą HCV. Bada-
nia, badania, badania. Żadnego skiero-
wania na leczenie ani terapię”. Paradok-
salnie, Łukasz miał w normie wyniki 
wątrobowe. Nie czuł się źle. Nic go nie 
bolało. Zapominał. Być może spowodo-
wane to było bagatelizowaniem choroby 
i wcześniejszymi, dużo cięższymi 
przeżyciami. W 2003 roku zapisał się do 
Poradni Chorób Zakaźnych w Lublinie. 
Czekanie, czekanie, czekanie. Żadnej de-
cyzji związanej z terapią. – Przed Bożym 
Narodzeniem 2004 nastał w moim 
życiu mały kryzys. Coś we mnie pękło. 
Zaczęło krzyczeć w środku, że nie chcę 
już więcej być chory. Chcę chociaż raz 

w życiu poczuć się jak zdrowy nasto-
latek. Bez zakazów, diet, ograniczeń! 
– żali się Łukasz. – Mój wewnętrzny głos 
powiedział: weź się za siebie, zrób coś! 
Przecież nikt nie będzie cię prowadził  
za rączkę do końca życia. Pojechał do 
Lublina do swojej doktor, która zapisała 
go na biopsję.

2007
„Wynik biopsji to genotyp 1b stan  
zapalny w wątrobie. Wiremia 2,1910 do  
6 odczyn HBsAg ujemny. Po wyjściu ze 
szpitala byłem 156 w kolejce do terapii. 
Moja determinacja była jednak ogrom-
na. We wrześniu rozpocząłem kurację”. 
Łukasz jest już po 21 zastrzyku. Jego 
samopoczucie bywa zmienne. Czasami 
jest bardzo zadowolony z życia i dziękuje 
losowi, że wychodzi 
cało z tak dużych 
opresji. Innym razem, 
gdy czuje się gorzej, ma 
żal do świata, ale mimo 
to walczy. – Nie mogę 
się doczekać końca 
terapii. Wiem, że kiedyś 
całkowicie wyzdrowieję 
– mówi z przekonaniem. 
– Jednak nie wyobrażam 
sobie swojej walki bez wsparcia 
najbliższych: rodziców, mojej starszej 
siostry Ani, najlepszego kolegi i mojej 
byłej narzeczonej, z którą niestety się 
rozstałem. Dziękuję im z całego serca. 
Jeśli miałbym komukolwiek w mojej 
sytuacji coś doradzić, to żeby otoczył się 
troskliwymi i ciepłymi osobami, takimi 
jak moi bliscy. 

 

Poznawałem 
życie  
jako jedno 
wielkie  
cierpienie  
i rozłąkę

Mój wew-
nętrzny głos 
powiedział: 
weź się  
za siebie,  
zrób coś!



W Polsce nie ma regulacji prawnych odnoszących się  
do zatrudniania osób zakażonych wirusem HCV. 
Przepisy, które mają zastosowanie, są niejednolite i... zależne 
od ich interpretacji, a ta bywa niekiedy niekorzystna dla 
zakażonego HCV, szczególnie gdy nie zna on swoich praw.

hcv+
w pracy

Zwolnienie  
z pracy  
w przypadku 
zakażenia 
jest nieuza-
sadnione

Tekst Jarosław Chojnacki

W praktyce spotkano się zaledwie z kilkoma przypadkami 
odmowy przyjęcia do pracy osoby zakażonej HCV. W związku 
z tym śmiało można powiedzieć, że problem dyskryminacji 
z powodu HCV+ nie istnieje. W większości przypadków lekarz 
medycyny pracy nie chciał zgodzić się na wydanie pozytywnej 
opinii o braku przeciwwskazań do podjęcia pracy. Naciągał 
obowiązujące przepisy albo kandydat na dane stanowisko 
pracy nie znał swoich praw. Sprawy te dotyczyły pracowników 
w sferze ochrony zdrowia (lekarzy, pielęgniarek etc.).

teoretycznie zakażony hcv  
może wykonywać każdą pracę  
i na każdym stanowisku
Przepisy regulujące lub odnoszące się do wykonywania pracy 
zarobkowej przy zakażeniu wirusem HCV: 
a  Ustawa o chorobach zakaźnych z 6.09.01 r. (Dz.U. nr 126 

poz. 1384)
b  Rozp. Min. Zdr. z 30.05.96 r. (Dz.U. nr 69, poz. 332, z późn. 

zm. oraz nr 37, poz. 451)
c  Rozp. Min. Zdr. z 20.05.97 r. (Dz.U. nr 60 poz. 375)
d  Rozp. Min. Zdr. z 2 lutego 2006 r. (Dz.U. nr 25 poz. 191)
e  Kodeks pracy: art. 229 § 4 , art. 211 pkt 5 
Zakres i częstotliwość badań profilaktycznych precyzują 
wskazówki metodyczne, stanowiące załącznik nr 1 do Rozp. 
Min. Zdr. z 30.05.1996 r., które w szczególności określają dla 

danego czynnika szkodliwego lub uciążliwego rodzaj badań 
wstępnych i okresowych oraz częstotliwość tych ostatnich. 

praktyka nie zawsze  
zgodna z teorią 
Jeżeli jesteś zakażony HCV, nie informuj o tym – zawsze może 
się znaleźć inna przyczyna zwolnienia. Poinformowanie  
o HCV+ w 99 proc. przypadków nie generuje żadnych 
trudności, ale skoro nie ma takiego obowiązku, więc... 
przemilczenie tematu będzie złotym środkiem. Szczególnie 
u pracowników ochrony zdrowia. Nikt nie ma obowiązku 
informowania pracodawcy o swoich schorzeniach. Wszelkie 
informacje dotyczące stanu zdrowia, które mogą interesować 
pracodawcę, są zawarte w zaświadczeniu o istnieniu lub braku 
przeciwwskazań do podjęcia pracy, jakie pracodawca otrzy-
muje od lekarza medycyny pracy. W przypadku narażenia na 
czynnik biologiczny (HCV) badania pomocnicze obejmują: 
bilirubinę, AlAT oraz inne w zależności od wskazań. Badanie 
obecności anty-HCV może oczywiście wchodzić w skład 
owych „innych badań”, ale jego wykonanie musi być uza-
sadnione i jest uzależnione od uzyskania pisemnej zgody 
badanego, poinformowanego uprzednio o celu, sposobie wyko-
nania i ewentualnych skutkach badania (taki warunek wykona-
nia badania zapisany jest w uwagach, w części IV wskazówek 
– Czynniki biologiczne Rozp. Min. Zdr. z 30.05.1996 r.). 

gdy należę do personelu medycznego...  
Lekarza medycyny pracy nie musimy informować o swoim zakażeniu HCV, ponieważ 
fakt ten jest nieistotny dla wydania orzeczenia o braku przeciwwskazań do wykony-
wania pracy. Istnieją przypadki zgłaszania lekarzowi medycyny pracy faktu zakażenia 
HCV, które zaważyły na decyzji przy wydaniu orzeczenia o przeciwwskazaniach do 
wykonywania zawodu (głównie medycznego). Przyczyną było zastosowanie przepisu 
mającego odizolować pracownika od czynnika szkodzącego (!). Odmawiano przyjęcia 
do pracy ze względu na... dobro pracownika, co w tym przypadku nie ma żadnego sen-
sownego wyjaśnienia, bo jeśli ktoś jest zakażony HCV, to kolejne narażanie go na ten 
sam czynnik biologiczny jest dla niego obojętne. Tego typu interpretacje przepisów 
są pozbawione logiki. Zgodnie z opinią lekarzy specjalistów w dziedzinie chorób 
zakaźnych stwierdzenie nosicielstwa wirusa C zapalenia wątroby u personelu medycz-
nego nie stanowi przeciwwskazań do kontynuowania pracy zawodowej pod warun-
kiem bezwzględnego przestrzegania uniwersalnych zasad profilaktyki zawodowych 
zakażeń krwiopochodnych. Przestrzeganie tych reżimów zabezpiecza pacjenta przed 
zakażeniem wirusem i minimalizuje ryzyko w stopniu uzasadniającym uznanie go za 
akceptowalne. Z dostępnych w literaturze danych wynika, że ryzyko transmisji HCV 
na pacjenta od chirurga HCV RNA-pozytywnego szacuje się na 0,0062–0,057 proc. 
Skutkuje to jedną infekcją na 1750–16000 zabiegów inwazyjnych. Inni autorzy szacują 
takie ryzyko zakażenia HCV pacjenta podczas pojedynczego zabiegu na 0,014 proc. 
(1/7000), a np. w przypadku HBV ryzyko przeniesienia wzw z chirurga na pacjenta 
szacuje się na 0,24 proc.

gdy mam styczność z żywnością...
W przypadku pracowników zatrudnionych przy obrocie żywnością w badaniach lekar-
skich do celów sanitarno-epidemiologicznych (Książeczka zdrowia pracownika) nie 
wykonuje się badań w kierunku HCV (i HBV). Wśród wykazu stanów chorobowych 
(a są to: zakażenie prątkami gruźlicy, pałeczkami duru brzusznego, durów rzeko-
mych A, B, C, innymi pałeczkami z rodzaju salmonella i shigella – Dz.U. nr 61, poz. 
551) uniemożliwiających podjęcie pracy w takim charakterze nie ma wirusowego 
zapalenia wątroby, co oznacza, że osoby z tą chorobą mogą wykonywać czynności 
związane z produkcją i obrotem żywnością. Osoba będąca nosicielem wirusa zapale-

nia wątroby typu C (lub B), wykonując 
prace związane z produkcją lub obrotem 
żywnością, nie stwarza praktycznie 
zagrożenia przeniesienia zakażenia 
na inne osoby. Wirusowe zapalenie 
wątroby typu C (i B) przenosi się przez 
bezpośredni kontakt z krwią, a więc 
nie istnieje w zasadzie możliwość 
przeniesienia go poprzez kontakt  
z żywnością.

Żadna ustawa, rozporządzenie czy 
przepis nie zabraniały chorym na wzw 
wykonywania jakiejkolwiek pracy, 
sięgając wstecz aż do 1935 r., poza 
stanami ostrymi tego zakażenia  
w przeszłości. 

W artykule wykorzystano częściowo informacje 
pochodzące od:
+  konsultanta krajowego w dziedzinie medycyny 

pracy – dr. n. med. Ewy Wągrowskiej-Koski  
– pismo do prezesa stowarzyszenia  
„Prometeusze” z 30.05.2007 r.

+  dyrektora departamentu przeciwepidemiolo- 
gicznego przy Głównym Inspektoracie  
Sanitarnym 

+  pismo do prezesa stowarzyszenia „Prometeusze” 
z 18.09.2003 r.
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Wszyscy domyślamy się dlaczego, 
lecz może to być także odesłaniem do 
bardziej złożonych motywów. Warto 
więc – na dobry początek – poświęcić 
kilka słów bohaterowi starego, grec-
kiego mitu. Był dzieckiem tytanów. 
Jedna z jego zasług to wykradzenie 
Niebu ognia i podarowanie go ludziom 
– ku poprawie ich bytu. Reakcja pana 
niebiańskiego obszaru Zeusa była bardzo 
szybka. Kazał Hefajstosowi stworzyć 
Pandorę, pierwszą kobietę, zsyłając wraz 
z nią na ludzi bezlik nieszczęść. Pro-
meteusza zaś polecił przykuć do skały 
na Kaukazie, gdzie orzeł wyjadał mu 
stale odrastającą wątrobę. W systemie 
wierzeń greckich była ona siedliskiem 
duszy ludzkiej. Stąd tak okrutna, w sen-
sie symbolicznym, była kara wymierzona 
dobroczyńcy ludzkości, a według nie-
których podań, twórcy gatunku ludz-
kiego. Dopiero po setkach lat męczarni 
Herkules zabił strzałą orła dręczyciela 
i na rozkaz Zeusa uwolnił nieszczęsnego 
katorżnika. Było to możliwe, ponieważ 
najsławniejszy z centaurów Chiron 
zrzekł się swej nieśmiertelności na rzecz 
Prometeusza. Chiron był m.in. nauczy-
cielem boga sztuki lekarskiej Asklepiosa. 
Prometeusz jest bohaterem licznych 
utworów literackich, napisanych m.in. 
przez Ajschylosa, Lukiana z Samosat, 
Goethego, Shelleya, Gide’a, oraz rzeźb 

(np. Pradiera) i obrazów (np. Rubensa). 
W czasach współczesnych jest także 
symbolem hepatologii, ponieważ jego 
odrastająca wątroba mówi o bardzo 
wydatnych własnościach regenera-
cyjnych tego narządu, a odlegle – także 
o możliwości jej przeszczepiania etc. 
Rzecz w tym, że nie tylko. 

wątroBa 
prawdę ci powie
Przez długie wieki wątrobę traktowano 
bowiem jako narząd o własnościach 
wręcz metafizycznych. Początek  
takiego, dziś nas zaskakującego 
ujęcia był prawdopodobnie związany 
z – jak byśmy to obecnie ujęli – zaawan-
sowanymi metodami wróżbiarstwa, 
czyli tzw. mantykami, uprawianymi 
w starożytności. Usiłowano przeniknąć 
przyszłość, a więc zamiary bogów 
wobec ludzi, m.in. poprzez odczy-
tywanie znaczeń z układu i wyglądu 
trzewi zwierząt ofiarnych. Utworzono 
znane tylko wtajemniczonym specjalne 
kody znaczeń odczytywanych z oglądu 
trzewi dużych zwierząt rozpłatanych 
podczas ofiary bogom. Specjalna 
kasta wróżbitów, zwanych baru, była 
szanowana wśród kapłanów w Me-
zopotamii, podobnie jak u Etrusków 
haruspices, a w Grecji i w Rzymie wręcz 
nazywanych hepatoskopistami. Odnale-

ziono babilońskie i etruskie modele 
wątroby wykonane z brązu i terakoty. 
Pełniły podwójną rolę: były materiałem 
szkoleniowym dla kandydatów na 
wróżbitów, a ponadto porównaw-
czym rejestrem znaczeń magicznych 
dla narządu odsłoniętego w czasie 
czynności  ofiarnych. 
Zachowało się kilka dokumentów pisa-
nych o wróżeniu z wątroby. Przytoczymy 
tu literackie świadectwo z „Elektry” 
Eurypidesa: „Tymczasem Egist trze-
wia na badania bierze:/brakuje klapki 
w wątrobie/Pełne są pęcherze żółci/a 
na powierzchni brzydkie widać wrzody/
więc zbladł, a pan mój pyta: Jakie masz 
powody, by się lękać?”.  
Dlaczego była to wątroba? Najprostsze 
wytłumaczenie opiera się na pros-
tym spostrzeżeniu anatomicznym. 
Składający ofiary musieli zwrócić uwagę 
na wątrobę jako szczególnie duży narząd 
o wielkości proporcjonalnej do masy 
ciała zwierzęcia ofiarnego, którym np. 
mógł być – skrajnie rzecz ujmując – byk, 
a na ogół baran czy owca. Łatwo było na 
jej powierzchni dostrzec różnego typu 
warianty w budowie naczyń, ułożenia 
pęcherzyka żółciowego, jak również 
zmiany chorobowe. O znaczeniu wątroby 
w sferze mantyki świadczy fakt, że 
w podziale nieba na czterdzieści stref, 
czego dokonali w celach systematyza-
cji swych obserwacji astronomowie 
babilońscy, jedna z nich została oddana 
właśnie temu narządowi. Dodajmy, 
jedynemu w owych czasach narządowi 
wewnętrznemu, którego modele 
sporządzano. Z czasem, łącząc to,  

prometeusz
co boskie, idealne, z tym, co ziemskie 
i konkretne, ówcześni medycy zaczęli 
poświęcać poszczególnym narządom 
ludzkiego ciała coraz więcej uwagi po 
to, aby zrozumieć przyczyny chorób, 
tworzyć systemy tłumaczące ich źródła 
oraz poszukiwać metod zapobiegania im 
i leczenia. Nic nie było dane w postaci 
gotowej, do wytłumaczenia każdego 
faktu trzeba było przedzierać się przez 
gąszcz niewiedzy. Tę nadbudowywano 
metafizyką, a jej piętno odcisnęło się na 
wszystkich fazach rozwoju medycyny, 
która zawsze zawierała pierwiastek 
niezwyczajności, chociaż służyła bardzo 
ziemskim celom. 

narząd krążenia
Uparcie gromadzono fakty, łączono 
je w systemy przyczynowo-skutkowe 
i równie uparcie filozofowano. W ob-
szarze nas tu interesującym należy 
wspomnieć o lekarzu, kapłanie, poecie 
i filozofie, Empedoklesie z Arigentu  
(V w. p.n.e.), twórcy podstaw teorii pos-
trzegania. Uważał on watrobę za główny 
narząd krążenia i procesów odżywczych. 
Jemu współczesny Anaksagoras, autor 
traktatu „O naturze”, uznał żółć za 
jeden z ważnych czynników w powsta-
waniu chorób, co rozwinął Hipokrates, 
uważany za ojca medycyny i wybit-
nego empiryka. Swój system, daleki 
od metafizyki, oparł na równowadze 
(lub jej braku) czterech cieczy: żółci 
wątrobowej, czarnej żółci śledzionowej, 
krwi i śluzu. To już wykraczało poza 
wąskie zainteresowania hepatologiczne. 
Około półtora wieku później Herophi-

los z Chalkedonu przedstawił zarys 
anatomii wątroby. Natomiast Erasis-
tratos, działający w epoce helleńskiej, 
po raz pierwszy sformułował myśl, 
którą możemy zaakceptować także 
współcześnie: przyczyną puchliny może 
być stwardnienie wątroby utrudniające 
przepływ krwi, a także i to, że przyczyną 
żółtaczki może być zamknięcie prze-
wodu żółciowego wspólnego. To on 
wprowadził do dzisiaj stosowany zabieg 
polegający na nakłuwaniu powłok 
brzucha w celu usunięcia gromadzącego 
się tam w dużych ilościach płynu, 
jednej z cech niewydolności wątroby. 
Ponieważ zalecał podawanie leków 
wprost do wątroby, można go uznać za 
odległego prekursora współczesnych, 
co do zasady, metod leczenia raka 
wątrobowo-komórkowego. Jedna z naj-
wybitniejszych postaci nauki i filozofii 
starożytnej Arystoteles (384–322 p.n.e.), 
z którego dzieł wywiedziono pojęcie 
metafizyki, w opisie narządów ciała 
ludzkiego stwierdził m.in., że wątroba 
„skraca lub przedłuża życie odpowie-
dnio do swego stanu”. Z kolei, idąc za 
poglądami Aretajosa z Kapadocji (II w. 
p.n.e.), reformator, kodyfikator medy-
cyny i wybitny lekarz Galen z Perga-
monu (130–ok. 200) uważał wątrobę 
za źródło krwi powstającej z pokarmu 
w jej miąższu (parenchyma, pojęcie 
wprowadzone przez już wspomnianego 
Erasistratosa). Domyślał się struktury 
wewnątrzwątrobowych naczyń, w tym 
tzw. kapilarów. Rozróżniał żółtaczkę 
mechaniczną, zapalną oraz wywołaną 
przez zewnętrzne działanie jadów. 

Zalecał oglądanie moczu pod kątem jego 
koloru (uroskopia), co stało się na kilka 
wieków metodą stosowaną przez lekarzy 
w ciągu następnych stuleci. 

symBol integracji
Pewne podstawowe pojęcia, używane 
w medycynie do dziś, pochodzą 
z omawianego tu okresu. Poza tak pod-
stawowymi, jak nazwy własne wątroby: 
hepar, z jej różnymi szczegółami anatomi-
cznymi, to także żółć (gr. chole, cholos; 
łac. fel; niezwykle liczne złożenia), 
żółtaczka (icterus; nazwa pochodzi praw-
dopodobnie od koloru upierzenia samca 
wilgi lub futra łasicy, względnie kuny). 
Na tym kończę krótkie przypomnienie 
zadziwiającej historii wczesnego okresu 
zainteresowania wątrobą. Zrodziło się 
ono z połączenia kilku wątków sple-
cionych ze sobą jak cała historia medy-
cyny w głównych jej aspektach. Warto 
wiedzieć, jakie były początki jednej 
z gałęzi współczesnej medycyny – hepa-
tologii, która bardzo wcześnie połączyła 
lekarzy chorób wewnętrznych i chirur-
gów, ponieważ tylko przy zastosowaniu 
operacji można było rozwiązywać wiele 
problemów. Hepatologia może być 
symbolem integracji medycyny. Istotny 
również jest fakt, że medycyna, w swoim 
„wydaniu szczegółowym”, jest fragmen-
tem szerszego horyzontu poznawczego, 
a u jej źródeł tkwią te same wartości kul-
turowe, które tworzą świat naszej tradycji. 
Bez tak nośnego w kreatywne wartości 
kręgu Śródziemnomorza nie bylibyśmy 
Europejczykami świadomymi korzeni 
kulturowych. 

Zmagania ludzkości o poprawę jej losu są  
odwiecznym wątkiem mitów i tradycji kultury. 
Z przeszłości mitologicznej wyłaniają się tu 
postacie Prometeusza, Erasistratosa i Galena.
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na początku ByŁa wątroBa
Tekst prof. Jacek Juszczyk

Cierpienie 
Prometeusza 
było natch-
nieniem  
dla wielu 
artystów



Malkontenci twierdzą, że smak, wygląd  
i zdrowie rzadko idą ze sobą w parze  
w kuchni. Nic bardziej błędnego.  
Przekonają się o tym ci, którzy pozwolą  
namówić swoje kubki smakowe na  
nasz skromny zestaw żywieniowy. 

na wyspie

Kuskus 
to symbol 
zdrowia.  
Zawiera  
ogromne 
ilości białka 

Tekst Moni_Ka

Baranina (a właściwie jej szlachetna 
odmiana – jagnięcina) to serce tej 
skromnej potrawy. Panuje przekonanie, 
że ten rodzaj mięsa bywa niezbyt  
smaczny, zbyt tłusty i co tu kryć  
– nie grzeszy zniewalającym aromatem, 
ale warto przekonać się, że nie jest to 
cała prawda o baraninie. Tym bardziej 
że dietetycy zapewniają, iż jest to mięso 
lekkostrawne i zawiera bardzo mało 
cholesterolu, a te zalety warto docenić. 
Dobry kucharz doda tylko, że mięso 
jest soczyste i kruche, a cała tajemnica 
leży w jego odpowiednim przygoto-
waniu.

Kolejny składnik dania to kasza 
kuskus. Na marginesie warto dodać, 
że podobno jest symbolem szczęścia 
i bogactwa; trudno to sprawdzić, łatwiej 
dowieść, że jest symbolem zdrowia. 
Kiedyś przyrządzano ją z ziaren 
prosa, dzisiaj z pszenicy. To prawdziwa 
skarbnica białka. W 100 g kuskusu 
znajdziemy aż 13 g białka i tylko 2 g 
tłuszczu, a dokładnie nienasyconych 
kwasów tłuszczowych. Złote ziarenka 
nie zawierają również cholesterolu. 
Oprócz tego są świetnym źródłem  
niacyny, tiaminy i żelaza. Przyswa-
jalność tego ostatniego można 
zwiększyć, jedząc jednocześnie 
produkty bogate w witaminę C.

O dobroczynnych dla organizmu 
właściwościach warzyw można by 
napisać naukową rozprawę. Wszyst-
kie użyte w przepisie są prawdziwą 
składnicą dobroczynnych dla orga-
nizmu składników. Papryka występuje 
w kilkunastu odmianach i gatunkach, 
Węgrzy nazywają ją nawet „czerwonym 
złotem”. Zawiera pięć razy więcej wita-
miny C niż cytryna, poza tym mnóstwo 
magnezu, potasu, wapnia i fosforu.  
Papryka świetnie pobudza układ 
krążenia i wzmacnia odporność orga-
nizmu. Enzym ostrości zawarty w pa-
pryce (kapsaicyna) pobudza wydziela-
nie endorfin (hormony szczęścia). 

dobrego
smaku

28 dieta 29

Wariacje na temat baraniny  
w ujęciu marokańskim
Szczypta afrykańskiej egzotyki, trochę arabskich tradycji 
i źdźbło francuskiej finezji. Z tego uszyta jest marokańska 
kuchnia. Jej tajemnica to proste receptury i oryginalny 
smak. Pszenna kasza z warzywami i baraniną, czyli dobrze 
i nam znany kuskus, urasta tam do rangi narodowej potrawy. 
Powinniśmy docenić to zaangażowanie w krzewienie równie 
smacznych, co zdrowych potraw, stąd nasza propozycja. 

skŁadniki 
+ opakowanie kaszy kuskus
+ 0,5 kg baraniny(jagnięciny)
+  4 marchewki, pietruszka, 2 pomidory, 

papryka, 2 cebule dymki, 3 ząbki 
czosnku

+  przyprawy: kurkuma, imbir, oliwa  
z pestek winogron, rodzynki,  
pietruszka

sposÓB przyrządzenia 
Na rozgrzaną oliwę wrzucić pokrojone w średnią kostkę 
mięso, podsmażyć na dużym ogniu. Dodać imbir, kurkumę, 
zamieszać i dusić pod przykryciem 3 min, potem zalać wodą 
tak, by ledwie przykrywała mięso (lepiej za mało niż za dużo), 
dusić pod przykryciem. Kaszę przygotować na sypko według 
przepisu z opakowania, dodając namoczone wcześniej rodzyn-
ki, odstawić na bok. Pietruszkę i marchewkę pokroić w paski 
długości ok. 3–4 cm, paprykę, pomidor, cebulę w kostkę. 
Czosnek przetrzeć. Pokrojone warzywa wrzucić do mięsa, 
dusić pod przykryciem, aż zmiękną (najlepiej gdy warzywa są 
al dente), doprawić przyprawami do smaku (tymi samymi,  
bo woda złagodzi ich intensywność). Dusić, aż woda odparuje 
na tyle, by pozostał rzadki, ale intensywny w smaku sos  
(jego gęstość można regulować imbirem – nie bójcie się  
dużej ilości przypraw!).

Pomidory to obowiązkowa pozycja 
w jadłospisie wszystkich amatorów diet 
oraz tych, którzy na talerzu szukają 
recepty na urodę. Lista pomidorowych 
właściwości jest długa: mnóstwo witami-
ny C (podnosi odporność), witamina B 
(usprawnia działanie układu nerwo-
wego), witamina K (ma właściwości 
przeciwkrzepliwe), potas (obniża 
ciśnienie krwi). Wreszcie witamina E 
i beta-karoten, czyli silne antyoksydanty, 
substancje skutecznie neutralizujące 
szkodliwe działanie wolnych rodników.
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Zupa dobra na wszystko,  
czyli indyjskie reminiscencje
Zupy to propozycje dobre nie tylko na zimowe wieczory. Sycą, 
rozgrzewają, mają niewiele kalorii. Zapomnijcie jednak o pro-
zaicznych rosołach, fasolowej czy barszczyku, a także gorącym 
kubku. Z przyrządzenia prawdziwej zupy trzeba uczynić 
rytuał, włożyć trochę cierpliwości, serca i fantazji. Tylko wtedy 
ma szansę stać się prawdziwą symfonią smaku.

skŁadniki 
+ 100 g ryżu
+  kajzerka, pół cytryny, 2 łyżki masła, 

litr bulionu z kurczaka,  
2 łyżki winiaku

+  3 główki czosnku, 1 średnia cebula,  
2 gałązki selera naciowego

+  przyprawy: opakowanie szafranu, 
łyżka oliwy, listek laurowy,  
sól, pieprz

sposÓB przyrządzenia 
Nieobrane główki czosnku włożyć do naczynia 
żaroodpornego, polać oliwą i piec w piekarniku nagrzanym 
do 180 st. Celsjusza przez pół godziny. Szafran przesypać do 
miseczki i zalać dwiema łyżkami gorącej wody, odstawić na 10 
minut. Cebule pokroić w kostkę, seler w plasterki – podsmażyć 
warzywa na maśle. Kiedy zmiękną, dodać winiak i podgrzewać 
2–3 minuty, aż alkohol odparuje. Wlać bulion i wrzucić listek 
laurowy, dodać szafran razem z wodą i zagrzać. Pokrojoną 
na kawałki kajzerkę podsmażyć na suchej patelni z odrobiną 
masła. Do gorącej zupy wrzucić ryż i gotować przez 10 min, 
aż ziarna zmiękną. Podpieczone ząbki czosnku dodać do 
zupy. Gotować 10 minut, doprawić sokiem z cytryny, solą 
i pieprzem. 

Bazą tej gęstej zupy jest ryż. Mleczny, basmati, dziki, brązowy, 
długoziarnisty. W każdej z tych odmian jest niezbędnym 
elementem wszystkich kuchni na świecie. 120 g ugotowanego 
ryżu to tylko około 80 kcal, które na długo zapewniają uczucie 
sytości, a zawarty w nich błonnik przyspiesza trawienie 
i eliminuje z organizmu cholesterol i sód. Ryż to najlepszy 
składnik diety dla wszystkich sportowców i ludzi kochających 
ruch, ponieważ przez długi czas dostarcza energii pracującym 
mięśniom, wzmacniając je. Jest źródłem witamin z grupy B 
i składników mineralnych, zwiększa przyswajanie amino-
kwasów uczestniczących w budowie mięśni. Ciekawostka dla 
alergików – niektóre gatunki ryżu mają właściwości przeciw-
alergiczne.

Istotnym elementem zupy jest czosnek. Arabska legenda mówi, 
że podobno wyrósł na odcisku łapy szatana, gdy ten uciekał 
z raju. Jedno jest pewne, to diabelnie zdrowa przyprawa, na 
którą trzeba się skusić mimo drażniącej woni. Czosnek ma 
silne działanie bakteriobójcze, obniża ciśnienie krwi, działa 
przeciwmiażdżycowo (obniża poziom cholesterolu i trójglicery-
dów we krwi). Pobudza pracę żołądka i wątroby, zwiększa 
wydzielanie soku żołądkowego, dzięki czemu poprawia  
trawienie i przemianę materii. Jest również antyoksydantem 
i może stymulować system immunologiczny, przyczyniając się 
tym samym do zapobiegania nowotworom. 
Prawdziwy charakter zupie nadaje jednak szafran, najdroższa 
przyprawa świata, uważana również za afrodyzjak. Szafran 
ma silny korzenny smak z nutą goryczki. Wydaje się, że 
w każdej potrawie smakuje inaczej: paelli z Walencji, risotcie 
po mediolańsku czy szwedzkim chlebie z szafranem – z każdej 
wydobywa jednak niepowtarzalny, oryginalny smak. 

Ryż to 
najlepszy 
składnik  
diety dla lu-
dzi żyjących 
aktywnie



Wczesne i regularne  
zasypianie pozwala 
odpocząć i nabrać sił.  
Ale co zrobić, gdy  
nie możemy zasnąć? 
Oto proste ćwiczenia,  
które pomogą nam 
rozładować stres, oddać 
się w objęcia Morfeusza, 
a przy okazji poprawić 
sylwetkę. 
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ćwiczenia

na sen

PółPrzySiAD
Stojąc w szerokim rozkroku ze stopami skierowanymi na  
zewnątrz, wyprostowanym tułowiem i napiętymi mięśniami 
brzucha, schodzimy do półprzysiadu i wolno wracamy do pozycji 
wyjściowej, spinając przy tym świadomie pośladki. Bardzo ważne 
jest prawidłowe wykonanie ćwiczenia z właściwym obciążeniem 
stóp ze względu na bezpieczeństwo kolan.

Do boKu
Stojąc w wysokiej pozycji wyprostowanej, 
unosimy nogę do boku, maksymalnie ją wyciągając.  
W kolejnej serii unosimy wyżej, wyciągając jak 
najdalej nogę i jednocześnie napinając mięśnie 
brzucha i wyciągając tułów w górę. Istotna jest 
stabilna pozycja na jednej nodze, wydech przy 
napinaniu mięśni brzucha i unoszeniu nogi oraz 
nieunoszenie ramion, za to sięganie głową jak 
najwyżej.

SKłony 
boCznE
Każdy z nas z pewnością znajdzie w domu 
małe hantle. Jeśli nie, ich zakup naprawdę 
nie jest dużym wydatkiem, a inwestujemy  
we własne zdrowie. Przesuwaj dłonie 
stopniowo wzdłuż ud albo z uniesioną, 
wyciągniętą jedną ręką, przeciwną do  
strony wykonywanego skłonu. Na przemian 
(w prawo, w lewo), wykonuj spokojne skłony 
z wydechem w trakcie opuszczania tułowia 
po 10 razy.

zdaniem profesorÓw
amerykańscy uczeni dowodzą, że  
osoBy, ktÓre ćwiczą przez 30 minut 
każdego ranka, mają mniej proBlemÓw 
z zasypianiem niż osoBy nieaktywne. 
ludzie, ktÓrzy uprawiali gimnastykę  
w godzinach wieczornych, nie zauważyli 
żadnego luB niewielki jej wpŁyw na  
rodzaj snu. jak dowodzą Badania, 
rÓwnież popoŁudniowe ćwiczenia 
skracają czas zasypiania i powodują,  
że sen jest gŁęBszy, ale gimnastyka  
na chwilę przed poŁożeniem się do  
ŁÓżka może mieć odwrotny efekt.

Tekst Małgorzata Pięk Konsultacja Monika Sosińska, trenerka fitness
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PoDnoSzEniE 
nogi
Leżąc bokiem, unosimy ugiętą nogę lub jak na zdjęciu 
– prostą. Górne biodro odwrócone, podnosimy nogę  
i napinając mięśnie brzucha, wykonujemy wdech.  
Szybsze podnoszenia powinny być wykonywane  
w liczbie ok. 50 powtórzeń, a wolne – około 25.  
Zmieniamy nogę, kładąc się na drugim boku.

SPinAniE 
Mięśni  
brzuCHA
Mięśnie brzucha można spinać w różnych 
sytuacjach i pozycjach z długim spokojnym 
wydechem i przyciąganiem tych mięśni 
w kierunku kręgosłupa. Ważne, aby nie 
napinać w tym czasie innych mięśni.

WyCiągAniE 
Się
Wznieś ramiona w górę, złącz dłonie i wyciągnij 
się od tali, wykonując długi spokojny wydech. 
Przyciągnij mięśnie brzucha do kręgosłupa.  
To samo możesz wykonać z wyciąganiem w górę  
na skos. Pamiętaj o opuszczonych barkach.
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wskazÓwki na doBry sen
+  kŁadŹ się spać regularnie – ważne, By pora 

wstawania i kŁadzenia się spać ByŁa każdego 
dnia taka sama, rÓwnież podczas weekendu 
czy urlopu,

+  wykonuj ćwiczenia fizyczne – regenerują nasz 
organizm, uŁatwiają zasypianie i rozŁadowują 
stresy. pamiętaj jednak, By ćwiczenia nie ByŁy 
wykonywane wieczorem, gdyż mogą cię nie-
potrzeBnie rozBudzić, wydŁużając zaśnięcie,

+  wywietrz sypialnię przed pÓjściem spać  
– w pokoju powinna Być niższa temperatura 
niż w innych pomieszczeniach,

+  wykonuj rutynowe czynności przed snem 
– wypicie szklanki gorącej zioŁowej herBaty 
luB mleka z dodatkiem posiekanych migdaŁÓw, 
wiÓrkÓw kokosowych, kardamonu, imBiru luB 
miodu, ciepŁa kąpiel, mycie zęBÓw, nastawianie 
Budzika, czytanie książki przed zgaszeniem 
światŁa spowodują, że organizm przyzwy-
czajony do danych czynności Będzie Bardziej 
nastawiony na sen.

35



Czy róża zachwyca nas jedynie w wazonie,  
czy ogórek może zdobić tylko kanapki, czy  
kasztany nadają się wyłącznie do robienia 
ludzików? Oczywiście, że nie! Przekonaj się  
o cudownych właściwościach roślin  
na własnej skórze.

moc

O leczniczym działaniu roślin wie każdy, 
a świadczy o tym chociażby popularność 
ziołowych herbatek i preparatów 
homeopatycznych oraz rosnące zain-
teresowanie naturalnymi kosmetykami. 
Już w świecie starożytnym powszechnie 
używano kosmetyków na bazie sub-
stancji naturalnych i wyciągów z roślin. 
Badania archeologiczne wykazały, 
że zabiegi upiększające znane były 
w starożytnym Egipcie, Rzymie i Grecji. 
Stosowano szminki, wyciągi ziołowe, 
olejki zapachowe, a nawet depilatory. 
W Egipcie kobiety używały sproszko-
wanego alabastru, ścierając nim warstwę 
rogową naskórka, i zażywały kąpieli 
w kwaśnym mleku, a nagietek uważały 
za roślinę odmładzającą. Starożytni 
Arabowie wytwarzali z roślin olejko-

dajnych wonności, a Arabki stosowały 
specjalne, odmładzające maseczki 
na twarz robione z cytryn, jaj, ryżu, 
orzechów i wielu innych roślin. Co 
ciekawe, bogate Rzymianki jako szminki 
używały cynobru (siarczku rtęci), który 
jest substancją trującą. Dzisiaj raczej 
niewiele kobiet uciera w moździerzach 
kłącza roślin, gdy chce nałożyć krem. Za 
to coraz chętniej sięgają po kosmetyki 
zawierające roślinne ekstrakty. Co jest 
w nich takiego magicznego i jak trafiają 
do naszych kremów? 

esencja rośliny 
Żeby skorzystać z leczniczych 
właściwości kwiatów i ziół, trzeba je 
jakoś wydobyć. Jest kilka sposobów, 
aby znalazły się w kosmetykach. Można 

na przykład wytworzyć z nich oleje 
eteryczne. Otrzymuje się je z tłoczonych 
na zimno skórek lub pestek. Kosmetyki 
je zawierające orzeźwiają i działają 
pobudzająco. Oprócz pięknego za-
pachu wspaniale działają na naszą 
skórę. Olejek pomarańczowy hamuje 
procesy starzenia, limetkowy dezyn-
fekuje, mandarynkowy działa ściągająco, 
a grejpfrutowy pomaga w likwidacji 
cellulitu. Stosunkowo od niedawna 
stosuje się żywe komórki, które izoluje 
się z miąższu, skórki lub całego owocu. 
Potem umieszcza się je w neutral-
nym nośniku, a stamtąd trafiają do 
kosmetyku. Dzięki takiej technologii 
zachowują wszystkie swoje naturalne 
cechy i składniki aktywne. Jednak 
najczęściej z roślin robi się ekstrakty. 

moc

roślin
w kosmetykach

Ekstrakt to wyciąg z kwiatów, liści, kory, 
owoców lub korzeni, który uzyskuje się 
przez rozdzielenie mieszanin ciał stałych 
i ciekłych odpowiednim rozpuszczal-
nikiem (najczęściej używa się do tego 
celu alkoholu etylowego lub glikolu 
propylenowego). Z owoców tworzy się 
też ekstrakty suche. Są to wysuszone 
sproszkowane formy, które potem 
rozcieńcza się w różnych rozpuszczal-
nikach. W takim surowcu składników 
działających korzystnie na skórę 
jest najwięcej. To właśnie ekstrakty, 
niezależnie od tego, czy są pod postacią 
proszku czy płynu, opóźniają procesy 
starzenia się skóry, nawilżają ją, ściągają 
i napinają, pochłaniają promieniowanie 
UV, wybielają i likwidują przebarw-
ienia, łagodzą podrażnienia, stymulują 
krążenie w naczyniach krwionośnych. 
Najcenniejsze substancje czynne ek-
straktów roślinnych to flawonoidy, poli-
fenole i garbniki oraz witaminy, fitoste-
role i karotenoidy. Ekstrakty zawierające 
garbniki zmniejszają skłonność tkanek 
do zapaleń, dzięki czemu zwiększa 
się odporność mechaniczna skóry 
i śluzówki. Najbardziej znane są ich 
właściwości ściągające. To garbniki 
zwężają pory, działają przeciwbak-
teryjnie, przeciwzapalnie oraz hamują 
wydzielanie potu i łoju. Wykorzystuje 
się je do leczenia trądziku, a także przy 
oparzeniach i grzybicy. Dużo garbników 
zawierają orzechy włoskie, liście malin, 
kora i liście oczaru, kora dębu, liście 
rozmarynu, szałwi, skrzypu. 
Flawonoidy natomiast mają działanie 
przeciwzapalne, uszczelniają naczy-

nia, zapobiegają łamliwości kapilar 
i pobudzają przepływ krwi. Flawonoidy 
znajdziemy w kasztanowcu, miłorzębie, 
gryce, w kwiatach i liściach głogu, 
liściach brzozy oraz kwiatach czarnego 
bzu. Fitohormony poprawiają jędrność 
skóry poprzez stymulowanie syntezy 
kolagenu i elastyny, zwiększają produkcję 
kwasu hialuronowego zatrzymującego 
wodę w skórze oraz pobudzają odnowę 
komórek. Bogate w fitohormony są 
zwłaszcza nasiona. 
 
Bukiet wŁaściwości 
Skoro już wiemy, jak rośliny trafiają do 
naszych kosmetyków, warto zapoznać 
się z właściwościami poszczególnych 
gatunków. Każda roślina bowiem działa 
na inne dolegliwości i tylko gdy je dobrze 
poznamy, będziemy mogli dobrać odpo-
wiedni do swojej skóry krem.

 + Bardzo popularną od wielu lat 
rośliną jest żeń-szeń. I nic dziwne-

go, ponieważ spektrum jego właściwości 
jest bardzo szerokie: odmładza skórę, 
stymuluje odnowę naskórka, przywraca 
skórze równowagę fizjologiczną, reguluje 
gospodarkę wodno-tłuszczową. Pobudza 
także macierz włosa i poprawia ukrwie-
nie skóry, dlatego wykorzystuje się go 
w środkach zapobiegających łysieniu 
i wypadaniu włosów. 

 +Lecznicze działanie wykazują kasz-
tany oraz kwiaty i kora kasztanow-

ca. Działają przeciwzapalnie, ściągająco 
i wzmacniająco na układ krwionośny. 
Ekstrakt z kasztanowca zawiera wiele 

aktywnych substancji, m.in. trójterpen-
tynowe saponiny, flawony, kumaryny, 
garbniki, a także witaminy B6, B12. 

 + Miłorząb znajduje zastosowanie 
w leczeniu i profilaktyce zmian 

procesu starzenia. Aktywne substancje 
z miłorzębu przeciwdziałają utlenia-
niu tłuszczów w ścianach komórek 
i ich wnętrzu, zwłaszcza w mózgu 
oraz naczyniach krwionośnych. 
Poprawiając elastyczność krwinek 
i naczyń włosowatych, powodują lepsze 
ukrwienie, a tym samym utlenienie 
i odżywienie tkanek. Przywracają 
zdrowy koloryt skórze, łagodzą cienie 
i worki pod oczami, zapobiegają pękaniu 
naczynek krwionośnych, neutralizują 
wolne rodniki. Ekstrakt z miłorzębu 
pomaga zwalczyć cellulit. 

 + Nagietek lekarski zawi-
era sapo-niny, karotenoidy 

(prowitaminę A), fitosterole, kwasy 
organiczne. Działa kojąco, przeciwza-
palnie i przeciwbakteryjnie. Regeneruje, 
nawilża, oczysz-cza i zmiękcza naskórek. 
Preparaty zawierające w swoim 
składzie ekstrakt z nagietka służą do 
pielęgnowania cery wrażliwej, skłonnej 
do infekcji, podrażnień. 

 + Ekstrakt z kwiatu róży dobrze 
działa na cerę z problemami na- 

czynkowymi, niweluje uczucie ściągnięcia 
i pieczenia. Olejek różany zawiera 
witaminę E (przeciwutleniacz, skute-
czny w walce z wolnymi rodnikami), 
karotenoidy mające właściwości 
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Tekst Kasia grabowska

Kojący balsam do ust Aloe Vera, Oriflame, cena: 
9,90 zł; Mydełko z orzechem makadamii i wiciokrze-
wem, Oriflame, cena: 3,90 zł.



antyoksydacyjne), sterole regenerujące 
skórę oraz nienasycone kwasy tłuszczowe 
przeciwdziałające wysuszaniu skóry. Ma 
też właściwości antyseptyczne i przeciw-
zapalne. Koi cerę wrażliwą, a zmęczonej 
i szarej dodaje blasku. Korzystnie wpływa 
na rozszerzone naczynka, ponieważ 
wzmacnia je i zmniejsza zaczerwienienia. 
Ostatnie badania wskazują, że olejek 
poprawia stan skóry starzejącej się, 
wygładzając zmarszczki i zwiększając jej 
jędrność. Dodany do kremów pod oczy 
zmniejsza opuchliznę i usuwa objawy 
zmęczenia. 

 + Ekstrakt z opuncji wykazuje 
silne działanie odświeżające 

i nawilżające zarówno naskórek, jak 
i głębsze warstwy skóry. Zapobie-
ga utracie wody z naskórka. Dzięki 
obecności flawonoidów chroni skórę 
przed niekorzystnymi czynnikami 
środowiska (np. promieniowaniem UV) 
oraz jest inhibitorem wolnych rodników 
odpowiedzialnych za procesy starzenia 
się skóry. Zawiera również saponozydy 
o łagodnym działaniu oczyszczającym 
oraz kwasy organiczne (jabłkowy, 
mlekowy, bursztynowy) wspomagające 
odżywienie i regenerację suchej skóry.

 + Olej z orzechów makadamii 
(należących do najsmaczniejszych 

orzechów świata) zawiera witaminy A, 
B, E oraz składniki mineralne. Dzięki 
temu doskonale nawilża i odżywia 
skórę. Pomaga ukoić zmęczenie, 
zmiękczyć i poprawić kondycję suchej, 
podrażnionej skóry. 

 + Ekstrakt z winogron przywraca 
równowagę cerze mieszanej, jest 

bogaty w antyutleniacze, które chronią 
skórę przed wolnymi rodnikami. Miąższ 
winogron zawiera potas, wapń, fosfor, 
magnez, antyrodnikowe flawonoidy oraz 
garbniki, które delikatnie złuszczają 
naskórek, rozjaśniają cerę i zwiększają 
produkcję włókien kolagenowych. Olej 
z pestek winogron jest bogaty w kwasy 
tłuszczowe, które działają nawilżająco 
zarówno na skórę i włosy; zawiera 
również witaminę E.

 + Aloes wspaniale radzi sobie ze 
wszelkimi schorzeniami skóry, 

infekcjami grzybicznymi i bakteryjnymi  

oraz łuszczycą. Przyspiesza proces goje-
nia (rany skóry, owrzodzenia, oparzenia, 
odmrożenia), wykazuje także działanie 
immunostymulujące, biostymulujące 
oraz antyrakowe. Pobudza wzrost 
i odnowę skóry, jest stosowany w le-
czeniu trądziku. W kosmetologii wyko-
rzystuje się sok oraz liście tej rośliny, 
które zawierają żelazo, mangan, cynk, 
miedź, magnez, bor, molibden. 

 + Wyciągi z liści zielonej i białej 
herbaty zawierają czynne 

składniki mające działanie nawilżające, 
odżywiające, ściągające, przeciwza-
palne, bakteriobójcze, napinające 
i zwiększające elastyczność skóry. 

Odżywiają skórę, zapobiegają procesom 
starzenia, chronią przed wolnymi rod-
nikami, zanieczyszczeniami i promie-
niowaniem słonecznym. Kosmetyki 
z ekstraktem z białej herbaty dzięki 
dużej zawartości polifenoli działają 
przeciwstarzeniowo, poprawiają funkcjo-
nowanie i wygląd skóry, a ich zapach 
działa relaksująco i energetyzująco. 
Zielona i biała herbata używane są 
w preparatach przeciwzmarszczkowych, 
ujędrniających oraz wspomagających 
odchudzanie. Herbata ma działanie 
kojące, można ją stosować na wszelkie 
podrażnienia skóry. Stosuje się ją także 
w kremach samoopalających gdyż 
wspomaga wydzielanie melaniny.

 + Liście szałwii działają 
dezynfekująco, przeciwzapalnie, 

ściągająco, zmniejszają przekrwienie 
błon śluzowych i skóry oraz mikro- 
krwawienia z nadmiernie rozszerzonych 
lub uszkodzonych naczyń włosowatych, 
ściągają pory. Występuje w nich olejek 
lotny (zawierający tujon, pinen, cy-
neol, kamforę), garbniki, trójterpeny, 
gorycz pikrosalwina, witamina B1, kwas 
nikotynowy działający antyseptycznie 
i przeciwzapalnie. Wyciągi z liści hamują 
też wydzielanie potu. 

 +W liściach malin znajdują się 
znaczne ilości garbników oraz 

flawonoidy, kwasy fenolowe, kwasy 

organiczne i związki żywicowe. Mają 
dzięki temu działanie ściągające  
i przeciwzapalne oraz przeciwbak-
teryjne. Owoce zawierają duże ilości 
kwasów organicznych (cytrynowego, 
jabłkowego, askorbinowego, salicy-
lowego), związki śluzowe, pektyny, 
antocyjany, sole mineralne, z których 
najważniejsze to związki żelaza i miedzi 
oraz witaminy C, A, B, PP. 

 + Głównymi składnikami wyciągu 
z lotosu są alkaloidy, flawonoidy, 

garbniki, śluzy, kwasy roślinne oraz 
związki mineralne, głównie pochodne 
krzemu. W kosmetyce wykorzystuje 
się zarówno kwiaty, jak i nasiona oraz 
korzenie lotosu. Wyciąg z kwiatu lotosu 
neutralizuje wolne rodniki, poprawia 
wygląd skóry, sprawia, że staje się ona 
gładka i miękka w dotyku. Ma działanie 
wzmacniające, przeciwzapalne i przeciw-
bakteryjne oraz reguluje krążenie krwi. 

 +W kosmetyce znalazła zastoso-
wanie również oliwa z oliwek. 

Ma szczególnie dobroczynne działanie 
w przypadku suchej, delikatnej skóry, 
a dzięki wysokiemu stopniu kwasowości 
jest efektywnym środkiem odżyw-
czym również dla cery tłustej. Miąższ 
świeżego owocu zawiera do 60 proc. 
tłuszczu, witaminę E, a także anty- 
utleniacz. Zastosowanie oliwy z oliwek  
powoduje, że kosmetyki z jej dodat-
kiem mają właściwości wygładzające 
i regenerujące oraz zapobiegają przed-
wczesnemu starzeniu się skóry. 
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Delikatny scrub do twarzy 
Witalność natury,  
Oriflame, cena: 29,90 zł.

Tonik Opuncja figowa, 
Ziaja, cena: 5,20 zł.

Kremowy żel do mycia 
twarzy Ogórek & Limonka, 
Bielenda, cena: 8 zł.

Nawilżający krem 
redukujący cellulit, Plante 
System, cena: 79 zł.

Winogronowa maseczka 
złuszczająca, Oriflame, 
cena: 19,90 zł.

Oliwka do ciała z oliwą  
z oliwek, Bielenda,  
cena: 15,50 zł

Krem Satynowe Stopy 
z cynamonem, Eveline, 
cena: 6,50 zł.

Krem aloesowy do rąk, 
Ziaja, cena: 4,60 zł.

Pianka do kąpieli Drzewa 
herbaciane, Taberna 
Saponaria, cena: 32 zł.

Żel pod prysznic  
z aloesem Aroma Spa,  
St. Ives, cena: 10 zł.

Krem półtłusty,  
nagietkowy, Ziaja,  
cena: 6 zł.

Różany tonik 
rewitalizujący, Oriflame,  
cena: 19,90 zł.

Krem do twarzy Oliwa 
z oliwek, Taberna  
Saponaria, cena: 50 zł.



Polak potrzebny
od zaraz
reż. Ken Loach
SPi

masowa imigracja 
naszych rodakÓw 
musiaŁa w końcu 
zainteresować  
filmowcÓw. zrealizo-
wania filmu na ten  
temat podjąŁ się ken 
loach, reżyser  
m.in. „wiatru Buszu-
jącego w jęczmieniu”. 

Film odebrał nagrodę na MFF  
w Wenecji w 2007 roku za najlepszy 
scenariusz. Główna bohaterka wydaje 
się osobą, która może spełnić marzenia 
tysięcy imigrantów. Jest właścicielką 
agencji pośrednictwa pracy. Wystarczy 
wpłacić 1500 zł, by otworzyły się bramy 
angielskiego raju. Jednak realia dalekie 
są od sielanki. Zwerbowanych do pracy 
ludzi czeka ciężka praca i wyzysk,  
a zarobki są znacznie niższe od obieca-
nych. Oszukani robotnicy będą chcieli 
pomścić swoją krzywdę. Jednak Angie 
walczy. Potrzeba wielu takich postaci jak 
ona, by naświetlić łańcuch zależności: 
od podkontraktu do podzlecenia, aby 
wyprodukować kanapkę. Niedostrzegana 
praca i eksploatacja przenikają każdą 
dziedzinę naszego życia. Może potrzebu-
jemy żelaznych karków jak Angie,  
aby robiły za nas brudną robotę  
i utrzymywały nieprzyjemne detale  
z dala od naszych oczu? 

Kolekcja
gioia Diliberto
znak, 2008

każdy, kto jest zafascy-
nowany tajemniczym 
urokiem dwudziesto-
lecia międzywojennego, 
a na dodatek kocha 
paryż i modę, koniecznie 
powinien sięgnąć po tę 
książkę. 

„Kolekcja” to świat wielkich krea-
torów mody, zawrotnie drogich sukien, 
pięknych modelek i ekskluzywnych 
pokazów. A przede wszystkim portret 
niezwykłej osobowości – wizjonerki, 
rewolucjonistki: Coco Chanel. 
Młodziutka, utalentowana Isabelle 
Varlet przyjeżdża do Paryża. Dzięki 
wyjątkowemu poczuciu smaku  
i otwartości na nowinki mody zdobywa 
pracę w miejscu, o którym można tylko 
pomarzyć – w salonie mody Coco 
Chanel. Salonie narzucającym szyk, 
skandalizującym, któremu przewodzi 
charyzmatyczna Madame. Znako-
mita intuicja i zdobyte doświadczenie 
powodują, że Isabelle szybko zyskuje 
uznanie w paryskich kręgach haute cou-
ture. Zaskakujące okoliczności wplątują 
dziewczynę w porachunki wielkich 
konkurentów świata mody. Isabelle musi 
podjąć wyzwanie i zdobyć zaufanie 
despotycznej szefowej. Koniecznie włącz 
tę książkę do swojej kolekcji.

Nowy Jork.  
Przewodnik  
niepraktyczny 

Kamila Sławińska
WAb, 2008

nowy jork fascynuje 
nawet tych, ktÓrzy  
w nim nigdy nie Byli.  
Ba, prawie każdy marzy  
o tym, aBy się tam 
znaleŹć. 

Tym razem w rytm Wielkiego Jabłka, jak 
nazywane jest to miasto, wsłuchuje się 
Kamila Sławińska, dziennikarka, która od 
dziesięciu lat mieszka w Nowym Jorku. 
Przez ten czas zdążyła spenetrować 
jego zakątki, poznać je od podszewki. 
Autorka przedstawia nam reportaż z tego 
odkrywania. Przypatruje się nowojor-
czykom, którzy cały czas gdzieś biegną, 
pozbawieni właściwie możliwości spot-
kania z drugim człowiekiem. Przegląda 
wycinki ze starych gazet, dokumenty, 
stare plany miasta, zniszczone mury, 
szuka minionego świata.  
I go znajduje. Odkrywa na przykład, że 
w dziewiętnastowiecznej manufakturze 
na Manhattanie spłonęło niemal 150 
szwaczek, a w obecnej dzielnicy polskich 
emigrantów mieściła się niegdyś osada 
holenderska. Czy rzeczywiście jest to dla 
nas wiedza zupełnie niepraktyczna, jak 
sugeruje sama autorka w tytule? Myślę, 
że każdy czytelnik znajdzie tu dużo o so-
bie i zamiast podróży do Nowego Jorku 
odbędzie interesującą podróż  
w głąb siebie. 

Pani wyrocznia 

Margaret Atwood
Wydawnictwo Literackie, 2008

margaret atwood 
nie trzeBa nikomu 
przedstawiać. jej książki 
są uwielBiane przez 
czytelnikÓw i doceniane 
przez krytykÓw. 

Wielokrotnie wskazywano ją jako 
kandydatkę do literackiej Nagrody 
Nobla. W Polsce ukazało się dotych-
czas dziesięć powieści tej autorki. 
„Pani wyrocznia” to książka, która 
powstała 30 lat temu, ale jej boha-
terka zadziwiająco dobrze pasuje do 
współczesnego świata ze swoim życiem 
pełnym zmian i sprzeczności, będącym 
właściwie nieustanną ucieczką. Ale 
przed czym właściwie ucieka Joan 
Foster? Bohaterka właśnie opublikowała 
książkę, która staje się bestsellerem  
i czyni ją sławną. I mimo że 
występowała pod pseudonimem, za-
czyna być szantażowana. Bezskutecznie 
usiłuje wprowadzić ład w swoje pog-
matwane stosunki z ludźmi, pogodzić 
przeszłość z teraźniejszością, świat 
realnych przeżyć ze światem fantazji  
i parapsychologii, prawdę z kłamstwem. 
Łatwo się w tym pogubić i nic dziwnego, 
że bohaterka finguje swoją śmierć. 
„Pani wyrocznia” to jedna z najlepszych 
powieści Margaret Atwood. Mistrzows-
ka parodia form i gatunków literackich, 
a także przewrotna gra z oczekiwaniami 
czytelników.

Juno
reż. Jason reitman
dyst. Monolith Plus

czy można z humorem 
podejść do tematu 
ciąży u nastolatki? 
najnowszy film jasona 
reitmana „juno” chyBa 
poradziŁ soBie z tym  
zadaniem, o czym 
świadczy chociażBy  
oscar za najlepszy  
scenariusz oryginalny. 

Juno to pewna siebie, szczera nastolatka 
obdarzona wyjątkowym poczuciem 
humoru, która zachodzi w ciążę ze 
szkolnym kolegą. Razem z najlepszą 
przyjaciółką Leą zaczyna przeglądać 
lokalne pismo z ogłoszeniami w poszuki-
waniu idealnych rodziców zastępczych 
dla swojej latorośli. Jej wybór pada 
na zamożną parę: Marka i Vanessę 
Loringów, którzy od dawna starają się 
zaadoptować dziecko. Ojciec i maco-
cha Juno są oczywiście zszokowani 
wiadomością o jej błogosławionym 
stanie. Wspierają jednak decyzję córki  
i towarzyszą jej we wszystkich trudnych 
chwilach. Kiedy zbliża się wielki dzień, 
gotowość Loringów do adopcji zaczyna 
słabnąć... Bliska więź z rodzicami i mądre 
wybory dokonane w trakcie poznawania 
świata i samej siebie uczyniły bohaterkę, 
graną przez Ellen Page,  
jedną z najważniejszych postaci  
w kinie amerykańskim ostatnich lat. 

Rolling Stones.  
W blasku świateł
reż. Martin Scorsese
dyst. best Film

legandarny reżyser do-
kumentuje legendarny 
zespÓŁ. z takiego 
poŁączenia może 
powstać tylko 
arcydzieŁo. szczegÓlnie 
że muzyka zawsze  
ByŁa mocno oBecna  
w twÓrczości martina 
scorsese. 

Pomijając ścieżki dźwiękowe do jego 
filmów fabularnych, to właśnie Scor-
sese wyreżyserował teledysk Michaela 
Jacksona „Bad”, zrealizował dokument 
o Bobie Dylanie „No Direction Home” 
(2005) oraz zainicjował serię filmów  
o historii bluesa („The Blues. Muzyczna 
odyseja”). Do historii Stonesów pod-
chodzi z własnym pomysłem, ich legendę 
omija szerokim łukiem. Głos oddaje 
przede wszystkim ich muzyce. Kręci 
Stonesów w słynnym Beacon Theater 
w Nowym Jorku jesienią 2006, podczas 
specjalnego koncertu. Między koncer-
towymi wersjami utworów powracają 
archiwalne wywiady. Słyszymy zestaw 
hitów (m.in. „Just My Imagination”, „As 
Tears Go By”, „Far Away Eyes”, a nawet 
„Satisfaction”), na scenie pojawia się 
Christina Aguilera, z którą Jagger bawi 
się w erotyczny taniec. Efekt jest znako-
mity. W rockowym rytmie dokonuje się 
na naszych oczach historia muzyki. 
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New Amerykah
Erykah badu
universal Music

erykah Badu 
zadeBiutowaŁa 10 lat 
temu i od razu zostaŁa 
okrzyknięta krÓlową 
neosoulu. 

Jej uwodzicielski, swingujący głos za-
pada w pamięć (potwierdzają to wszyscy, 
którzy byli na jej koncertach – artystka 
gościła w Polsce dwa razy). Laureatka 
czterech nagród Grammy na nowy album 
kazała swoim fanom czekać aż pięć lat. 
Ale że było warto, wiedzą ci, którzy 
słuchali promującego płytę singla „Hon-
ey”. Sama artystka określiła go jako „old-
schoolowy kawałek z odrobiną funku”. 
Właściwie tak można scharakteryzować 
całą płytę „New AmErykah”. Artystka 
w swoich tekstach zadaje pytanie,  
w jakim kierunku rozwija się 
współczesna kultura amerykańska. 
Na podwójnym albumie znajdzie się 
18 zupełnie nowych utworów, a w ich 
nagrywaniu pomagali: producent 9th 
Wonder (w przeszłości pracował  
z Nasem, Mary J. Blige i Jayem-Z), 
Madlib, Bilal, Sa-Ra, Kareem Riggins,  
a także nieżyjący J. Dilla. Producentami 
całości są Madlib, 9th Wonder i Mike 
„Chav” Chavarria. Gitarowym talentem 
wsparł wokalistkę Omar Rodriguez- 
-Lopez znany z formacji The Mars Volta. 

Piękno nagości
Muzeum Historii
Miasta łodzi 
Wystawa czynna 5.04–31.05.2008

nagie ciaŁo może  
w najdoskonalszy 
sposÓB pokazać 
przemijający czas. 
może także podniecać, 
szokować, fascynować. 

Nie ulega wątpliwości, że wywołuje 
emocje. I taka idea przyświecała 
pomysłodawcom wystawy w łódzkim 
muzeum. „W dzisiejszym świecie 
coraz mniej jest piękna, dlatego warto 
przypomnieć i celebrować dzieła ma-
larzy, którzy to piękno uchwycili”. Na 
wystawie pokazanych zostanie 125 prac 
klasyków polskiego malarstwa, m.in.: 
Władysława Podkowińskiego, Leona 
Wyczółkowskiego, Józefa Pankiewicza, 
Franciszka Żmurki, Wojciecha Weissa, 
Tymona Niesiołowskiego, Jerzego 
Nowosielskiego. Tematem prac jest akt, 
głównie kobiecy, mniej lub bardziej 
odziany, samodzielny lub przedstawiony 
w kontekście sceny mitologicznej, 
biblijnej, alegorii itd. Obrazy na wys-
tawie mają nam przybliżyć przemiany 
ikonograficzne zachodzące w jego 
przedstawianiu, zarówno pod względem 
formy, jak i treści – w sensie mentalnym, 
intelektualnym, filozoficznym. Ekspozy-
cja pokazuje obrazy od końca XIX wieku 
do czasów współczesnych. Wystawę 
uzupełniają grafiki artystów, których 
obrazów nie udało się pozyskać. 

Zbigniew Makowski
Muzeum narodowe
we Wrocławiu 
Wystawa czynna 7.04–11.05.2008

muzeum narodowe we 
wrocŁawiu zaprasza na 
wystawę prac zBigniewa 
makowskiego.  

Makowski jest jednym z najbardziej 
znanych polskich artystów na świecie, 
często reprezentował Polskę na ważnych 
międzynarodowych wystawach. Jest 
laureatem wielu prestiżowych pol-
skich nagród (1973, 1975, 1977, 1992). 
Stworzył specyficzny i niezwykle 
rozpoznawalny świat znaków, symboli, 
artefaktów pochodzących z wielu kultur, 
tych minionych i tych egzystujących 
współcześnie. W jego pracach wyraźne 
są nawiązania do surrealizmu, 
dadaizmu, widać także inspirację 
kabałą i magią. Przy tworzeniu swoich 
dzieł artysta często stosuje bardzo 
pracochłonne, wręcz alchemiczne zabie-
gi, na przykład specjalne preparowanie 
papieru, z którego wykonuje niezwykłe 
księgi artystyczne. Obrazy i rysunki Ma-
kowskiego są syntezą wielu technik  
i stylów, tych najbardziej współczesnych 
i tych, które należą już do zapomnianej 
tradycji. Wśród 103 prac prezentowa-
nych na wystawie (a podarowanych  
muzeum przez artystę) znajdą się 
gwasze, akwarele, rysunki, reliefy oraz 
obrazy olejne. 

Dokumentalistki
– Polskie fotografki 
XX wieku
zachęta
15.03–18.05.2008

na najnowszej wystawie 
w zachęcie zaprezen-
towano dwa oBszary 
dotąd marginalizowane 
przez polską historię 
fotografii – nurt doku- 
mentalny oraz foto-
grafię autorstwa  
koBiet. 

Na wystawie znalazły się zdjęcia 50 
fotografek, których nazwisk dziś nikt 
nie pamięta, mimo że w swoich czasach 
cieszyły się uznaniem. Warto wymienić 
takie nazwiska, jak: Zofia Chomętowska, 
Julia Pirotte, Irena Jarosińska, Anna 
Chojnacka, Jadwiga Rubiś, Anna Beata 
Bohdziewicz. Wystawa chronologicznie 
obejmuje okres od lat 70. XIX wieku aż 
po współczesne projekty dokumentalno- 
-artystyczne obecne w galeriach  
i muzeach. Obszerny zakres tema-
tyczny ma dwa najważniejsze wątki: 
dokument topograficzny oraz reportaż 
o charakterze społecznym. Wystawa 
gromadzi także fotografię etnograficzną 
i podróżniczą, fotografię amatorską 
w wykonaniu ziemianek, fotografię 
ojczystą, propagandową, wojenną. 
Oprócz oryginalnych odbitek oraz tych 
współczesnych prezentujemy również 
albumy, książki i magazyny ilustrowane, 
z pracami autorek. 

Goodbye
Anita Lipnicka  
& John Porter
EMi Music

duet lipnicka & porter 
znamy od pięciu lat  
i z dwÓch pŁyt. wŁaśnie 
ukazaŁ się na rynku ich 
trzeci i zarazem ostatni 
alBum.

Uznali, że wszystko, co mogli razem 
muzycznie powiedzieć, już powiedzieli. 
Postanowili jednak pożegnać się ze  
swoimi fanami albumem „Goodbye”. 
Anita Lipnicka mówi, że nagrali 
płytę swoich marzeń. I dodaje: „Tytuł 
»Goodbye« sam się wprosił. Co więcej, 
wyznaczył kierunek snutych przez nas 
opowieści i zdeterminował ostatec-
zne brzmienie albumu. Tak się jakoś 
poskładało, że większość zawartych 
na nim piosenek dotyczy pożegnań 
i rozstań – nie zawsze w sposób do 
końca oczywisty. Wątek pewnej nos-
talgii, patrzenia za siebie przez ramię, 
nieśpiesznej refleksji nad tym, co 
bezpowrotnie utracone – to wszystko 
jest jakby motywem przewodnim, sosem, 
w którym danie zostało przyrządzone”. 
Krążek zawiera 11 kompozycji autorstwa 
Anity i Johna. Album nagrywany był 
w Polsce, a do współpracy zaproszono 
muzyków towarzyszących duetowi na 
koncertach. Całość wyprodukował Chris 
Eckman, odpowiedzialny za poprzedni 
album. Miks stworzył Phill Brown, a nad 
realizacją czuwał Rafał Paczkowski.

Beethoven: Violin Con-
certo, Mozart: Violin 
Concert No. 4, Horace 
Silver: Creepin’ In
nigel Kennedy
EMi Music

po piętnastu latach 
od nagrania „kon-
certu skrzypcowego” 
Beethovena pod Batutą 
klausa tennstedta 
(1992) nigel kennedy 
– uznawany za jednego 
z największych 
światowych wirtuozÓw 
skrzypiec – zarejestro-
waŁ nowe wykonanie 
dzieŁa z towarzyszeniem 
polskiej orkiestry  
kameralnej. 

Tym razem wystąpił nie tylko w roli 
skrzypka, ale także dyrygenta. Na tej 
samej płycie usłyszymy premierowe 
nagranie Kennedy’ego „IV Koncertu 
skrzypcowego” KV218 Mozarta. Album 
z koncertami skrzypcowymi zawierać 
będzie także utwór na bis – „Creep-
in’ in” autorstwa legendy hard bopu 
Horace’a Silvera – w autorskiej aranżacji 
Kennedy’ego. W nagraniu wziął udział 
młody geniusz kontrabasu Michał 
Barański. Do Mozarta muzyk zaś nie 
mógł się przekonać przez 25 lat, ale  
w końcu jego uwielbienie dla Beethovena 
i nowa interpretacja jego koncertu 
skrzypcowego pomogły mu znaleźć 
sposób na Mozarta. 
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horoskop

Podobnie jak wszystkim zna-
kom zodiaku przypisywana 
jest mistyczna moc kamieni, 
tak samo nad swoimi po-
dopiecznymi czuwają zioła. 
Przeczytajmy, za jakie cechy 
charakteru odpowiadają.

horoskop

Tekst wróżka gabi

BArAN 
(21 III–20 IV)

Wszystkim osobom urodzonym w tym znaku 
patronuje pokrzywa. Jej moc zapewnia 

szybkość i zdecydowanie w działaniu, silny 
charakter i pewną bezkompromisowość. 

Sprawia, że nie boją się przewodzić 
grupie i podejmować nowe wyzwania. Ale 

jednocześnie nie zapominają o dawnych 
marzeniach dotyczących uczuć i ideal-

nego związku. Aby zapewnić sobie opiekę 
twojego zielnego patrona, a także poprawić 

na wiosnę energię i witalność, popijaj np. 
herbatkę z suszonej pokrzywy.

ByK 
(21 IV–21 V)

Osobami urodzonymi w tych dniach opiekuje 
się werbena, która obdarza je wdziękiem 
i uzdolnieniami artystycznymi, pomaga 
odkrywać nowe talenty. Sprawi ona, że 
tej wiosny będziesz tęsknić za ciekawymi 
ludźmi, a jednocześnie zapragniesz 
samotności. Werbena oprócz apetytu na 
życie zapewnia swoim podopiecznym 
także ten zwyczajny – pamiętaj więc, że 
przejedzenie powoduje problemy żołądkowe. 
Na wszelki wypadek pij gorzką werbenową 
herbatkę.  

rAK 
(22 VI–22 VII)

Tajemniczy i aromatyczny tatarak 
opiekuje się wszystkimi Rakami, obdarzając 
je ogromną intuicją, często wręcz proroczą. 
Raki są bardzo wrażliwe i subtelne, w potrze-
bie zawsze pomogą, choć tak naprawdę 
najlepiej się czują we własnym towarzystwie. 
Łatwo je zranić, dlatego aby uchronić się 
przed agresją ze strony innych, powinny 
nosić amulet z kłączy tataraku. 

Bliźnięta 
(22 V–21 VI)

Roślinnym patronem tego znaku jest 
cykoria podróżnik, która swoim podopiecz-

nym pozwala wyciszyć emocje i pomaga 
w rozplątaniu często poplątanych ścieżek. 

Jeśli więc drzemią w tobie całkiem różne 
dwie natury, nie zawahaj się skorzystać z po-

mocy swojego ziela opiekuńczego.  
Zasusz kwiat cykorii, a pomoże ci to 

pogodzić pozornie sprzeczne zainteresowa-
nia i zmusi do spokojnego przeanalizowania 

swoich błędów...

LeW 
(23 VII–22 VIII)

Dziurawiec patronuje tym wszystkim, którzy 
lubią błyszczeć i być w centrum zainte-

resowania, a takie są osoby spod znaku Lwa. 
Pewne siebie, śmiałe i często próżne, a przy 

tym bardzo emocjonalne. Aby uchronić się 
przed niepowodzeniami, które źle wpływają 
na psychikę wszystkich Lwów, powinny one 

nosić przy sobie suszone ziele dziurawca.

WAgA 
(23 IX–22 X)

Wagom patronuje malwa, zwana także rajską 
różą. Ta dziwna roślina uważana jest nie 

tylko za ozdobną, ale także leczniczą. Swoich 
podopiecznych obdarza wrażliwością 

na piękno, umiłowaniem spokoju, 
sprawiedliwości, a także obiektywizmem 

i bezstronnością. Pomaga im w karierze 
zawodowej, chroni przed zawiścią ze strony 

mniej zdolnych ludzi.

StRzelec 
(22 XI–21 XII)

Rzepnik jest patronem wszystkich tych, 
którzy często bywają niezdecydowani. 

Z jednej strony pełni energii i temperamentu, 
z drugiej mają głowę pełną marzeń, ideałów 

i przemyśleń. To sprawia, że często tracą 
poczucie rzeczywistości. Rzepnik pomaga 

im wtedy wyjść z dołka i popycha ku ludziom 
z podobnymi pasjami. Dzięki temu tworzą 

silne i lojalne związki z przyjaciółmi.  

WOdNiK 
(21 I–20 II)

Podopieczni szałwii – od wieków uważanej 
za zioło magiczne – to osoby uduchowione, 

często egzaltowane, a na pewno romantycz-
ne i niebanalne. Uwielbiają rzucać się w wir 

prac społecznych lub robić eksperymenty 
i wynalazki. Cenią towarzystwo innych, ale 

zdarza im się zaszywać w odludnych  
miejscach, aby pobyć w samotności, która 

jest Wodnikom potrzebna do odzyskania 
energii. 

SKOrPiON 
(23 X–21 XI)

Bazylia roztacza opiekę nad osobami 
tajemniczymi i trudnymi... To ziele, ho-
dowane w ogródkach, ma niezwykłą siłę 
oddziaływania, podobnie jak osoby, którym 
patronuje. Często popadają one ze skrajności 
w skrajność, są pamiętliwe i obdarzone 
ciętym językiem. To sprawia, że trudno im 
zjednać sobie przyjaciół. Noszone przy sobie 
zasuszone listki bazylii pomagają Skorpio-
nom łagodzić temperament. 

KozioRożec 
(22 XII–20 I)

Bratek polny opiekuje się osobami zagubio-
nymi, wskazując im drogę życiową. Pomaga 
zachowywać cierpliwość i dostarcza opty-
mizmu, którego często brakuje w ich życiu, 
a gdy popadają w samozachwyt, sprowadza 
na ziemię i przypomina o skromności. Moc 
koloru fioletowego chroni podopiecznych 
bratka przed depresją, dodaje pewności 
siebie oraz pomaga na nowo zaufać ludziom.

ryBy 
(21 II–20 III)

Ekscentrycznym Rybom patronuje podbiał 
– zioło niezwykle tajemnicze. Zapewnia 
swoim podopiecznym energię i twórczy 
zapał, a jednocześnie chroni przed zgubnymi 
skutkami ich zmiennego charakteru. Pomaga 
osiągać zamierzone cele, rozwijać karierę 
i zjednywać przyjaciół. Jeśli tylko Ryby będą 
korzystać z magicznych i leczniczych mocy 
podbiału, mogą zrealizować wszystkie swoje 
plany. 

PANNA 
(23 VIII–22 VIX)

Wdzięczna lawenda obdarza swoich pod-
opiecznych dużą dawką energii. Sprawia, 
że są oni realistami, lubią ład oraz porządek 
nie tylko w rodzinie i swoim najbliższym oto-
czeniu, ale także w życiu. Polegają na sobie 
i zasadzie: „najpierw obowiązki, a później 
przyjemności”. Zasuszony kwiat lawendy 
uchroni je przed drobnymi kłopotami  
rodzinnymi. 
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opole 
Szpital Wojewódzki 
Oddział Zakaźny/Poradnia Hepatologiczna 
ul. Kośnego 53, 45-372 Opole 
ordynator: dr Wiesława Błudzin 
tel. 077 443 30 64

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 Poznań
tel. 061 852 81 08 

Dr Iwona Bereszyńska 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 

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. pielęgniarek) 
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. 03) 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 

katowice-ligota
Katedra i Klinika Gastroenterologii 
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego
Centralny Szpital Kliniczny
Poradnia Hepatologiczna
tel. 032 789 40 34 
dr n. med. Michał Petelenz

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 
zastępca 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. 9–12
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
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Nowoczesne systemy monitorowania glikemii:

  Laboratoryjna dokładność

  Precyzja pomiarów

  Stylowe wzornictwo




