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24–25 poradnik 
lepiej w domu niż w szpitalu 
Każdy, kto choć raz był w szpitalu, wie, że 
to nie jest przyjemne miejsce. Niestety do 
pewnego czasu szpitale w Polsce zmuszane 
były przyjmować na oddziały również tych 
pacjentów, którzy musieli wykonać takie bada-
nia, jakie można byłoby zrobić w warunkach 
ambulatoryjnych. Od 1 lipca to się zmieniło.

3spis treści

6–9 abc pacjenta
zbawcza moc szczepionek 
Ochrona przed chorobami koncentrowała 
uwagę ludzkości od zawsze. Wśród mniej lub 
bardziej racjonalnych pomysłów, próby pos-
zukiwania możliwości ochrony przed chorobą 
w „samej chorobie” zakończyły się sukcesem.

12–13 musisz wiedzieć
zostańcie w Grze  
– zbadaj się
Stowarzyszenie Pomocy Chorym z HCV „Pro-
meteusze” oraz firma Roche Polska zainau-
gurowały ogólnopolską kampanię społeczną 
„Być może Ty? Zbadaj się – Zostań w grze”.

16–17 podczas leczenia
z wirusem do szkoły 
Niedawno rozpoczął się rok szkolny.  
Czy leczenie wzw C u dzieci może mieć 
wpływ na wyniki w nauce? Czy należy je 
zwalniać z lekcji wychowania fizycznego?

22–23 między nami
nie tracę nadziei
Krystian Kitel ma czterdzieści lat i mieszka 
w Zabrzu. Jest przykładnym mężem i tatą 
dziesięcioletniego Dawida, siedmioletniej 
Natalii oraz siedmiomiesięcznej Weroniki. Jego 
największym marzeniem jest pokonać wroga – 
nowotwór wątroby i zdążyć wychować dzieci.

10–11 abc pacjenta
alkohol – podstępny  
wróG wątroby
Stwierdzenie, że spożycie alkoholu jest jed-
noznacznie szkodliwe dla organizmu człowieka, 
a w szczególności dla jego wątroby, jest znacz-
nym uproszczeniem.

14–15 podczas leczenia
problemy z hormonami
Jak sobie radzić z niepożądanymi  
objawami w czasie terapii
interferonem i rybawiryną?

18–21 psycholoGia
siła spokoju
Treningi antystresowe i warsztaty  
relaksacji to ostatni krzyk mody. Coraz wię-
cej z nas zapisuje się na tego typu kursy oraz 
kupuje płyty z muzyką relaksacyjną lub książki 
z poradami jak skutecznie odpoczywać. 

WYTYCZAMY NOWE KIERUNKI W MEDYCYNIE

ZAPEWNIAJÑC UNIKALNE I SKUTECZNE

ROZWIÑZANIA W TROSCE O ZDROWIE 

I ˚YCIE CZ¸OWIEKA

Grupa Roche, z siedzibą główną w Bazylei w Szwajcarii,

jest jedną z wiodących, nastawionych na innowację 

w zakresie ochrony zdrowia firm na świecie. 

Roche zajmuje pierwsze miejsce na światowym rynku

w dziedzinie diagnostyki i jest wiodącym dostawcą

leków przeciwnowotworowych. Jest liderem 

w dziedzinie wirusologii i transplantologii. 

Ważne miejsce w działalności firmy zajmują również 

kardiologia i nefrologia. Będąc dostawcą produktów 

z zakresu diagnostyki i leczenia, przyczyniamy się  

do poprawy zdrowia i polepszenia jakości życia ludzi.

www.roche.pl
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34–37 twój ruch
na koń!
Rekreacyjna jazda konna jest dobrym sportem 
dla każdego, kto chce odpocząć od miejskiego 
zgiełku oraz poprawić swoją kondycję fizyczną 
i psychiczną. To także doskonała okazja do 
spędzenia wolnego czasu na łonie natury.

42–45 kultura
wystawy, książki,
Filmy, muzyka
Proponujemy nowości
kulturalne na jesień 2008.

48–49 wykaz placówek
dokąd udać się po poradę?

46–47 horoskop
maGiczne kamienie
Od wieczności nie było nic szlachetniejszego 
od kamieni. W swej prostej formie dane 
człowiekowi od Boga, zawierają w sobie całą 
siłę boskości – tak pisał o nich św. Augustyn.

50 zapowiedzi
w następnym 
numerze...

28–31 historia choroby
dłuGa historia – 
dłuGotrwała skuteczność
Interferony w wirusowym  
zapaleniu wątoby

32–33 zdrowe odżywianie
do wesela się zaGoi
Rany, otarcia i skaleczenia są bardzo niebez-
pieczne dla osób z WZW, a jeszcze bardziej 
dla ich otoczenia, ponieważ wirusem tym 
można się zarazić przez kontakt z zakażoną 
krwią. Na szybkość procesu gojenia ma 
wpływ odpowiednia dieta.

lepiej zapobieGać niż leczyć – ta banalna prawda jest znana od  
wielu lat. w tym numerze „abecadła” sporo miejsca poświęciliśmy 

 proFilaktyce. z artykułu proF. waldemara haloty dowiemy się 
wszystkieGo na temat szczepień przeciw wirusowemu zapaleniu 

wątroby typu a i b. szczepionki przeciw wirusowi hcV jak 
dotąd nie wynaleziono i jedynym sposobem, aby ustrzec się 
tej choroby, jest ostrożność. podpowiadamy więc na co 

zwrócić uwaGę w placówkach ochrony zdrowia, salonach 
kosmetycznych i Fryzjerskich, aby uniknąć zakażenia. przypominamy  
też o zGubnych dla wątroby (i nie tylko!) skutkach nadużywania  
alkoholu. dla wszystkich, którzy już walczą z chorobą, mamy bardzo 
dobrą wiadomość: od 1 lipca nFz wprowadził nowy sposób rozliczania, 
dzięki któremu badania kontrolne nie będą już wymaGały stresująceGo 
pobytu w szpitalu. w rubryce „między nami” przedstawiamy historię 
krystiana, ojca trójki dzieci, który zmaGa się z ciężką chorobą. mimo  
wielu przeciwności, nasz bohater nie traci wiary w to, że ją pokona. chociaż 
 wiele osób oGranicza uprawianie sportu jesienią, postrzeGając tę porę roku 
jako ponurą, my zachęcamy do aktywności. proponujemy jazdę konną, a o jej 
zaletach piszemy na str. 34. warto pamiętać, że kontakt z przyrodą  
zawsze wspaniale wpływa na nasze samopoczucie i reGeneruje siły. 

                                    redakcja

38–41 uroda
sposób na zmarszczki
Choć wszyscy dobrze je znamy, nikt ich 
nie lubi. Pojawiają się stopniowo i zostają  
z nami na zawsze. Dziś jednak kosmetyka 
daje nam nową broń w walce z nimi.

26–27 poradnik 
primum non nocere 
Osoby z HCV i HBV powinny zwracać uwagę 
na bezpieczeństwo zabiegów medycznych, 
którym się poddają (a także ich bliscy). Pod-
powiadamy waszym rodzinom, jak uniknąć 
zakażeń, a wam samym – niebezpiecznych 
nadkażeń. 



zbawcza  
moc  
szczepionek

6

Fo
to

 C
or

b
is

7

Tekst prof. Waldemar Halota

Minęło jednak wiele lat zanim odkryto, że u podłoża 
chorób zakaźnych leżą drobnoustroje, które mogą być 
wykorzystane do inicjacji mechanizmów odpornościowych 
jeśli zostaną pozbawione patogenności. Pierwszym, 
któremu się to udało, był Ludwik Pasteur, który wykonał 
szczepienie przeciwko wściekliźnie. Polegało ono na 
podaniu pacjentowi wcześniej „osłabionego” wirusa dla 
ochrony przed chorobą. Od tego momentu datuje się 
początek nauki zwanej obecnie wakcynologią. Nie oznacza 
to początku szczepień, gdyż pierwsze szczepienie oparte 
na przesłankach empirycznych przeprowadzono znacznie 
wcześniej. To ono doprowadziło w rezultacie do eradykacji 
ospy prawdziwej na świecie, będąc najbardziej spektakular-
nym przykładem znaczenia szczepień w zwalczaniu chorób 
zakaźnych. U podłoża tego epokowego wydarzenia leżała 
spostrzegawczość lekarska. Szkocki lekarz Edward Jen-
ner przed ponad dwustu laty zauważył, że ludzie, którzy 
wcześniej przechorowali ospę krowią, nie chorowali na ospę 
prawdziwą. Stąd blisko było do pomysłu, aby prowokować 

tę łagodną chorobę w celu ochrony przed śmiertelnym 
zagrożeniem. Na przestrzeni lat wzrastała liczba chorób, 
którym można zapobiegać drogą szczepień, modyfikowano 
techniki produkcji szczepionek i metody ich podawania. 
Kolejnymi po ospie prawdziwej chorobami, które mogą na 
stałe zniknąć z kuli ziemskiej, są choroba Heinego-Medina 
oraz odra. Czy następne na tej liście będą wirusowe zapale-
nia wątroby typu A i B pokaże czas; zależy to wyłącznie od 
upowszechnienia tych szczepień w skali globalnej. Prob-
lemem otwartym jest szczepionka przeciwko wirusowemu 
zapaleniu wątroby typu C. Dotychczas jej nie wyprodukow-
ano, stąd brakuje skutecznej metody zapobiegania nowym 
zakażeniom. Tylko w Polsce liczbę zakażonych HCV 
szacuje się na ponad 700 tysięcy. 

wirusowe zapalenie  
wątroby typu a
Od kilku lat w Polsce zachorowania na wirusowe zapale-
nie wątroby typu A (wzw A) kształtują się na poziomie 

Ochrona przed chorobami koncentrowała 
uwagę ludzkości od zawsze. Wśród mniej 
lub bardziej racjonalnych pomysłów,  
próby poszukiwania możliwości  
ochrony przed chorobą w „samej  
chorobie” zakończyły się sukcesem.

abc pacjenta
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endemiczności bardzo niskiej, nie przekraczając liczby 100 
zachorowań rocznie. Stan taki nie uspokaja, trzeba bowiem 
pamiętać, że wraz z systematycznie zwiększającą się populacją 
osób wrażliwych na zakażenie wirusem HAV wzrasta ryzyko  
tzw. epidemii wyrównawczych. Dotyczy to zwłaszcza dzieci, 
wśród których najłatwiej o transmisję tych zakażeń. Z drugiej 
strony nie można w tym przypadku oczekiwać wprowadzenia 
powszechnych szczepień przeciwko wzw A. W większości kra-
jów, podobnie jak w Polsce, są to szczepienia zalecane, czyli 
wykonywane na koszt własny pacjenta. Wyjątkiem są wybuchy 
epidemii lub rejony endemiczne, w których prowadzi się akcje 
szczepień obowiązkowych. W Stanach Zjednoczonych i kilku 
innych krajach szczepienia takie zmniejszyły zachorowalność 
na tę chorobę o około 2/3. W Polsce podobna sytuacja miała 
miejsce w czasie powodzi pod koniec lat 90. Szczepieniami 
objęto 160 tys. osób zamieszkałych na zalanych terenach,  
co zlikwidowało realne ryzyko epidemii. U osób, które uległy 
ekspozycji na zakażenie, szczepienie to skutecznie zapobiegało 
zachorowaniu lub przynajmniej łagodziło objawy choroby. Do 
osób, które powinny być obowiązkowo szczepione przeciwko 
wzw A, należą pacjenci z przewlekłymi chorobami wątroby, 
w tym przewlekle zakażeni wirusem HBV. Skutki zakażenia 
HAV mogą być dla nich znacznie poważniejsze niż dla 
osób zdrowych. Ciężkie przebiegi choroby 
występowały też u chorych na hemofilię 
oraz u zakażonych HIV, dlatego chorzy ci to 
kolejni kandydaci do tego szczepienia. Ru-
tynowo prowadzi się szczepienia wśród osób 
szczególnie narażonych na zakażenie HAV. 
Są nimi w pierwszym rzędzie pracownicy 
ochrony zdrowia, ośrodków wychowawczych 
i opiekuńczych czy zakładów komunalnych. 
Szczepi się też pracowników zatrudnionych 
przy produkcji żywności i posiłków oraz przy ich dystry-
bucji, aczkolwiek nie dlatego, że są narażeni na zakażenie, 
lecz dla ochrony ich klientów. Grupami wysokiego ryzyka 
zakażeń HAV są narkomani i homoseksualiści. W ostatnich 
latach powstaje nowa, duża grupa Polaków realnie zagrożona 
wirusowym zapaleniem wątroby typu A. Wynika to z coraz 

bardziej powszechnego spędzania urlopów za granicą. 
Egzotyka podróżowania zachęca często do pobytu w krajach 
o obniżonych standardach higienicznych. W Polsce dostępne 
są trzy inaktywowane szczepionki przeciwko wzw A (Havrix, 
Avaxim, Vaqta), które podajemy dwukrotnie, w odstępie 6–12 
miesięcy. Wskazuje się jednak, że okres ten może być znacznie 
wydłużony, gdyż już pojedyncza dawka zapewnia długotrwałą 
immunizację. Mimo że szczepionki te tylko wyjątkowo 
wywołują działania niepożądane, nie powinny być stosowane 
bez konsultacji z lekarzem. W zasadzie nie zaleca się szczepień 
przypominających, gdyż immunizacja poszczepienna sięga 
ponad 25 lat. Wyjątkiem są chorzy z zaburzeniami odporności. 
Szczepionki przeciwko wzw A niekiedy są kojarzone z innymi 
szczepionkami. 

wirusowe zapalenie  
wątroby typu b
Upowszechnienie szczepień przeciwko wzw B w Polsce 
przyczyniło się do drastycznego spadku liczby nowych 
zachorowań. Obecnie nie przekraczają one rocznie dwóch 
tysięcy przypadków. Szczepienie przeciwko wzw B ma 
szczególne znaczenie, gdyż zapobiega późnym następstwom 
zakażenia HBV, czyli marskości wątroby i rakowi 

wątrobowokomórkowemu. W tym kontekście 
jest to pierwsza szczepionka przeciwnowot-
worowa. Co więcej, szczepienie przeciwko 
wzw B zapobiega innej chorobie wątroby, 
związanej z zakażeniem wirusem HDV, który 
bez HBV nie może istnieć. O ile wzw A jest 
klasycznym przykładem choroby „brudnych 
rąk”, to wirusowe zapalenie wątroby typu B 
(wzw B) raczej tylko wyjątkowo szerzy się 
tą drogą. Choroba wcześniej nazywana była 

wszczepiennym zapaleniem wątroby, co dobrze ilustrowało 
jej związek z placówkami ochrony zdrowia. W konsekwencji 
pierwszymi, których kwalifikowano do szczepień przeciwko 
wzw B, poza pracownikami ochrony zdrowia, byli pacjenci 
oczekujący na operację. Niestety, łatwiej było pacjentów 
szczepić, niż podnieść stan sanitarny oddziałów i poradni. 

Obecnie nakładanie na pacjenta obowiązku poddania się szczepieniom w kontekście 
planowanego zabiegu medycznego jest nieuprawnione. Wśród osób głównie 
narażonych na jatrogenne zakażenie HBV są dializowani, pacjenci oddziałów onko-
logicznych i inni chorzy często korzystający z pomocy medycznej. Szczególną grupą 
ze wskazaniami do szczepień są chorzy z obniżoną odpornością.  
Do zakażenia HBV drogą przerwania ciągłości tkanek dochodzić może też w gabi-
netach kosmetycznych oraz innych, w których poddajemy się zabiegom upiększającym 
(na przykład tatuaże, kolczykowanie). Grupą wysokiego ryzyka zakażeń HBV są 
narkomani przyjmujący dożylne środki odurzające. Mało poznanym problemem 
w Polsce są zakażenia HBV przenoszone drogą seksualną. Ryzyko tych zakażeń 
wzrasta u osób często zmieniających partnerów seksualnych. W krajach zachodnich 
ta droga zakażeń dominuje, stąd zalecane tam szczepienia u młodzieży i turystów. 
W Polsce szczepienia prowadzone wśród 14-latków mają w tym kontekście ważne 
znaczenie. Inną, ważną drogą transmisji zakażenia HBV jest jego przeniesienie 
z matki na dziecko, czyli tak zwana droga wertykalna. Zakażenie HBV w dzieciństwie, 
przebiegające zwykle przez wiele lat bezobjawowo, stanowi szczególnie częste 
zagrożenie przewlekłymi chorobami wątroby. Od 1996 roku prowadzi się w Polsce 
powszechne szczepienia wśród noworodków. Podobnie jak wzw A, ryzyko ekspozy-
cji na HBV wzrasta wraz z pobytem w krajach o niskim poziomie higieny (problem 
często lekceważony przez podróżujących). Do zakażeń dochodzi tam zwłaszcza 
w drogą płciową oraz w sytuacjach, kiedy zmuszeni jesteśmy do korzystania z po-
mocy miejscowej służby zdrowia. W Polsce zarejestrowanych jest kilka szczepionek 
przeciwko wzw B: Engerix B, H-B-VAX-II, HBVaxPRO, Hepavax Gene, Euvax B. Są 
to szczepionki rekombinowane o zbliżonej immunogenności i zdolności wzbudzania 
długotrwałej ochrony poszczepiennej. Szacuje się, że tylko kilka procent osób nie 
odpowiada prawidłowo na szczepienie. Występuje możliwość jednoczesnego szczepi-
enia przeciwko wzw A i B szczepionką Twinrix, która jest dostępna w postaci Junior 
dla dzieci do 15 r.ż. i Adult dla dorosłych. 
Istnieją też szczepionki skojarzone, które uodporniają przeciwko wzw B i innym 
chorobom zakaźnym. Typowe szczepienie podstawowe przeciwko wzw B składa się 
z trzech dawek, przy czym noworodki otrzymują je w dniu urodzenia, następnie 

po 6 tygodniach i 6 miesiącach od 
pierwszego szczepienia, a inni w podo-
bnych odstępach od pierwszej szczepi-
onki. Dla wzmocnienia i przyspieszenia 
odpowiedzi immunologicznej można 
stosować szczepionkę według schematu 
0–1–2–12 miesięcy, lub jeśli głównie 
zależy nam na czasie 0–7–21 dni 
z doszczepieniem po 12 miesiącach. 
U osób z zaburzoną odpornością oraz 
dializowanych stosuje się podwójną 
dawkę szczepionki. W tej grupie 
pacjentów, podobnie jak u przewlekle 
chorych, uzasadnione jest podawanie 
dawek przypominających. U pozostałych 
szczepień przypominających się nie 
rekomenduje w związku z długotrwałą 
pamięcią immunologiczną. Znakomita 
większość osób poddanych pełnemu 
cyklowi szczepień przeciwko wzw B 
jest chroniona przed poważną chorobą. 
Nie sposób oczekiwać, iż dotyczyć to 
będzie każdego z nas, aczkolwiek tak 
byłoby najlepiej. Ryzyko zakażenia jest 
zróżnicowane i to powinno być głównym 
kryterium szacowania korzyści i ryzyka. 
Należy jednak pamiętać, że osoby 
nieuodpornione, nawet przy zachowaniu 
szczególnej ostrożności, mogą paść 
ofiarą wypadków losowych. Dotyczy to 
obu tych chorób.  

abc pacjenta

Szczepionki 
zapobiegają 
późnym 
następstwom 
wirusowych
zakażeń
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Ostateczny efekt działania alkoholu na organizm człowieka 
zależy od bardzo wielu czynników. Najważniejszymi z nich 
są: dostępność, rodzaj i ilość spożywanego alkoholu dzien-
nie, model spożywania alkoholu (picie okazyjne, picie tzw. 
szkodliwe, uzależnienie od alkoholu), a więc szereg czyn-
ników natury socjalno-kulturowej. Należą do nich także 
podatność osobnicza i rasowa (psychologiczna i genetyczna), 
rodzaj stosowanej diety, choroby współtowarzyszące, np. 
współistnienie chorób metabolicznych wątroby, trzustki czy 
chorób wątroby związanych z zakażeniem wi-
rusami hepatotropowymi. Ponieważ alkohol 
jest w większości krajów świata elementem 
codziennej diety, uważa się, że spożycie 
ok. 30 g dziennie w przeliczeniu na czysty 
spirytus, nie powoduje negatywnych skutków 
zdrowotnych. Dawki większe (więcej niż 40 
g czystego alkoholu) spożywane codziennie, 
już po sześciu tygodniach mogą prowadzić do 
stłuszczenia miąższu wątroby. Do czynników 
zwiększających ryzyko rozwoju alkoholowej 
choroby wątroby zaliczamy: płeć żeńską, przynależność do 
rasy czarnej, współistniejące niedożywienie, współzakażenie 
wirusami hepatotropowymi: HCV i HBV, nadużywanie leków 
potencjalnie hepatotoksycznych (np. przeciwbólowych), niedo-
bory odporności, kontynuację spożywania alkoholu.

co się dzieje po wypiciu
Choć alkohol wchłania się w przewodzie pokarmowym już 
w żołądku, to głównym miejscem jego wchłaniania jest jelito 

cienkie. Szybkość tego procesu zależy od stężenia spożywanego 
alkoholu (najlepiej wchłania się alkohol 20 proc.!) oraz od 
rodzaju i ilości równocześnie spożywanych pokarmów. Do 
15 proc. spożytego alkoholu wydala się z moczem, wydycha-
nym powietrzem i ewentualnie mlekiem matki, a pozostała 
część ulega zmetabolizowaniu w wątrobie. Większość ulega 
utlenieniu przy pomocy tzw. dehydrogenazy alkoholowej do 
aldehydu octowego, a następnie przy pomocy dehydrogenazy 
aldehydowej do octanu. Ten ostatni związek może być spalany 

lub wbudowywany do kwasów tłuszczowych. 
Pozostałe drogi przemiany alkoholu w wątrobie 
(o mniejszym znaczeniu) to układ mikrosomal-
nego utleniania etanolu (MEOS) oraz katalaza 
peroksymowa. Wydaje się, że sam alkohol nie 
jest zbyt szkodliwy, niemniej spowalnia me-
tabolizm węglowodanów i tłuszczów. Szkodliwe 
są nadmiar koenzymu NADH i silnie toksyc-
zny aldehyd octowy, który wchodzi w reakcję 
z białkami, w tym nukleoproteidami i białkami 
enzymatycznymi, istotnie zmniejszając ich 

aktywność. Oczywiście przyczyny różnorodnych patologii 
wątrobowych i innych narządów, obserwowane u osób 
nadużywających alkoholu, są bardzo złożone, a ich szczegółowe 
omówienie nie jest możliwe w ramach jednego artykułu.

alkoholowa choroba wątroby
Jest to zbiorczy termin określający patologię wątroby związaną 
z nadużywaniem alkoholu. Opierając się na obrazie histopa-
tologicznym, wyróżniamy trzy podstawowe postacie choroby 

alkoholowej wątroby. Są to: stłuszczenie wątroby, alkoholowe zapalenie wątroby 
i marskość wątroby. Każda z nich może występować w różnym stopniu nasilenia 
i wzajemnie się nakładać. Jednak dla lekarza bardziej istotne jest, czy choroba ma 
charakter stabilny, czy aktywny i postępujący, co zwykle obserwuje się u osób, które 
nie zaprzestały spożywania alkoholu.

stłuszczenie wątroby (alkoholowa choroba 
stłuszczeniowa wątroby)
Jest to najbardziej typowa i często jedyna postać choroby wątroby obserwowana u osób 
nadużywających alkoholu. Wymaga ona odróżnienia (często problemy się nakładają) od 
stłuszczenia wątroby (niealkoholowa choroba stłuszczeniowa wątroby) pojawiającego 
się u chorych z zespołem metabolicznym, cukrzycą, w uszkodzeniach polekowych, czy 
wielu chorobach ogólnoustrojowych. W alkoholowym stłuszczeniu wątroby morfologic-
znie mamy do czynienia ze stłuszczeniem wielkokropelkowym, będącym konsekwencją 
śródkomórkowej kumulacji tłuszczów w hepatocytach. Stłuszczenie jest zjawiskiem 
zazwyczaj odwracalnym, jeśli pacjent zaprzestanie spożywania alkoholu. Kontynuacja 
picia prowadzi do dalszego gromadzenia się tłuszczów, zwyrodnienia i obumierania 
komórek wątrobowych – hepatocytów. Może to prowadzić do włóknienia miąższu, 
z możliwością następowej przebudowy marskiej wątroby. Niemniej u wielu pacjentów, 
mimo kontynuacji spożywania alkoholu, nie dochodzi do postępowania choroby 
wątroby i marskości z przyczyn trudnych do wyjaśnienia.

alkoholowe zapalenie wątroby
Charakteryzuje je histologicznie obecność stłuszczenia (szczególnie w strefie 3 gronek 
wątrobowych), martwicy hepatocytów i komórek nacieku zapalnego w wątrobie. 
Obserwuje się obecność tzw. ciałek hialinowych Mallory’ego, będących wyrazem 
zwyrodnienia szkieletu hepatocytów. Ciałka Mallory’ego, bardzo typowe dla choroby 
alkoholowej wątroby (ich liczba zależy w pewnym stopniu od ilości spożywanego alko-
holu), spotyka się – choć rzadziej – w innych zapalnych i zwyrodnieniowych choro-
bach wątroby. Szczególnie niebezpieczne jest wystąpienie alkoholowego zapalenia 
wątroby u pacjenta z uprzednio dokonaną marskością wątroby.
 
marskość i pierwotny rak wątroby
Końcową i najbardziej zaawansowaną formą patologii wątroby, zasadniczo już 
nieodwracalną, jest jej marskość. Zgodnie z definicją WHO (Światowa Organizacja 
Zdrowia) terminem marskość wątroby określamy rozlany proces chorobowy toczący 
się w miąższu wątroby, charakteryzujący się postępującym włóknieniem, zaburzeniem 
prawidłowej cytoangioarchitektoniki miąższu z wyodrębnieniem guzków rzekomych. 

alkohol  
– podstępny wróg wątroby

Tak więc obecność samego włóknienia, 
niezależnie od stopnia zaawansow-
ania, nie może być traktowana jako 
marskość. Pacjenci nadużywający 
alkoholu najczęściej mają marskość 
drobnoguzkową. Przewlekłe spożywanie 
alkoholu hamuje bowiem zwykle 
bardzo żywe procesy regeneracyjne 
w wątrobie, uruchamiane przez ulegające 
martwicy hepatocyty. Zaprzestanie 
spożywania alkoholu powoduje nasilenie 
procesów regeneracyjnych i przebudowę 
marską wielkoguzkową wątroby. Kry-
teria podziału marskości wątroby są 
zróżnicowane. Klasyfikujemy marskość 
pod względem etiologicznym, morfolog-
icznym (drobno-, wielkoguzkowa, postać 
mieszana), czynnościowym (funkcja 
wyrównana/niewyrównana), ze względu 
na aktywność biochemiczną procesu 
chorobowego (aktywna/nieaktywna) 
oraz pod względem klinicznym: wrotna, 
pomartwicza (HBV, HDV, HCV), 
dysmetaboliczna, żółciowa, splenomeg-
aliczna. U bardzo wielu osób z chorobą 
alkoholową przyczyny marskości wątroby 
są złożone. W analizie każdego przy-
padku należy uwzględnić współistniejące 
zakażenia wirusowe: HBV, HDV, 
HCV (szczególnie często), zaburzenia 
metaboliczne, choroby dróg żółciowych 
(często kamica pęcherzyka żółciowego), 
choroby żył wątrobowych i naczyń zlewis-
ka żyły wrotnej, leki, toksyny, środki 
chemiczne, zaburzenia immunologiczne, 
rzadziej inne przyczyny. 

cz. 1
Stwierdzenie, że spożycie alkoholu jest jednoznacznie szkodliwe dla  
organizmu człowieka, a w szczególności dla jego wątroby, jest znacznym 
uproszczeniem. Problem nadużywania alkoholu, a w konsekwencji 
choroby wątroby (i nie tylko), nie jest wyłącznie problemem klinicznym, ale 
też socjologicznym, psychologicznym i – co oczywiste – ekonomicznym.

Długotrwałe 
picie alkholu 
hamuje  
procesy  
regeneracyjne 
wątroby

Tekst Prof. zw. dr hab. med. Krzysztof Simon
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Celem akcji jest przybliżenie Polakom wiedzy na temat wiruso-
wego zapalenia wątroby typu C oraz zachęcenie do wykonywania 
badań wykrywających wirusa HCV powodującego tę chorobę. 
Patronat naukowy objęła Polska Grupa Ekspertów HCV oraz Pol-
skie Towarzystwo Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych. 
Kampanii towarzyszy plenerowa wystawa fotografii, która po raz 
pierwszy zaprezentowana została w Warszawie 19 maja br. 
– w Światowy Dzień Wirusowego Zapalenia Wątroby. W tym 
roku organizacje zrzeszające chorych zdecydowały o zorganizo-
waniu wydarzeń związanych z tą inicjatywą w maju, a nie  
1 października, jak było jeszcze w 2007 roku. W czasie wakacji 
wystawę „Być może Ty? Zbadaj się – Zostań w grze” obejrzeć 
mogli również mieszkańcy Krakowa, Poznania i Gdańska. Bo-
haterami zdjęć są osoby zakażone wirusem HCV, sportretowane 
z atrybutami, które wiążą się z wykonywanym przez nie zawodem 
lub życiową pasją. Każda z postaci trzyma lusterko zasłaniające 
twarz. Na plakacie w tym miejscu znajduje się prawdziwe lustro, 
w którym osoby oglądające wystawę mogą zobaczyć własną 
twarz. Zastosowany zabieg nawiązuje do hasła kampanii „Być 
może Ty?” i ma uświadamiać odbiorcy, że każdy, kto miał kontakt 
z zakażoną krwią, np. w szpitalu, u dentysty lub kosmetyczki, 
może być nosicielem wirusa HCV. Poprzez takie sportretowanie 
osób zakażonych oraz zaskakujące, niemal fizyczne włączenie wi-
dzów w wystawę, organizatorzy chcą zwrócić uwagę na problem 
wirusa HCV i zachęcić do badań. Wystawa spotkała się z bardzo 
gorącym przyjęciem. Mieszkańcy miast, a także turyści odwie-
dzający popularne miejsca, gdzie prezentowana była wystawa, 
żywo reagowali na historie, jakimi opatrzone zostały wszystkie 
fotografie. Informacje na temat kampanii znalazły się także na po-
nad 40 tys. ulotek rozdanych w Warszawie, Krakowie, Poznaniu 
i Gdańsku przez sieć Super-Pharm oraz na autobusach miejskich 
kursujących po tych miastach. Kampania społeczna „Być może 
Ty? Zbadaj się – Zostań w grze” jest kontynuacją działań eduka-
cyjnych prowadzonych przez Stowarzyszenie Pomocy Chorym 
z HCV „Prometeusze” oraz firmę Roche Polska od 2005 roku. 
W tym czasie ufundowano blisko 7 tys. testów diagnostycznych 
i rozdano ponad 150 tys. sztuk materiałów edukacyjnych.  

W 2007 roku, dzięki kampanii „Zostańcie w grze – Ty i Twoje 
dziecko”, 1600 kobiet w ciąży wykonało bezpłatne testy na obec-
ność wirusa HCV we krwi. Według szacunków Polskiej Grupy 
Ekspertów HCV, w Polsce jest ponad 700 tys. nosicieli HCV, a do 
tej pory zdiagnozowano zaledwie 20–30 tys. osób. Jednocześnie 
wiedza Polaków o tej chorobie ciągle pozostaje na niskim pozio-
mie, co wykazały badania przeprowadzone w 2007 roku przez 
TNS OBOP. Znaczna większość Polaków (91 proc.) nie rozpozna-
je angielskiego skrótu HCV (wirus zapalenia wątroby typu C; ang. 
Hepatitis C Virus) i nie ma z nim żadnych skojarzeń, a aż 16 proc.  
respondentów przyznaje, że co prawda słyszało o tej chorobie, nie 
ma jednak żadnej wiedzy na jej temat. Na temat choroby krąży 
także wiele mitów. Dwa największe to przekonanie o możliwości 
zastosowania szczepionki przeciwko wzw C oraz uniknięcia cho-
roby poprzez przestrzeganie zasad higieny. Z tymi twierdzeniami 
zgadza się odpowiednio 66 i 60 proc. badanych. Więcej informacji 
o wystawie, HCV i wirusowym zapaleniu wątroby typu C można 
znaleźć na stronie: www.wzwc.pl 

Stowarzyszenie Pomocy Chorym z HCV „Prometeusze” oraz  
firma Roche Polska zainaugurowały ogólnopolską kampanię 
społeczną „Być może Ty? Zbadaj się – Zostań w grze”.
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…choroba zakaźna,  
można się nią  
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…trudno ją rozpoznać, 
zdiagnozować 1%

…to żółtaczka  
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…szczepienia teraz 
przed zabiegami  
operacyjnymi 7%

…to żółtaczka,  
zżółknięty kolor skóry 

7%

…nic nie umiem  
na ten temat powiedzieć  

16%

…w trakcie operacji z po-
wodu brudnych narzędzi 

chirurgicznych 17%

…zakaźna przez krew 
8%

…to choroba wątroby 
16%

…to nieuleczalna  
choroba 12%
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jak sobie radzić z niepożądanymi 
objawami w czasie terapii
interFeronem i rybawiryną? 
Codzienna praktyka lekarska i wyniki badań naukowych wskazują,  
że terapia przeciwwirusowa wiąże się z licznymi zaburzeniami  
w funkcjonowaniu układu wydzielania wewnętrznego (zwanego  
dokrewnym, ponieważ jego produkty wydzielane są do układu 
krwionośnego). Powodują one zmiany w stężeniu różnych hormonów.

problemy
z hormonami

cz. 3

Tekst dr n.med. ewa Janczewska-Kazek

Hormony są związkami chemicznymi wydzielanymi przez 
tzw. gruczoły dokrewne, jak np. tarczyca, przysadka mózgowa, 
nadnercza, jajniki i jądra. Jak wykazały badania z ostatnich 
lat, hormony mogą być wydzielane nie tylko przez „klasyczne” 
gruczoły dokrewne, ale także przez tkanki i narządy, którym 
dotychczas nie przypisywano takiej funkcji. 

kłopotliwa tarczyca
Najpowszechniej występującym i najlepiej opisanym endo-
krynologicznym objawem niepożądanym terapii przeciwwiru-
sowej są zaburzenia funkcji tarczycy. Mogą się one przejawiać 
zarówno jej nadczynnością (podwyższonym stężeniem hormo-
nów), jak i niedoczynnością (obniżonym stężeniem hormonów 
produkowanych przez tarczycę).
Badanie stężenia hormonów tarczycy należy do rutynowych 
badań wykonywanych podczas kwalifikacji do terapii,  
a warunkiem jej rozpoczęcia jest prawidłowe ich stężenie. 
Oczywiście, osoby z chorobami tarczycy nie są na ogół dys-
kwalifikowane na stałe. Wymagane jest jedynie wyrównanie 
stężenia hormonów, np. za pomocą leków zaleconych przez 
endokrynologa przed terapią przeciwwirusową. 
Podczas leczenia przeciwwirusowego mogą pojawić się tzw. 
przeciwciała „przeciwtarczycowe”, czyli skierowane przeciw-
ko niektórym elementom budowy tarczycy. Stwierdzono, że 

powstają one aż u ok. 40 proc. chorych leczonych przeciw- 
wirusowo. U większości tych chorych nie dochodzi do jawnych 
zaburzeń czynności hormonalnej, jednakże ok. 15 proc. leczo-
nych ma wyraźne objawy nadczynności lub niedoczynności.
Sytuacja taka wymaga współpracy z endokrynologiem  
doświadczonym w prowadzeniu chorych leczonych przeciw- 
wirusowo. Wahania stężenia hormonów obserwowane w trak-
cie terapii są bowiem znaczne (często obserwuje się gwałtowne 
przejście z nadczynności w głęboką niedoczynność). Niekiedy, 
w przypadku niewielkich odchyleń tych stężeń w stosunku do 
wartości prawidłowych, następuje samoistny powrót prawidło-
wej funkcji hormonalnej tarczycy po zakończeniu leczenia. 
Należy się jednak liczyć z długotrwałym utrzymywaniem się  
tych zaburzeń, ponieważ są to jedne z niewielu objawów,  
które mogą pozostać po terapii na zawsze.  

wyrównaj cukrzycę
Innym objawem wymagającym wzmożonego nadzoru są  
występujące podczas terapii u części leczonych pacjentów  
zaburzenia gospodarki węglowodanowej (nietolerancja gluko-
zy, cukrzyca). Osoby z cukrzycą zdiagnozowaną jeszcze przed 
terapią wymagają wzmożonego nadzoru diabetologicznego. 
Cukrzyca przed rozpoczęciem leczenia powinna być ściśle wy-
równana. W trakcie leczenia może się bowiem sumować szereg 

podczas leczenia

niekorzystnych zjawisk wywoływanych przez leki przeciw- 
wirusowe. Należą do nich: obniżone stężenie insuliny, a pod-
wyższone glukagonu (hormon o działaniu przeciwstawnym  
w stosunku do insuliny), podwyższone stężenia hormonów 
kory nadnerczy (adrenaliny, noradrenaliny, kortyzolu),  
z których każdy powoduje podwyższenie stężenia glukozy. 

męskie i damskie
Wiele kobiet leczonych przeciwwirusowo zgłasza zaburzenia 
cyklu miesiączkowego, takie jak: nieregularność krwawień mie-
sięcznych, przedłużające się lub nadmiernie obfite krwawienia, 
zatrzymanie miesiączki. Mogą również występować w zwięk-
szonym nasileniu objawy tzw. zespołu przedmiesiączkowego. 
Istotne zaburzenia cyklu miesiączkowego wymagają niekiedy 
wdrożenia odpowiedniej terapii hormonalnej pod nadzorem 
ginekologa. Badania naukowe wykazały, że podczas leczenia 
przeciwwirusowego dochodzi do obniżenia się stężeń żeńskich 
hormonów płciowych i to właśnie może leżeć u podłoża stwier-
dzanych zaburzeń. Podobne zjawisko zaobserwowano u męż-
czyzn, którzy w trakcie leczenia wykazywali obniżone stężenia 
testosteronu. Prawdopodobnie obniżone stężenia hormonów 
płciowych są przyczyną stwierdzanego u przedstawicieli  
obu płci obniżenia libido. Stężenia tych hormonów wracają  
do stanu wyjściowego po upływie kilku miesięcy  

od zakończenia terapii. Kolejnym niekorzystnym zjawiskiem, 
którego przyczyną są m.in. zaburzenia hormonalne w przebie-
gu terapii przeciwwirusowej, jest wystąpienie lub pogłębienie 
się istniejącej przed nią osteoporozy. Na ryzyko wystąpienia 
tego zaburzenia bardziej narażone są kobiety, zwłaszcza po me-
nopauzie. Dodatkowym czynnikiem sprzyjającym powstaniu 
lub nasileniu osteoporozy może być zaprzestanie aktywności 
fizycznej na skutek towarzyszącego terapii uczucia osłabienia 
i zmęczenia, oraz niewłaściwe odżywianie z powodu zaburzeń 
apetytu (znanych większości leczonych pacjentów). Pozostaje 
więc powtórzyć po raz kolejny: aktywni znoszą terapię lepiej! 
Jeśli badania wykrywające osteoporozę (densytometria) wyka-
żą znaczny ubytek masy kostnej, konieczne jest zastosowanie 
leczenia farmakologicznego pod nadzorem lekarza. 

dr n.med. ewa 
Janczewska-Kazek
Szpital Specjalistyczny 
w Chorzowie
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Zakażenie HCV dotyczy około 3 proc. populacji świata. 
Uważa się, że występuje u ponad 170 milionów ludzi, a długi 
bezobjawowy przebieg może być przyczyną niedoszacow-
ania danych. Konsekwencjami klinicznymi tego zakażenia 
są przewlekłe zapalenia wątroby, marskość wątroby oraz rak 
wątrobowokomórkowy. Są to główne przyczyny przeszczepień 
wątroby u dorosłych, a także przyczyny zgonów. Zakażenie 
HCV w naszym kraju przenoszone jest drogą parenteralną, 
głównie w wyniku nieprawidłowo wykonywanych prostych 
procedur medycznych. Przebieg tego zakażenia u dzieci, 
jeszcze częściej niż u dorosłych, jest bezobjawowy, aktywność 
biochemiczna choroby mierzona aktywnością 
ALAT u większości pozostaje w granicach 
normy, a zmiany histopatologiczne w wątrobie 
są mało zaawansowane. Z historii naturalnej 
choroby wynika, że od 20 do 45 proc. zakażeń 
HCV u dzieci, zwłaszcza nabytych we wcz-
esnym okresie życia, w tym drogą z matki na 
dziecko, kończy się spontanicznym wyzdrow-
ieniem. Wiadomo jednak, że u części osób 
zakażonych przed dwudziestym rokiem życia 
zaawansowana choroba wątroby ujawnia się po około 30 latach 
od zakażenia. Te obserwacje nie pozwalają na bagatelizowanie 
problemu zakażeń HCV u dzieci i potwierdzają zasadność wcz-
esnego wdrażania leczenia przeciwwirusowego.

wskaźniki jakości życia
Replikacja HCV w komórkach centralnego układu nerwowego 
odpowiada za objawy neurastenii, a nawet stany depresyjne 
obecne u około 30 proc. zakażonych. Te zaburzenia mogą ulegać 
nasileniu podczas leczenia interferonem, aczkolwiek u dzieci 
spotyka się to wyjątkowo rzadko. Nie budzi dziś wątpliwości 

fakt, że przewlekłe zakażenie HCV obniża zależny od zdrowia 
wskaźnik jakości życia (HRQL – health-related quality of 
life). Działania uboczne stosowanej terapii mają niewątpliwie 
wpływ na dalsze obniżenie HRQL, co w konsekwencji prowadzi 
do obniżenia przystosowalności pacjenta do terapii i niższej 
skuteczności leczenia. U dorosłych przeprowadzono badania 
oceniające wpływ leczenia przeciwwirusowgo na HRQL, 
analizując kwestionariusze jakości życia SF-36 oraz skalę 
ciężkości zmęczenia FSS wypełniane w 2, 12, 24, 48 tygodniu 
terapii kombinowanej interferonem i rybawiryną oraz sześć 
miesięcy po jej ukończeniu. W kwestionariuszu SF-36 oceniano 

wykonywanie czynności fizycznych i ich ogran-
iczenia, witalność, ogólną percepcję zdrowia, 
obecność bólu, funkcjonowanie społeczne, 
ograniczenia emocji oraz zdrowie psychic-
zne. Wykazano, że skuteczna terapia może 
podwyższyć HRQL obniżony w związku z pzw 
C. U pacjentów, którzy przerwali leczenie, oce-
na wg skal SF-36 i FSS była istotnie niższa niż 
przed rozpoczęciem leczenia. Sukces terapeu-
tyczny związany był z podwyższeniem HRQL 

w stosunku do wartości sprzed leczenia. Największa poprawa 
dotyczyła zdolności wykonywania czynności fizycznych, ogólnej 
percepcji zdrowia oraz witalności. Terapia IFN nie powodowała 
u badanych osób zaburzeń rytmu nauki czy pracy, wpływała jed-
nak na ich jakość. W Australii przeprowadzono badania HRQL 
wśród nastolatków zakażonych HCV w pierwszym roku życia, 
porównując ocenę jakości życia podawaną przez pacjentów i ich 
rodziców. Analizowano także postawy pacjentów i ich rodziców 
wobec wpływu zakażenia HCV na przyszłość. Wykazano, że 
pomimo bezobjawowego przebiegu choroby, HRQL u nasto-
latków zakażonych HCV był niższy niż w grupie kontrolnej 
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Niedawno rozpoczął się rok szkolny. Czy leczenie 
wzw C u dzieci może mieć wpływ na wyniki 
w nauce? Czy należy je zwalniać z lekcji 
wychowania fizycznego?

Leczenie  
interferonem 
rzadko  
utrudnia  
naukę dzieci  
i młodzieży

Tekst prof. dr hab. Małgorzata Pawłowska

dzieci zdrowych. Dotyczyło to szczególnie oceny ogólnego samopoczucia oraz skali 
emocji rodzice – dzieci. Wśród rodziców zakażonych nastolatków dominowały postawy 
lękowe co do przyszłości dzieci w kontekście powikłań zakażenia HCV. Takich obaw nie 
wykazywali młodzi pacjenci. 

nauczyciele powinni pomaGać
Edukacja rodziców, zapewniająca przygotowanie ich i dziecka na wystąpienie działań 
ubocznych terapii, pozwala na lepsze kontrolowanie tych działań i ich zwalczanie. 
Niemałą rolę pełni w tym otoczenie chorego, także nauczyciele i psycholog szkolny, 
podtrzymując działania zmierzające do uświadomienia pacjentowi, że leczenie jest 
stanem przejściowym, który nie powinien zaburzać jego funkcjonowania w środowisku. 
Działania zmniejszające objawy uboczne terapii, a także umotywowana postawa pacjenta, 
pozwalają na realizację założeń leczniczych, a tym samym osiągnięcie sukcesu terapeu-
tycznego. W odniesieniu do dzieci i młodzieży w wieku szkolnym ma to szczególne 
znaczenie, ponieważ leczenie pzw C może mieć wpływ na wyniki w nauce czy wybór 
przyszłego zawodu. Dwunastomiesięczna terapia w postaci zastrzyków jest uciążliwa, 
szczególnie u młodszych dzieci, jednak to właśnie wczesne rozpoczęcie leczenia zapew-
nia najwyższą jego skuteczność i tym samym profilaktykę niekorzystnych następstw 
klinicznych. Profilaktyczne podawanie niesterydowych leków przeciwzapalnych oraz 
środków przeciwgorączkowych, zwiększona podaż płynów oraz wcześniejszy wypoczynek 
nocny pozwalają zmniejszyć objawy zespołu rzekomogrypowego. Wykazano, że bardzo 
korzystne działanie mają umiarkowane ćwiczenia fizyczne utrzymujące aktywność 
i zwiększające witalność.

nauczanie indywidualne? wyjątkowo!
Obserwacje własne, obejmujące ponad dwieście dzieci leczonych z powodu pzw C, 
potwierdzają wysoką skuteczność i bardzo dobrą tolerancję leczenia. Zdecydowana 

większość chorych dzieci nie wykazywała 
żadnych zaburzeń zachowania, kon-
centracji uwagi ani pogorszenia wyn-
ików w nauce, pomimo powszechnie 
występujących objawów zespołu rzekom-
ogrypowego, zwłaszcza w początkowym 
okresie leczenia. Trudności szkolne 
związane z podawaniem interferonu 
obserwowano w pojedynczych przypad-
kach, najczęściej u dzieci obarczonych 
chorobami układu nerwowego. W takich 
– uzasadnionych dodatkowymi schorze-
niami – sytuacjach można rozważyć 
nauczanie indywidualne. W kontekście 
wcześniej wspomnianych zaleceń 
umiarkowanej aktywności fizycznej nie 
należy zbyt pochopnie zwalniać dzieci 
z zajęć wychowania fizycznego prowad-
zonych w szkole. 
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Dlaczego tak chętnie ulegamy tej modzie, a wielu z nas szuka 
warsztatów relaksacyjnych i antystresowych? Ponieważ w dzi-
siejszych czasach odpoczynek to sztuka zapomniana. Jesteśmy 
„bombardowani” bodźcami wywołującymi stres i napięcie. 
Przyzwyczailiśmy się do wielu z nich, staliśmy się uzależnieni 
od adrenaliny, ciągłego działania i przetwarzania dużych  
ilości informacji. Musimy się więc nauczyć sztuki wyciszenia, 
spokoju i odpoczynku. I tu z pomocą przychodzą rozmaite 
techniki relaksacji, które umożliwiają nam zagłębienie się  
w siebie, wsłuchanie w swoje wnętrze. Okazuje się, że dwadzie-
ścia minut dziennie relaksacji wpływa równie dobroczynnie 
na nasz organizm, jak dwie godziny dodatkowego snu. Dzięki 
specjalnie opracowanym metodom relaksacyjnym, możemy 
także uwolnić naszą psychikę i mięśnie od stresów i napięcia.

oblicza relaksacji
Relaksacja może mieć różne formy. Są techniki bazujące na roz-
luźnianiu układu mięśniowego, które polegają na uświadamianiu 
sobie napięcia swoich mięśni. To poczucie pomoże nam je roz-
luźnić. Jest to podstawowa technika relaksacji. Kolejna, bardziej 
zaawansowana, polega na relaksacji narządów wewnętrznych  
i na odczuwaniu ciepła w różnych częściach ciała. Następnym 
stopniem relaksacji jest wyciszenie emocjonalne. Polega ono 

na wywoływaniu w naszej wyobraźni przyjemnych wizji, 
zdarzeń czy sytuacji. Te techniki nazywane są wizualizacją. 
Możemy np. wyobrażać sobie, że leżymy na plaży i słyszymy 
szum fal, wygrzewamy się w promieniach słońca lub dotykamy 
całym ciałem przyjemnego, ciepłego piasku itp. Istotne jest 
to, że obrazy pojawiające się w naszej wyobraźni pogłębiają 
poziom naszego rozluźnienia. Bardzo mocno wpływają one  
na nasze emocje i mają silne działanie terapeutyczne. 

wypróbuj sam  
– ćwiczenia oddechowe
Wielu z nas w stresujących sytuacjach oddycha nieprawidłowo, 
czyli zbyt szybko i płytko. Powoduje to zwężenie gardła  
i zaciśnięcie klatki piersiowej, co z kolei wprowadza nas w stan 
stresu objawiający się przyspieszonym biciem serca, nagłym 
wzrostem ciśnienia krwi, skurczem żołądka itp. Trenerzy relak-
sacji polecają ćwiczenia oddechowe, które pomogą nam  
w złagodzeniu skutków stresu. Oto jedno z nich: połóż się  
wygodnie na podłodze i skup się na czynności oddychania. 
Wczuj się w swoje tempo oddychania, a następnie zrób wdech 
i licz w myśli do czterech. Zatrzymaj na krótko oddech (bez 
zaciskania krtani, blokując powietrze przeponą) i licz  
w myśli do dwóch. Robiąc wydech, licz do czterech,  

siła

spokoju
Treningi antystresowe i warsztaty  
relaksacji to ostatni krzyk mody. 
Coraz więcej z nas zapisuje się na tego 
typu kursy oraz kupuje płyty z muzyką 
relaksacyjną lub książki z poradami 
jak skutecznie odpoczywać. 

psycholoGia

Tekst izabela Kielczyk
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pozostając na krótkim bezdechu, licz do dwóch. Dzięki temu 
stajesz się bardziej świadomy czterech faz oddechu. Wyobrażaj 
sobie, że z każdym wdechem pobierasz nową energię. Przy 
zatrzymaniu oddechu wyobraź sobie, że ta energia przenika 
całe twoje ciało, a przy wydechu, że uwalniasz się ze zużytego 
powietrza, energii, zmęczenia i napięcia. Natomiast na bezde-
chu wyobraź sobie, że twoja życiowa energia i całe ciało stały 
się lżejsze i wolne od wszelkich napięć. 

łaGodzenie napięć mięśniowych 
Techniki te uczą nas, jak rozluźniać mięśnie naszego ciała.  
Polegają one na napinaniu po kolei poszczególnych partii 
mięśni: palców, pleców, stóp itd., a następnie 
ich rozluźnianiu. Na początek naszej przygody 
z relaksacją najłatwiejszym ćwiczeniem będzie 
tzw. pozycja „bezwładu”. Pomaga ona „rozła-
dować” napięcie w ciele, przynosi odprężenie 
oraz wycisza nas w sposób podobny do medy-
tacji: połóż się wygodnie na podłodze  
i staraj się uświadomić sobie różnicę pomię-
dzy tymi częściami ciała, które są spięte,  
a tymi, które są rozluźnione. Zaczynając od 
stóp, a na twarzy kończąc, po kolei napinaj 
mięśnie. Gdy twoje ciało będzie naprężone całkowicie, roz-
luźnij wszystkie mięśnie, a następnie pozostań w tej pozycji 
jeszcze przez kilka minut. 
Innym ćwiczeniem, które odpręży napięcie mięśni, jest  
tzw. trening autogenny Schultza. Polega on na skupieniu się  
na danych częściach ciała, np. na barkach, a następnie na 
monotonnym, stosunkowo długim, powtarzaniu sobie  
następującej afirmacji:

„Moje barki rozluźniają się, rozluźniają się,
stają się ciężkie, coraz cięższe, coraz cięższe...,
moje barki są ciężkie, są bardzo ciężkie...,
moje barki są w pełni rozluźnione…”.

Powinieneś powtarzać taką afirmację przez np. dwie minuty 
(w myśli, szeptem, możesz też jej słuchać z płyty),  
a następnie przez chwilę poznawać odczucia płynące  
z tego rejonu ciała. Tę samą procedurę należy powtarzać  
z innymi częściami ciała. 

wizualizacja
Jest to typ relaksacji bazującej na wyobraźni, bardzo skuteczny 
sposób przezwyciężania sytuacji stresowych. Neutralizuje on 
negatywne myśli, zmniejsza nerwowość i pomaga przezwycię-
żyć strach. Technika ta jest w szczególności pomocna w po- 
zbywaniu się lęków i napięcia nerwowego wywołanego przez 
zbliżające się wydarzenia i sytuacje, np. przed ważnym egza-
minem. Przez wykorzystanie wyobraźni można zmienić nasze 

nastawienie do różnych sytuacji w życiu oraz 
mocniej uwierzyć we własne siły. Wizualizacji 
dobrze jest poddać się po wcześniejszym ćwi-
czeniu rozluźniającym mięśnie całego ciała: 
połóż się lub usiądź wygodnie w fotelu. 
Spróbuj pomyśleć o sytuacji, której się oba-
wiasz, np. wystąpienie przed dużym gronem 
słuchaczy, rozmowa z szefem. Niech będzie 
ona bardzo realna, zadbaj o wszystkie detale 
i spróbuj skupić się na tym, co czujesz. Celem 
tej wizualizacji jest wywołanie realistycznego 

przeżycia, które ma w efekcie doprowadzić cię do samopozna-
nia oraz uświadomienia sobie własnych trudności i barier  
w sposobie reagowania na daną sytuację stresową.

treninG wyobrażeniowy
Jest on szczególnie przydatny, kiedy mamy mało czasu na 
relaksację, np. w pracy. Zamknij więc drzwi do pokoju, wyłącz 
telefon, komputer i usiądź wygodnie w fotelu. Przez chwilę sta-

raj się wyciszyć. Następnie wyobraź sobie, że widzisz zieloną 
łąkę z pięknymi drzewami, pośród których znajduje się tajem-
nicza furtka. Z ciekawością naciskasz klamkę i wchodzisz do 
cudownego ogrodu. Wąchasz kwiaty, spacerujesz kolorowymi 
alejkami…
Potem trzeba wrócić do rzeczywistości i zabrać się do pracy, 
ale taka chwila oddechu daje nam siłę na dalszą część dnia. 
Warto wspomnieć, że aby takie ćwiczenia przyniosły efekt, 
trzeba je wykonywać raz dziennie.

ćwiczenia tai-chi
Te ćwiczenia to tzw. aktywna medytacja, która kształtuje ciało 
i działa uspokajająco. Tai-chi to powolne ruchy, które wzmac-
niają mięśnie, uelastyczniają je oraz poprawiają krążenie krwi. 
Ćwiczenia te kładą nacisk na rozciąganie mięśni i obracanie 
się w jak najbardziej perfekcyjny sposób. Tai-chi pomaga 
wzmocnić koordynację ruchową, poprawić równowagę,  
a powolne i spokojne wykonywanie ruchów pomocne jest  
w odzyskaniu równowagi wewnętrznej. Trening ten polecany 
jest ludziom w różnym wieku i o różnym stanie zdrowia. 

muzyka relaksacyjna
Muzyka jest jednym z narzędzi pomocnych w relaksacji. Gdy 
słuchamy przez jakiś czas spokojnych, kojących dźwięków, to 
łatwiej jest się nam wyciszyć i odprężyć. Muzyka relaksacyjna 
może więc posłużyć jako tło do wykonania jakiejś formy  

relaksacji, ale może też być techniką relaksacyjną samą w so-
bie. Słuchając jej, łatwiej nam ukoić zdenerwowanie, uspokoić 
się psychicznie i zregenerować siły. Odpowiednio dobrane 
dźwięki wzbudzają w nas wewnętrzny spokój i harmonię.  
Po takim seansie muzycznym czujemy się odprężeni,  
zrelaksowani i pełni wewnętrznego spokoju.

aromaterapia
Relaksacyjne oddziaływanie zapachów wynika z tego, że zmysł 
powonienia ma bardzo silny związek z podświadomością 
i reakcjami emocjonalnymi człowieka. Często nie zdajemy 
sobie sprawy, jak bardzo na nasze samopoczucie wpływa 
jakiś zapach. Na przykład, każdy z nas ma inny zapach ciała 
i często w sposób nieświadomy unikamy pewnych ludzi lub 
wręcz przeciwnie – chcemy przebywać w ich towarzystwie 
właśnie dlatego, że pachną tak, a nie inaczej. Aromaterapia to 
jeden z najłatwiej dostępnych sposobów relaksacji. Bez trudu 
można kupić olejki zapachowe o działaniu pobudzającym lub 
wyciszającym. Często też aromaterapia jest łączona z masażem 
wykonywanym za pomocą olejku. I tak np. olejki lawendowy  
i jałowcowy działają uspokajająco, cytrynowy i grejpfrutowy 
przeciwdepresyjnie, a eukaliptusowy i sosnowy mają właściwo-
ści stymulujące układ odpornościowy.
Wywietrz dokładnie pokój, następnie zamknij okno i zapal 
świeczkę w kominku zapachowym. Do kominka nalej wody 
(najlepiej ciepłej, by przyspieszyć uwalnianie się zapachu)  
i wpuść kilka kropel wybranego olejku zapachowego. Potem 
usiądź wygodnie lub połóż się i wdychając zapachy, odprężaj 
się. Odczuwaj zapach i obserwuj, jakie wywołuje reakcje. Mo-
żesz też w tej amosterze przeprowadzić trening wyobrażenio-
wy lub mięśniowy. Nie pozostaje mi nic innego, jak zachęcić 
do wypróbowania powyższych technik i odnalezienia tej, która 
będzie najbardziej odpowiednia dla każdego z was. 

Sztuki  
wyciszenia, 
spokoju  
i odpoczynku 
można się  
nauczyć

psycholoGia
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Z wykształcenia jest cukiernikiem, lecz obecnie nie pracuje 
w zawodzie, który uwielbia. Jego choroba zaczęła się  
w 1987 roku. W czasie służby wojskowej chciał pomóc innym 
i zostać honorowym dawcą krwi. – Oddałem krew i została 
ona wylana, ponieważ stwierdzono u mnie HBS dodatni. Na 
pytanie, co to takiego, poinformowano mnie, że to nic groźne-
go i można spokojnie z tym żyć – opowiada Krystian. Po kilku 
miesiącach od powrotu z wojska zachorował na żółtaczkę.  
Latem 2005 roku za namową żony poszedł do lekarza pierw-
szego kontaktu, aby sprawdzić poziom cukru i cholesterolu. 
– Po kilku badaniach pani doktor postanowiła zrobić próby 
wątrobowe, które wskazały na wzrost stężenia ALAT. Poszed-
łem do przychodni hepatologicznej w miejscu zamieszkania 
i po krótkim czasie zostałem skierowany na oddział szpitala 
specjalistycznego w Chorzowie – wspomina. 

pod doskonałą opieką
Stamtąd bardzo szybko trafił na stół operacyjny w Katowi-
cach, ponieważ wykryto u niego guza wątroby o średnicy ok. 
7,5 cm. Po operacji czuł się dobrze, a wyniki badań były zado-
walające aż do lata 2007, kiedy Krystianowi 
zaczął niepokojąco rosnąć poziom markera 
nowotworowego AFP. Cały czas był pod 
opieką lekarki z przychodni hepatologicznej 
w Chorzowie. – Dzięki jej wiedzy i wspania-
łemu podejściu do pacjentów, byłem stale 
monitorowany, aby – jak mówiła – „czegoś 
nie przeoczyć”. Niestety, w grudniu 2007 r. 
pojawiło się nowe ognisko wielkości  
ok. 16 mm – mówi Krystian. Lekarka 
skierowała go do szpitala w Sosnowcu, 
w celu usunięcia guza metodą termoablacji. Chciano mu tam 
najpierw zrobić biopsję, na którą się nie zgodził. Pani doktor 
poinformowała Krystiana o nowym leku na nowotwór wątroby. 
Okazało się, że jest to chemioterapia niestandardowa, którą 
z niezrozumiałych powodów zablokował prezes NFZ. – Nie 
mogłem zdobyć leku i tym samym zamykała mi się szansa na 

dalsze życie. Cały czas myślałem o tym, że mam troje małych 
dzieci i żonę, która nie pracuje – wspomina Krystian. – Chcia-
łem uciec z tego kraju, lecz nie miałem dokąd, a i zdrowie nie 
takie. Byłem zły i chciałem cofnąć czas przynajmniej do lat 
80., kiedy od razu mogłem zacząć leczenie. To służba zdrowia 
mnie zaraziła, a teraz nie chce mnie leczyć. 

podarowali mu serce
Krystian dodaje, że nigdy nie zażywał narkotyków, strzygł się 
zawsze w domu, a nikt z jego najbliższego otoczenia nie ma 
wirusa. Dlatego jest przekonany, że chorobę „złapał” w którejś 
z placówek ochrony zdrowia. Na szczęście na swojej drodze 
Krystian spotkał ludzi z fundacji „Gwiazda Nadziei”, którzy 
postanowili mu pomóc. – Dali mi swój własny czas, prywatne 
pieniądze, siły i poświęcenie, a co najważniejsze – obdarzyli 
mnie sercem. Spadli mi po prostu z nieba – wzrusza się.
Sprawą Krystiana zainteresowały się media. Po kilkunastu 
dniach minister zdrowia uchyliła zarządzenie, które blokowało 
możliwości leczenia jego choroby oraz setek lub nawet tysięcy 
innych pacjentów. – Nie wiedziałem, że nawet ludzkie życie 

można przeliczać na pieniądze – dziwi się Kry-
stian. – Otrzymałem zgodę na trzymiesięczną 
kurację, która właśnie mi się kończy i znowu 
jestem pełen niepokoju. Dwa razy robiono mi 
USG, raz tomografię komputerową i nie zna-
leziono guza. Obecnie czeka na jeszcze jeden 
wynik tomografii. Niestety poziom AFP znów 
wzrasta, a lekarz poinformował go, że nie 
wiadomo, czy warto dalej go leczyć. – Pytam: 
dlaczego? Czuję się dużo lepiej i wyglądam 
inaczej, a poziom AFP przecież może zacząć 

kiedyś spadać – przekonuje. – Niektórym na grypę pomaga 
cytryna, a innym antybiotyk. Czy znowu chodzi o pieniądze? 
A kto mnie zapłaci za to, że wstrzyknięto mi wirusa? 
Mimo choroby Krystian jest jednak pełen optymizmu 
i nadziei, że wynik tomografii będzie jeszcze raz pozytywny 
i będzie miał możliwość dalszego leczenia. 

nadziei

Krystian Kitel ma czterdzieści lat i mieszka w Zabrzu. 
Jest przykładnym mężem i tatą dziesięcioletniego  
Dawida, siedmioletniej Natalii oraz siedmiomiesięcznej 
Weroniki. Jego największym marzeniem jest pokonać 
wroga – nowotwór wątroby i zdążyć 
wychować dzieci.

Nie wiedzia-
łem, że nawet 
ludzkie życie  
można  
przeliczać  
na pieniądze

Tekst Krystian Kitel,  
Joanna tomczak-ben othmane

nie tracę



Takie praktyki stosuje się także po to, by szpital mógł uzyskać 
z Narodowego Funduszu Zdrowia środki finansowe na 
leczenie chorego. Tak między innymi działo się w przypadku 
terapii przeciwwirusowych w leczeniu chorych na wirusowe 
zapalenie wątroby typu B i C. Ponieważ na początku tych 
terapii szpital musiał wykonać wiele kosztownych badań, 
pacjent przebywał na oddziale. A badania polegały jedynie… 
na pobraniu krwi. Leczony spędzał kilka dni w szpitalu, który 
tą drogą uzyskiwał pieniądze na badania (Fundusz płacił 
szpitalowi za hospitalizację). Takie rozwiązanie nie było 
jednak korzystne ani dla chorego, ani dla NFZ. Z pobytem 
chorego na oddziale szpitalnym związane są koszty, których 
nie można uniknąć (opieka medyczna, wyżywienie, zużycie 
mediów, pranie pościeli itp.). Z kolei osoba 
z wirusowym zapaleniem wątroby zazwyczaj 
nie jest aż tak chora, aby musiała kłaść się 
do łóżka. Co ciekawe, te najpoważniejsze 
skutki uboczne terapii przeciwwirusowej nie 
występują zaraz po podaniu pierwszego zas-
trzyku. Wtedy zazwyczaj pojawia się gorączka 
i objawy grypopodobne, a więc bóle mięśni, 
dreszcze… Powikłania, które mogą być powo-
dem przerwania terapii, pojawiają się o wiele 
później – po kilku tygodniach, a niekiedy miesiącach leczenia. 
Większość osób rozpoczynających terapię przeciwwirusową 
wolałaby ten czas spędzić w domu, wśród bliskich.

urlop zamiast l4
Kilkudniowy pobyt w szpitalu osoby rozpoczynającej terapię 
wiązał się z wypisaniem zwolnienia lekarskiego L4 bądź 
korzystaniem z urlopu wypoczynkowego. Znając obecną 

świadomość społeczeństwa na temat dróg zakażenia wirusami, 
wiele osób woli nie przynosić do pracy zwolnienia od lekarza 
chorób zakaźnych czy z oddziału obserwacyjno-zakaźnego. 

nowy sposób rozliczania
Na szczęście od 1 lipca prezes NFZ zmienił zasady rozlicza-
nia finansowego z placówkami medycznymi za prowadzenie 
terapii przeciwwirusowych wzw B i C. Od tego dnia szpital 
otrzymuje na opiekę ambulatoryjną 5,75; 4; 3,75 lub 3,5 pkt. 
miesięcznie w zależności od rodzaju zastosowanego lecze-
nia. W rozliczeniach placówek z NFZ jeden punkt stanowi 
równowartość 48 zł. Jest to znacznie więcej niż wcześniejsza 
liczba punków (a tym samym pieniędzy), która przyznawana 

była placówce za porady ambulatoryjne. 
Teraz placówki prowadzące terapie przeciw-
wirusowe mogą wszystkie konieczne bada-
nia w trakcie terapii przeciwwirusowych 
wykonywać w poradni bez zbędnej hos-
pitalizacji. Prócz tego szpitale otrzymują 
fundusze na leki wydawane w trakcie terapii. 
Nowy sposób rozliczania NFZ z placówkami 
medycznymi związany jest ze sporządzaniem 
licznych zestawień wykonanych badań 

i wydanych specyfików. Zdaniem lekarzy prowadzących, warto 
się tego podjąć, biorąc pod uwagę dobro chorego, jego komfort 
psychiczny oraz uzyskane w ten sposób oszczędności.

udoGodnienie dla pacjentów
Zarządzenie nr 36/2008 r. prezesa NFZ jest dużym ukłonem 
w stronę pacjentów. Nie trzeba być ekonomistą, by stwierdzić, 
iż dzięki takim zmianom NFZ wyda w przeliczeniu na 
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lepiej w domu niż 

w szpitalu
Każdy, kto choć raz był w szpitalu, wie, że to nie jest przyjemne 
miejsce. Niestety do pewnego czasu szpitale w Polsce zmuszane 
były przyjmować na oddziały również tych pacjentów, którzy  
musieli wykonać takie badania, jakie można byłoby zrobić  
w warunkach ambulatoryjnych. Od 1 lipca to się zmieniło.

leczenie jednego chorego na wirusowe zapalenie wątroby znac-
znie mniej pieniędzy. Tym samym za określoną kwotę będzie 
można leczyć więcej osób. 

druGa kanada?
Przeprowadzone w Polsce zmiany w prowadzeniu i finan-
sowaniu terapii przeciwwirusowych nie są na świecie niczym 
nowym. W krajach zachodnich leczenie wirusowych zapaleń 
wątroby B i C od dawna odbywa się w warunkach ambula-
toryjnych. Nikt w trakcie tych terapii nie jest wysyłany do 
szpitala, jeśli jego stan tego nie wymaga. Na przykład w Ka-
nadzie osoba leczona odbiera raz w miesiącu w pobliskiej 
aptece leki w torbie termoizolacyjnej i raz w miesiącu przy-

chodzi do swojego szpitala na badania polegające na pobraniu 
krwi. Szpital i apteka same kontaktują się w sprawie zlecenia 
wydania leków. Pacjent ma ciągły kontakt z pielęgniarką, do 
której może telefonować i mailować o każdej porze dnia i nocy. 
Pielęgniarka otacza go stałą opieką, przypomina o wizytach 
kontrolnych i badaniach. Wraz z lekami pacjent otrzymuje 
środki przeciwgorączkowe, waciki, książki i płyty bądź kasety 
z nagranym filmem instruktażowym, jak należy robić sobie 
zastrzyki. Tylko w razie wystąpienia niepokojących objawów 
jest szybko i sprawnie badany przez lekarza w szpitalu, bez 
zbędnej hospitalizacji. Biorąc pod uwagę zaistniałe zmiany, 
można mieć nadzieję, że osoby leczone w Polsce doczekają się 
opieki na takim poziomie.  

Zmiany  
wprowadzone 
w Polsce nie 
są na świecie 
niczym  
nowym

Tekst barbara Pepke Fundacja „Gwiazda nadziei”
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Osoby z HCV i HBV powinny zwracać uwagę na bezpieczeństwo 
zabiegów medycznych, którym się poddają (a także ich bliscy). 
Podpowiadamy waszym rodzinom, jak uniknąć zakażeń, a wam  
samym – niebezpiecznych nadkażeń. 

primum
non
nocere Do 80 proc.  

zakażeń  
dochodzi  
w placów-
kach ochro-
ny zdrowia

Tekst Jarosław Chojnacki

Drogi zakażeń wirusem HCV budzą wiele wątpliwości, szcze-
gólnie wśród osób zakażonych oraz ich rodzin. Według Pol-
skiej Grupy Ekspertów wirusem tym można zakazić się przede 
wszystkim poprzez krew oraz preparaty krwiopochodne. Przed 
lipcem 1992 r. krew pochodząca od krwiodawców nie była ba-
dana na obecność HCV. Prawdopodobnie do 80 proc. zakażeń 
dochodziło i dochodzi nadal w placówkach ochrony zdrowia. 
Są to tzw. zakażenia jatrogenne, których przyczyną jest źle wy-
sterylizowany sprzęt medyczny i brak właściwej higieny pracy.
Wiele osób nie wie, gdzie – w ich przypadku – doszło do 
zakażenia. Lekarze uznają za możliwe seksualne drogi prze-
noszenia wirusa HCV. Jednak zakażenia u obojga partnerów 
seksualnych to wielka rzadkość. Przez ponad sześć lat spotka-
liśmy się tylko z kilkoma takimi przypadkami. Osoby te mogły 
zarazić się od siebie nawzajem, ale równie dobrze np. podczas 
wizyt w tym samym gabinecie stomatologicznym lub w dwóch 
różnych miejscach. Znane są przykłady złego sterylizowania 
narzędzi medycznych. Główną przyczyną są sterylizatory, 
które nie spełniają norm europejskich w zakresie uzyskania 
odpowiednio wysokiej temperatury niszczącej wirusy. Istotne 
znaczenie ma także czas sterylizacji – zbyt krótki powoduje, 
że sprzęt nie jest jałowy. Sanepid coraz częściej sprawdza 
wyłącznie stan techniczny urządzeń, a coraz rzadziej jakość 
sterylizacji. Od dawna mówi się o tym, że do zakażenia HCV 
i HBV oraz innymi patogenami dochodzi w gabinetach endo-
skopii (wykonuje się w nich np. gastroskopię, bronchoskopię 
czy rektoskopię) oraz w stacjach hemodializ. W gabinetach 
endoskopii powinna być taka liczba aparatów, ilu danego dnia 
przyjętych będzie pacjentów. Znane są jednak praktyki ma-
czania po każdym pacjencie aparatu w… wiadrze. Na stacjach 

dializ dochodziło, dochodzi i będzie dochodziło do kolejnych 
zakażeń HCV oraz HBV. W gestii pracowników tych stacji 
oraz ich właścicieli leży kwestia bezpieczeństwa, która polegać 
powinna na odpowiednio częstej wymianie np. filtrów i na 
podwojonym rygorze sanitarnym.

zmieniać rękawiczki jak rękawiczki!
Nieużywanie jednorazowych rękawiczek w placówkach ochro-
ny zdrowia jest zjawiskiem nagminnym. Wśród pracowników 
średniego personelu medycznego przeważa opinia, że ręka-
wiczki chronić mają przede wszystkim ich, a nie pacjentów. 
Zdarzają się również tacy, którzy nie potrafią w nich pracować. 
Ale pielęgniarka lub lekarz zmieniający każdorazowo rękawicz-
ki jednorazowe nadal mogą nas narazić na niebezpieczeństwo 
infekcji mikroorganizmami (bakteriami, wirusami). W medy-
cynie używa się dziś dwóch rodzajów rękawiczek jednorazo-
wych: chirurgicznych – jałowych (nie zawierają one talku, są 
pakowane pojedynczo i wykorzystywane np. podczas operacji) 
oraz diagnostycznych (najczęściej po 100 sztuk w opakowa-
niach papierowych), które nie są sterylne, a na ich powierzchni 
mogą znajdować się roztocza, różnego rodzaju bakterie oraz 
prawdopodobnie także wirusy, w tym HCV i HBV. W Polsce (za-
pewne także na całym świecie) do wielu zabiegów medycznych 
oraz diagnostycznych, przy których dochodzi do naruszenia 
ciągłości tkanek, używa się jednorazowych rękawiczek diagno-
stycznych, np. w gabinetach stomatologicznych, zabiegowych, 
laboratoriach analitycznych, a nawet na oddziałach szpital-
nych. Pielęgniarki, które pobierają krew lub robią zastrzyk, 
również używają rękawiczek diagnostycznych, a nie chirur-
gicznych. Przyczyna tego jest prosta – niesterylne rękawiczki 

Jarosław Chojnacki
Prezes Stowarzyszenia 
Pomocy Chorym z HCV 
„Prometeusze”

diagnostyczne są tańsze o 2 zł za parę. Niedawno z inicjatywy Śląskiego Centrum 
Implantologii Stomatologicznej w Rybniku powstał program „Czyste leczenie”, do 
którego przyłącza się Stowarzyszenie „Prometeusze”. Dzięki programowi możliwe 
będzie między innymi odróżnienie przez pacjentów gabinetów bezpieczniejszych od 
tych mniej bezpiecznych. Dnia 19 maja 2008 roku z okazji Międzynarodowego Dnia 
WZW Stowarzyszenie „Prometeusze” wystosowało petycję do wszystkich polskich 
decydentów. Dotyczyła ona m.in. zaostrzenia wymagań sanitarnych w placówkach 
ochrony zdrowia. Z informacji, jakie otrzymaliśmy, wynika, że znaczące przesłanie 
naszego postulatu znajdzie odbicie w nowej ustawie przygotowywanej przez  
Główny Inspektorat Sanitarny: „O zapobieganiu i zwalczaniu zakażeń i chorób  
zakaźnych u ludzi”.

niebezpieczeństwo w strzykawce
Powszechnie stosowana strzykawka jednorazowa także może być źródłem infekcji 
mikrobiologicznej, mimo przestrzegania obowiązujących zasad higieny. Kilka ruchów 
tłoka w przeciwstawnych kierunkach może przenosić materiał zakaźny do strzykawki 
i powodować utratę jej sterylności. Przyczyną tego zagrożenia jest stykanie się tłoczyska 
(elementu wysuwającego się z cylindra strzykawki, zakończonego tłokiem) z wewnętrz-
ną powierzchnią (jałową) cylindra strzykawki. Od skażonej powierzchni cylindra 
zakażeniu ulega lek przygotowywany w strzykawce do iniekcji (gdy przygotowanie 
wymaga nabrania do strzykawki rozpuszczalnika, wlania go do leku i ponownego zassa-
nia gotowego już leku do strzykawki). Autorzy powyższych informacji przeprowadzili 
doświadczenie (źródło: Problemy Higieny i Epidemiologii 2007, 2:235-238 oraz Polski 
Przegląd Nauk o Zdrowiu 2006, 4:277-280), dzięki któremu udowodniono, że z zainfeko-
wanych rękawic (jednorazowych) bakteriami Staphylococcus sciuri, poprzez dotknięcie 
tłoczyska strzykawki następuje przedostanie się bakterii do przedziału jałowego strzy-
kawki, a następnie do leku, który wstrzykiwany jest pacjentowi. Autorzy nie prowadzili 
doświadczeń nad przeniesiem w ten sposób do jałowej części strzykawki jednorazowej 
wirusów (np. HCV, HBV), ale ze względu na fakt, że większość wirusów jest wielokrot-
nie mniejsza od bakterii, jest to bardzo prawdopodobne. Na swojej witrynie interneto-

wej (www.newsyringe.com) autorzy twier-
dzą, że zmiana konstrukcji strzykawek 
spowoduje postęp w zwalczaniu epidemii 
zakażeń jatrogennych (szpitalnych). Przy-
gotowali nawet dwa prototypy bezpiecz-
nych strzykawek, które opisali w innej 
pracy (Polski Przegląd Nauk o Zdrowiu 
2007, 3:185-187). Niestety, ich wieloletnie 
apele o zmianę konstrukcji strzykawek 
pozostają bez reakcji ze strony produ-
centów. W jaki sposób sami możemy się 
przyczynić do poprawy warunków sani-
tarnych w placówkach ochrony zdrowia? 
Trzeba zwracać uwagę na to, aby personel 
medyczny wykonywał wszystkie zabiegi 
w rękawiczkach jednorazowych, każdo-
razowo zmienianych i najlepiej chirur-
gicznych (a nie diagnostycznych). Jest to 
szczególnie ważne w gabinecie stomato-
logicznym. Zwrócenie uwagi pielęgniarce 
czy lekarzowi powinno ich – a nie  
nas – postawić w niezręcznej sytuacji. 
Działają przecież dla dobra naszego zdro-
wia, więc nie mają prawa go narażać. 



historia choroby

Komiks powstał na początku lat 70. ubiegłego wieku. Amerykański rysownik słyszał 
coś o leczniczych własnościach interferonu. Wówczas jednak była to substancja,  
o której wiedza na temat jej użycia w terapii ograniczała się do bardzo wąskich 
kręgów biologów i lekarzy, i tak nie do końca przekonanych o skuteczności interfero-
nów, lecz za to obdarzonych kongenialną intuicją. Fascynująca historia interferonu 
rozpoczyna się już w latach 30. i 40. XX wieku. Naukowcy z uniwersytetu w Pensyl-
wanii zauważyli, że zakażenie komórki jednym wirusem, chroni inne komórki przed 
zakażeniem zupełnie innym wirusem, niespokrewnionym z poprzednim. Nazwali to 
zjawisko interferencją. Dopiero po kilkunastu latach (w roku 1957) wirusolog Alick 
Isaacs z National Institute for Medical Research w Londynie i wizytujący tę instytucję 
Szwajcar Jean Lindenmann udowodnili, że odpowiedzialne za to zjawisko jest białko 
wytwarzane przez komórki pod wpływem zakażenia wirusowego. Nazwali je,  
konsekwentnie do toku myślenia swoich pensylwańskich kolegów (Wernera  
i pani Henle), interferonem.

pierwsze próby
Przeciwwirusowe własności interferonu doprowadziły do pierwszych prób jego  
zastosowania w leczeniu opryszczkowego zapalenia rogówki (Londyn).  

dłuGa historia  
− dłuGotrwała skuteczność 

interferony w wirusowym  
zapaleniu wątoby
Tekst prof. Jacek Juszczyk

Przed kilkoma laty wiedeński hepatolog  
prof. Ferenci, wygłaszając wykład na temat  
leczenia przewlekłych zapaleń wątroby, 
wyświetlił bardzo interesujące przezrocze.  
Był to obrazek ze znanego komiksu amery-
kańskiego z gatunku science fiction.  
Na statku kosmicznym, znajdującym się 
w gwiezdnych przestrzeniach, ciężko 
zachorował astronauta. Jeden z jego kolegów 
mówi: „A może zastosować interferon?”. 
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historia choroby

Niestety, otrzymywanie tej substancji w odpowiednich ilo-
ściach napotykało duże trudności, pogłębione przez fakt,  
że preparat nie był dostatecznie oczyszczony. Największe 
zasługi w wytwarzaniu i oczyszczaniu interferonu miał fiński 
badacz Kari Cantell. Przez całe lata wykonywał on gigantycz-
ną pracę laboratoryjną. Zbierał tzw. kożuszek leukocytarny, 
powstający po odwirowaniu krwi dawców w stacjach krwio-
dawstwa, w zwykłych procedurach uznawany za nieużyteczny 
i wyrzucany. Komórki znajdujące się w tej frakcji krwi podda-
wał stymulacji wirusem Sendai, niezwykle silnym induktorem 
interferonu. Jako tako oczyszczony interferon (tylko 1 proc. 
czystości w sensie biologicznym) pojawił się na początku  
lat 70. Dwa lata później w słynnym sztokholmskim Instytucie 
Karolińskim wykazano, że interferon (kantelowski) jest przy-
datny w leczeniu nowotworów kości. Jednakże zespół Cantella 
mógł wytworzyć za kwotę dwóch milionów dolarów tylko tyle 
interferonu, ile wystarczało na leczenie 150 pacjentów przez 
dwa miesiące. Bardzo znaczne zwiększenie wytwarzania 
interferonu stało się możliwe wówczas, kiedy w laboratoriach 
fundacji Wellcome w Beckenham (Anglia) Norman Finder 
i Karl Fantes wykorzystali do wytwarzania tej substancji 
unieśmiertelnione komórki pochodzące z pewnego nowotworu 
układu limfatycznego, związanego z zakażeniem wirusem 
Epsteina–Barr. Rozwijał się on u nigeryjskiej 
dziewczynki o imieniu Namalwa, zmarłej 
z tego powodu. Ten rodzaj wysokooczyszczo-
nego i stężonego naturalnego interferonu-alfa  
(tzw. limfoblastoidalnego) wszedł do maso-
wego stosowania na świecie, także w Polsce. 
Do prawdziwego przełomu doszło jednak 
dopiero na początku lat 80. ubiegłego wieku, 
kiedy to Charles Weissmann wprowadził gen 
interferonu do komórek bakteryjnych, niejako 
zmuszając je do produkowania interferonu 
w bardzo dużych ilościach jako „własnego” białka (jest to me-
toda rekombinacji genetycznej, a tak uzyskany interferon nosi 
nazwę rekombinowanego). Do tej pory była mowa o interfero-
nach-alfa; oprócz nich są jeszcze inne, takie jak np. beta, gam-
ma etc., lecz nie będziemy się nimi tutaj zajmowali. Interesuje 

nas bowiem interferon-alfa, który znalazł szerokie zastoso-
wanie w leczeniu przewlekłych wirusowych zapaleń wątroby 
typu B oraz ostrych i przewlekłych – typu C. Pierwszych kilku 
pacjentów zakażonych przewlekle HBV leczyli Greenberg 
i wsp. (USA) oraz Desmyter i wsp. (Holandia) interferonem 
leukocytarnym (są to publikacje z roku 1976). Dziesięć lat póź-
niej Hoofnagle i wsp. (Bethesda, USA) podawali 10 chorym 
z przewlekłym zakażeniem wirusem nie-A, nie-B (prawdopo-
dobnie HCV, wówczas jeszcze niezidentyfikowany) interferon 
rekombinowany. Po raz pierwszy w Polsce interferony w lecze-
niu przewlekłych zakażeń HBV zastosowano na początku lat 
90. w ośrodkach: warszawskim, wrocławskim i poznańskim  
(J. Cianciara, A. Gładysz, J. Juszczyk, 1992 r.). 

nie tylko klasyczne
Interferony-alfa nazywane umownie „klasycznymi” lub  
„konwencjonalnymi” uzyskuje się na drodze rekombinacji 
genetycznych, względnie poprzez indukcję żywych komórek,  
a także syntetycznie. Dlatego oprócz interferonów jednoskład-
nikowych, można spotkać także interferony mieszane (jak np. 
„Alfaferon” firmy Wassermann), znajdujące zastosowanie przy 
trudnościach w terapii interferonami najczęściej używanymi. 
A te, to stosowane od kilku lat interferony pegylowane. Inter-

feron pegylowany, to interferon uzyskiwany 
także na drodze rekombinacji genetycznych, 
do którego została dołączona cząsteczka 
polietylenoglikolu (Peg). Przez to wchłanianie 
wstrzykniętego podskórnie preparatu (stosuje 
się go raz w tygodniu) jest wolniejsze, a okres 
krążenia w krwi wielokrotnie przedłużony. 
Peg, tworząc wokół cząstki IFN-alfa rodzaj 
obłoczka, chroni ją przed rozłożeniem przez 
proteazy tkankowe oraz zmniejsza immuno-
genność tego białka (mniejsze ryzyko powsta-

nia antyinterferonu). Dostępne są dwa rodzaje PegIFN-alfa. 
Jeden z nich („Pegasys” firmy Roche, zarejestrowany także do 
leczenia przewlekłych wirusowych zapaleń wątroby typu B) to 
IFN-alfa2a z cząsteczką Peg o wielkości 40 kD (czas półtrwa-
nia 60 godzin), a drugi („Pegintron” firmy Schering Plough)  

to IFN-alfa2b z cząsteczką Peg o wielkości 12 kD (czas półtrwania 40 godzin).  
Oba te interferony są stosowane łącznie z rybawiryną. 

jak działają?
Interferony są naturalnymi cytokinami, a więc produktami komórek przede wszyst-
kim zaangażowanych w odpowiedź odpornościową na zakażenia. Mają szeroki zakres 
działania: przeciwwirusowy, immunomodulujący i antyproliferacyjny (hamowanie 
rozrostu komórek, np. nowotworowych). Interferon-alfa po związaniu się z receptorem 
komórkowym indukuje kilkadziesiąt genów, co uruchamia syntezę wielu białek. Mają 
one własności degradowania swoistej postaci kwasu nukleinowego (mRNA) wirusa 
i hamowania syntezy jego białek. W komórkach sąsiednich wytwarza się stan przeciw-
wirusowy, co chroni je przed zakażeniem. Nasileniu ulega proces prezentacji antyge-
nów wirusa komórkom odpornościowym, zwiększa się wytwarzanie innych cytokin 
oraz aktywują się komórki likwidujące komórki zakażone. 
Badania kinetyki wiremii po podaniu interferonu wykazują, że w zakażeniu HCV 
występuje dwufazowe zmniejszenie liczby wirusów: pierwsza (ok. 2-dniowa) to bloko-
wanie uwalniania wirusa z zakażonej komórki oraz druga – wolniejsza – polegająca 
na hamowaniu zakażeń nowych komórek oraz śmierci już zainfekowanych. W odróż-
nieniu od analogów nukleozydowych i nukleotydowych interferon-alfa nie wywołuje 
oporności wirusa, nb. po raz pierwszy leki z ww. grupy, w postaci monofosforanu ara-
binozydu, zastosowano w roku 1982 (Weller i wsp., Londyn). Obecnie w tej kategorii 
jest zarejestrowanych kilka preparatów, będących wielkim postępem w bezpiecznym 
i bardzo efektywnym leczeniu przewlekłych zakażeń HBV. 

dobre wyniki leczenia
Tematem tego artykułu jest bardzo krótka historia leczenia interferonem zapaleń 
wątroby. Jednak jest ona już na tyle długa, iż możliwe jest prześledzenie efektów 
terapii po kilku latach od jej zakończenia, a więc ocena trwałości uzyskanego efektu. 
W zakażeniu HBV leczonym PegIFN- alfa2a z lamiwudyną lub bez, po trzech i czte-
rech latach od zakończenia leczenia, u około 25 proc. pacjentów nadal utrzymuje się 
stłumienie replikacji. U 8–11 proc. leczonych uzyskano zanik HBsAg, co uchodzi za 
wynik optymalny, ponieważ dowodzi przezwyciężenia infekcji. Tak więc, mimo wpro-
wadzenia doskonałych leków, jakimi są wspomniane wyżej analogi nukleozydowe i nu-
kleotydowe (nie mają one bezpośredniego wpływu na odporność ustroju), do leczenia 
tej choroby, interferon w odpowiednich wskazaniach jest nadal bardzo cennym lekiem  
w terapii przewlekłych zakażeń HBV. U przewlekle zakażonych HCV, leczonych 
interferonem niepegylowanym z rybawiryną w ośrodku poznańskim, wykazaliśmy 
niedawno, że po upływie średnio 22 miesięcy (maksymalnie po 63) od zakończenia 
stosowania interferonu wszyscy pacjenci, u których pół roku po zaprzestaniu tera-

pii nie stwierdzano w surowicy krwi 
HCV-RNA, nadal mieli ujemne wyniki 
w tym kierunku. Podobne doniesienia 
pochodzą z różnych studiów międzyna-
rodowych i obejmują obserwacje oparte 
na badaniach u kilkuset osób po upływie 
3 do 5 lat od 48-tygodniowego leczenia 
kombinowanego PegIFN z rybawiryną, 
zakończonego eliminacją wirusa.  
Po upływie wielu lat nadal nie stwierdza 
się HCV-RNA w surowicy krwi u 99–100 
proc. badanych. Co więcej, dotyczy to 
także nieobecności HCV-RNA w mo-
nocytach krwi obwodowej i w wątrobie 
(są to badania zespołów: Mannsa oraz 
Martinota-Peginoux, przedstawione  
w tym roku w Mediolanie na kongresie 
European Association for the Study  
of the Liver). Interferony jako leki, to 
konsekwencja zastosowania terapeutycz-
nego naturalnych produktów, odkrytych 
dzięki spostrzegawczości i wysiłkowi 
licznych badaczy, o których warto 
pamiętać. 

prof. Jacek Juszczyk 
Katedra i Klinika  
Chorób Zakaźnych  
Uniwersytetu  
Medycznego im. Karola 
Marcinkowskiego  
w Poznaniu

Fascynująca 
historia inter-
feronu rozpo-
czyna się już  
w latach 30.  
i 40. XX wieku
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Na zdjęciu: Kari Cantell 
w swoim laboratorium 

podczas pracy nad  
uzyskiwaniem interferonu.
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Rany, otarcia i skaleczenia są bardzo niebezpieczne  
dla osób z wzw, a jeszcze bardziej dla ich otoczenia,  
ponieważ wirusem tym można się zarazić przez kontakt  
z zakażoną krwią. Na szybkość procesu gojenia ma wpływ 
odpowiednia dieta.

do wesela
się zaGoi W jadłospisie 

powinny ko-
niecznie zna-
leźć się pro-
dukty bogate 
w witaminy

Tekst ryszard Dąbczak

Komplikacje wynikające z nieodpowiedniego sposobu 
odżywiania są dość poważne. Należą do nich spowolnienie 
procesu gojenia, zmniejszenie zdolności regeneracji tkanki czy 
ryzyko zakażenia. Trzeba więc tak układać swój jadłospis, aby 
utrzymywać optymalny poziom wszystkich składników odżyw-
czych. Co w takim razie należy jeść, aby wszelkie skaleczenia, 
otarcia i rany goiły się jak najlepiej?

kalorie i białko
Przede wszystkim trzeba zadbać o to, aby posiłki miały od-
powiednią wartość energetyczną. Zbyt mała ich kaloryczność 
może spowodować ubytki w tkance tłuszczowej i mięśniowej, 
natomiast za duża liczba kalorii w pożywieniu sprzyja szybkie-
mu narastaniu tkanki tłuszczowej i otyłości. W diecie nie może 
także zabraknąć białka, którego niedobór zaburza proces 
gojenia, ponieważ uniemożliwia podział fibroblastów. Pod 
tą nazwą kryją się komórki tkanki łącznej, które wytwarzają 
substancję międzykomórkową (w jej w skład wchodzą m.in. 
włókna kolagenowe). Zbyt mała ilość białka w diecie powodu-
je więc nie tylko przedłużanie się procesu gojenia, ale może 
sprzyjać powstawaniu stanów zapalnych. Bez białek zmniejsza 
się także objętość tkanki mięśniowej w organizmie i spada 
wytrzymałość serca. Białek najlepiej szukać w chudym mięsie, 
drobiu, rybach, jajkach, produktach mlecznych, roślinach 
strączkowych i orzechach. 

najwięcej witaminy…
W jadłospisie powinny koniecznie znaleźć się produkty bogate 
w witaminę C. Jej niedostatek powoduje zaburzenia procesu 
syntezy kolagenu (co sprawia, że nowo powstała tkanka jest 
słaba), kruchość naczyń włosowatych, podatność organizmu 

na infekcje. Witamina C nie kumuluje się w organizmie, dla-
tego trzeba codziennie wzbogacać posiłki w świeże warzywa 
(papryka, ziemniaki, cebula, czosnek) oraz owoce (m.in. czar-
na porzeczka, cytrusy, truskawki). Bardzo ważna jest także 
witamina A, która odgrywa istotną rolę w podziale komórek 
oraz pomaga tworzyć nową tkankę łączną i naskórek. Znajdu-
je się ona w wątróbce, tłustych rybach, jajkach i produktach 
mlecznych. Witaminy z grupy B można nazwać pomocnikami 
różnych enzymów, biorących udział w ponad stu reakcjach me-
tabolizujących białka, cukry i tłuszcze. Witaminy te sprzyjają 
także wytwarzaniu energii i aminokwasów, które odgrywają 
ważną rolę w procesie gojenia. Można je znaleźć w wielu 
pokarmach roślinnych i zwierzęcych (m.in. w kwaszonkach, 
produktach zbożowych, mleku, mięsie, warzywach). 
Witamina E jako przeciwutleniacz sprzyja ochronie komórek. 
Jej niedobór prowadzi do obniżenia żywotności czerwonych 
krwinek i płytek krwi. Zawarta jest w olejach roślinnych, 
jajkach, pieczywie pełnoziarnistym. W jadłospisie muszą 
się także znaleźć produkty bogate w witaminę K, niezbędną 
w procesie syntezy niektórych białek (wiele z nich ma wpływ 
na krzepliwość krwi). Są to przede wszystkim zielone warzywa 
i zielenina, przetwory mleczne oraz mięso. 

dobroczynne pierwiastki 
Cynk jest ważnym komponentem ponad dwustu enzymów. 
Bierze udział w procesie metabolizmu dużej liczby składników 
pokarmowych i chroni błony komórkowe. Niedobór cynku 
powoduje pogorszenie się zdolności komórek do dzielenia się, 
wolniej tworzy się także nowy naskórek w miejscu powstania 
rany. Niektórych związków cynku używa się do produkcji 
leków dermatologicznych. Naturalnymi źródłami tego  

pierwiastka są wołowina, produkty pełnoziarniste i pestki 
dyni. W diecie koniecznie należy uwzględnić produkty zawie-
rające miedź, ponieważ dzięki niej tkanki stają się bardziej 
wytrzymałe, ponadto odgrywa ona istotną rolę w procesie 
tworzenia się kolagenu. Bogatym źródłem tego pierwiastka są 
orzechy, pieczywo pełnoziarniste, wątróbka. Natomiast żelazo 
pomaga transportować tlen do gojących się tkanek, dlatego 
w skład diety muszą wchodzić: czerwone mięso, podroby i zie-
lone warzywa. Wpływ na prawidłowy przebieg procesu gojenia 
mają nienasycone kwasy tłuszczowe (zawarte m.in. w mięsie 
ryb morskich), a także ilość wypijanych  płynów (wysuszony 
naskórek traci sprężystość i jest bardziej podatny na urazy). 
Trzeba zatem pamiętać, aby codziennie oprócz właściwego 
pożywienia dostarczać organizmowi odpowiednią ilość wody.  
Zalecana dzienna dawka wynosi ok. 35 ml  
na kilogram wagi ciała. 
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na
koń!

Tekst ewa Kochalska

Jazda konna zyskała ostatnio, dzięki m.in. hipoterapii, nowe 
znaczenie dla rozwoju naszej osobowości. Staje się ona coraz 
bardziej dostępna dla każdej kieszeni. W dodatku jest to sport, 
który nie wymaga dużej siły fizycznej. Wystarczy koordynacja 
ruchowa i poczucie rytmu. Hipika rozwija szczególnie dzieci i 
młodzież, uczy ich pewnych zachowań, a u starszych utrwa-
la pewne cechy. Jeździec musi być osobą cierpliwą, a więc 
sport ten uczy opanowania i koncentracji. Dosiadający konia 
człowiek jest odpowiedzialny za zwierzę, wyrabia więc w sobie 
samodyscyplinę i nawyki przydatne w dorosłym życiu. 

przed pierwszą lekcją
Najważniejszą sprawą jest wybór dobrej stajni i instruktora, 
który ma duże doświadczenie w pracy z końmi i ludźmi,  
a także, jak każdy nauczyciel, musi być dobrym pedagogiem. 
Powinna go cechować wysoka kultura osobista, życzliwość dla 
ludzi i zwierząt, indywidualne podejście do każdego ucznia, 
umiejętność przekazania wiedzy w zrozumiały dla laika 

sposób oraz oczywiście miłość do koni i troska o nie. Konie 
„nauczyciele” to zwierzęta w wieku od 8 do 9 lat, z łagodnym 
charakterem i spokojnym temperamentem. Młodsze konie nie 
sprawdzają się w tej roli, gdyż nie mają jeszcze tyle umiejętno-
ści, aby być „nauczycielami” i nawet jeśli już nimi zostaną, to 
nabierają złych nawyków i w rezultacie szybko kończą swoją 
karierę… Ważny jest także odpowiedni dobór konia do jeźdźca 
– osoby cięższe powinny jeździć na koniach mocnej budowy, 
natomiast dzieci - na kucach lub małych koniach. Trzeba też 
zwrócić uwagę na kondycję naszych czworonożnych „nauczy-
cieli”. Unikajmy stajni, w których konie pracują po kilka go-
dzin, często bez odpoczynku. Przemęczone zwierzęta nie chcą 
współpracować z jeźdźcem i przez to utrudniają naukę.

w co się ubrać?
Strój powinien zapewniać bezpieczeństwo i wygodę, a także 
powinien być elegancki. Kask (koniecznie z co najmniej trzy-
punktowym zapięciem) jest najważniejszym elementem stroju 

Rekreacyjna jazda konna jest dobrym sportem dla  
każdego, kto chce odpocząć od miejskiego zgiełku  
oraz poprawić swoją kondycję fizyczną i psychiczną.  
To także doskonała okazja do spędzenia  
wolnego czasu na łonie natury.

jeźdźca i powinien zostać zakupiony w pierwszej kolejności. 
W niektórych szkółkach jeździeckich można go nieodpłatnie 
wypożyczyć. Spodnie do jazdy konnej – bryczesy, są elastycz-
ne, nie krępują więc postawy, nie mają szwów po wewnętrznej 
stronie ud i nie tworzą fałd. Są wygodne i pozwalają skupić 
się na doskonaleniu dosiadu. Jeśli jednak nie zdążyliśmy ich 
kupić, na pierwszą lekcję najlepiej założyć spodnie z długi-
mi nogawkami, z miękkiego materiału (jeansy to najgorszy 
wybór). Buty do jazdy konnej – oficerki, to klasyczne, bardzo 
eleganckie obuwie z wysoką cholewką (chroni ona łydkę 
przed obtarciami). Obecnie popularność zyskują buty krót-
kie – sztyblety, do których dopina się wysokie cholewki, tzw. 
sztylpy. Nie są one może tak eleganckie jak oficerki, ale coraz 
powszechniej używane przez jeźdźców podczas codziennych 
treningów, ponieważ są wygodniejsze i tańsze. Na pierwszą  
lekcję wystarczą zwykłe buty z twardą, płaską podeszwą  
z małym obcasem, który zapobiegnie zbyt głębokiemu  
wpadaniu stopy w strzemię. Rękawiczki – chronią dłonie, 

więc możemy je kupić dopiero po zakończeniu nauki na lonży, 
ponieważ wodze powinniśmy dostać do rąk dopiero podczas 
ostatnich lekcji. Okrycie wierzchnie (bluzy, kurtki, polary itp.) 
nie może być zbyt obszerne, gdyż będzie utrudniać instrukto-
rowi korygowanie pozycji jeźdźca na koniu (dosiadu). Warto 
też zaopatrzyć się w jeździecką kamizelkę ochronną, koniecz-
nie z atestem. Zabezpieczy ona kręgosłup i klatkę piersiową 
w razie upadku.

w co „ubrać” zwierzę?
Podstawowym wyposażeniem konia jest ogłowie wędzidłowe 
(tranzelka) z wodzami oraz siodło z osprzętem. Siodło uszyte 
jest na stelażu, tzw. terlicy. Przód siodła to przedni łęk, środko-
wa część – siedzisko i analogicznie tył siodła – tylny łęk.
Boczne części siodła noszą nazwę tybinek, które spodnią stro-
ną układają się na końskich żebrach, a na ich wierzchniej czę-
ści oraz przedniej, tzw. poduszkach, układają się uda jeźdźca.
Stopy jeźdźca znajdują oparcie w strzemionach – metalowych 
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elementach w kształcie zamkniętej podkowy. Są powieszone 
na skórzanych bądź wykonanych z tworzywa sztucznego 
paskach – puśliskach. Popręg to dość szeroki pas wykonany ze 
skóry lub elastycznego tworzywa sztucznego czy też sznurka, 
który dopięty do siodła (za pomocą pasków przymocowanych 
do niego pod tybinkami, tzw. przystuł), obejmuje konia i przy-
trzymuje siodło we właściwym miejscu na grzbiecie wierzchow-
ca. Czaprak zakłada się między siodło a grzbiet konia. Jego 
zadaniem jest wchłanianie końskiego potu oraz ochrona przed 
obtarciami. Na nogach, zwłaszcza przednich (podczas pracy 
na lonży także na tylnych), koń powinien mieć założone ochra-
niacze. Ich zadaniem jest, jak sama nazwa wskazuje, ochrona 
końskich nóg, a w szczególności delikatnych i podatnych na 
kontuzje ścięgien i stawów.

przełamujemy pierwsze lody
Konie uwielbiają się tarzać. W ten sposób m.in. zabezpiecza-
ją skórę przed ukąszeniami owadów. Przebywając w stajni, 

nocą zwykle kładą się na drzemkę. Zanim osiodłamy naszego 
wierzchowca, powinniśmy wyszczotkować go z kurzu, który 
osiadł na jego sierści. W ten sposób zapobiegniemy obtarciom 
skóry, zaserwujemy mu wspaniały masaż oraz nawiążemy 
z nim pierwszy kontakt. Szczotkowanie sprawia koniom 
przyjemność, więc zdobędziemy u naszego czworonożnego 
„nauczyciela” pierwsze plusy. Pamiętajmy, że powinniśmy to 
robić w towarzystwie instruktora, który objaśni nam dokład-
nie, jak powinniśmy obchodzić się z koniem. Podchodzimy do 
niego pewnie, z uśmiechem, przemawiamy spokojnym głosem. 
Czyszczenie zaczynamy gumową lub plastikową szczotką  
– zgrzebłem, za pomocą którego usuniemy brud i rozczesze-
my posklejaną sierść. Następnie używając szczotki z włosia, 
pozbywamy się z sierści piachu i kurzu. Szczotkę z włosia 
czyścimy gumowym zgrzebłem. Nie powinniśmy rozczesywać 
ogona grzebieniem, ponieważ w ten sposób wyrywa się zbyt 
dużo włosów, które wolno odrastają. Następnie przystępujemy 
do czyszczenia kopyt – tu powinien nam pomóc instruktor.

jak przebieGa nauka  
jazdy konnej? 
Początek nauki jazdy odbywa się na lonży (instruktor prowa-
dzi konia na długiej taśmie, aby zapewnić maksimum bezpie-
czeństwa początkującemu jeźdźcowi. Koń wykonuje wtedy 
komendy instruktora, a jeździec może skupić całą uwagę na 
sobie). Kursanci uczą się utrzymywania równowagi i prawidło-
wej postawy na koniu (tzw. dosiadu) oraz wydawania podsta-
wowych komend. Zajmuje to ok. 6–10 lekcji trwających po pół 
godziny. Lekcja na lonży nie powinna trwać dłużej, m.in. ze 
względu na dobro konia, dla którego chodzenie po kole jest 
sporym wysiłkiem. Po lekcjach spędzonych na lonży następuje 
przejście na wyższy poziom, tj. jazda samodzielna. Świeżo 
upieczony jeździec, już bez asekuracji uczy się powodować 
koniem. Najczęściej jest to jazda za przewodnikiem (w zastę-
pie). Należy unikać dużych grup (powyżej 5 osób). Nic nie 
skorzystamy z takiej lekcji, ponieważ instruktor nie będzie 
w stanie korygować postawy wszystkich kursantów, którzy 
w tym czasie potrzebują bardzo dużo uwagi, aby nie dopuścić 

do powstawania i utrwalania 
złych nawyków.
Najlepiej znaleźć stajnię, 
w której prowadzi się 
zajęcia w grupach 2–4 
konie. Pamiętajmy też, że 
w małych grupach łatwiej 
zadbać o bezpieczeństwo. 
Gdy poruszamy się na koniu 
swobodnie we wszystkich 
chodach i wierzchowiec 

z powodzeniem odpowiada na podstawowe komendy,  
czas na nagrodę – wyjazd w teren. Opuszczamy maneż (plac  
szkoleniowy) i wyruszamy za instruktorem-przewodnikiem. 

rodzaje końskich chodów  
i dosiadu jeźdźca
+  Stęp – to czterotaktowy (słyszymy uderzenia czterech  

kopyt o ziemię) chód kroczący, bez fazy zawieszenia.  
W tym chodzie odbywają się pierwsze lekcje.

+   Kłus – umiarkowanie szybki, sprężysty, dwutaktowy chód 
z fazą zawieszenia (żadna noga nie dotyka ziemi). Koń 
stawia dwie przekątne nogi parami (lewa przednia i prawa 
tylna oraz prawa przednia i lewa tylna), dlatego słyszymy 
dwa uderzenia. Grzbiet konia w tym chodzie pracuje ener-
giczniej.  
  W kłusie będziemy się uczyć dwóch rodzajów dosiadu: 
Anglezowany – miej męczący dla jeźdźca i konia. Polega 
on na unoszeniu się nad siodłem przez jeden krok  
i łagodnym wracaniu w następnym. Ciężar ciała opiera się 
wtedy na udach, kolanach i strzemionach. 
Ćwiczebny – podążanie za ruchem konia bez odrywania 
kości kulszowych od siodła. Warunkiem prawidłowego do-
siadu jest elastyczny kręgosłup jeźdźca i swobodne podąża-
nie za ruchem konia.

+  Galop – dynamiczny, trójtaktowy, z fazą zawieszenia, 
składający się ze skoków (foule). W zależności od tego, która 
para nóg wysuwa się bardziej do przodu, rozróżniamy galop 
z prawej lub lewej nogi – zewnętrzna tylna, równocześnie 
wewnętrzna tylna z zewnętrzną przednią, wewnętrzna 
przednia, faza zawieszenia. Ten chód opanujemy jako ostat-
ni, ponieważ warunkiem przystąpienia do nauki galopu jest 
opanowanie dosiadu w powyższych chodach. 

 

+   Dosiad ujeżdżeniowy – stanowi fundament dla innych 
form dosiadu, dlatego poświęcamy mu najwięcej uwagi 
w początkowym etapie szkolenia, a doskonalimy go przez 
całe życie. 

+  Półsiad – dosiad odciążający grzbiet konia. Znajduje zasto-
sowanie podczas jazdy galopem w terenie, w trakcie skoków 
oraz w każdej sytuacji wymagającej odciążenia końskiego 
grzbietu.

warto wiedzieć
konie to roślinożerne zwierzęta stadne. w naturze ich jedyną bronią 
jest ucieczka. mają doskonale rozwinięty zmysł słuchu. ponieważ mają 
oczy umieszczone po bokach Głowy, zakres ich pola widzenia 
jest znacznie większy niż u człowieka – prawie 360 stopni. nie widzą 
one jednak nic, co znajduje się bezpośrednio przed nimi (na wysokości 
czoła) i bezpośrednio za nimi. pamiętajmy, by nie podchodzić do konia 
od tyłu bez uprzednieGo zaakcentowania swojej obecności Głosem, 
Gdyż skupiony na czymś, móGłby się przestraszyć. konie śpią jedynie 
3–4 Godziny w ciąGu doby. resztę czasu poświęcają na jedzenie,  
utrwalanie swojej pozycji w stadzie oraz zacieśnianie więzi. 

Naukę jazdy 
konnej roz-
poczyna się 
na lonży  
w obecności 
instruktora
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Największe  
szczęście  

w świecie na  
końskim leży 

grzbiecie



marszcz 
się!

uroda

nie
Tekst izabela lipnicka

Zmarszczki jakie są, każdy widzi. Co jednak zrobić, gdy 
chcemy się ich pozbyć? Jak walczyć z wrogiem, który jest be-
zlitosny i wytrwały? Nasze zmagania ze zmarszczkami mogą 
zakończyć się sukcesem tylko wtedy, gdy znamy ich słabe 
punkty i wiemy, czym w nie uderzać. Gdy odkryjemy,  
co znajduje się pod wieczkami kremów i pod tajemniczo 
brzmiącymi nazwami ich składników, zdobędziemy broń w tej 
walce najcenniejszą – wiedzę. 

złe GorszeGo początki
Powstają w wyniku upływu czasu, starzenia się skóry, utraty 
jej elastyczności i działania wielu czynników związanych 
z trybem naszego życia. Zmarszczki mimiczne, nazywane też 
dynamicznymi, powstają na skutek ruchów mięśni twarzy. 
Gdy się śmiejemy, złościmy czy jesteśmy smutni – skóra 
naszej twarzy zapamiętuje wszystkie te stany. Zmarszczki 
statyczne nie są zależne od mimiki – pogłębiają się z czasem, 
a ich źródłem, poza naturalnym procesem starzenia się skóry 
i zanikiem włókien kolagenowych, mogą być także czynniki 
genetyczne oraz związane z trybem życia. Skóra bardzo źle 
reaguje na nadmierne opalanie, niewłaściwą dietę, złą higienę 
kosmetyczną, klimatyzację czy gwałtowne odchudzanie. Jed-
nak główną przyczyną powstawania zmarszczek jest starzenie 
się organizmu. Z wiekiem obniża się poziom hormonów (testo-
steronu, HGH, DHEA, melatoniny), które są odpowiedzialne 
za regenerację komórek i wpływają na prawidłowe funkcjonow-
anie układu immunologicznego. Spadek stężenia hormonów 

w organizmie prowadzi m.in. do osłabienia procesów od-
budowy skóry. Innym istotnym czynnikiem powodującym 
starzenie się skóry są wolne rodniki. Uaktywniają się one 
między innymi pod wpływem nadmiernego opalania, palenia 
papierosów czy jedzenia niezdrowej żywności. Charakteryzują 
się tym, że mają jeden niesparowany elektron, dlatego dążą 
do połączenia z innymi substancjami chemicznymi naszego 
organizmu, w tym z włóknami kolagenowymi. Wolne rodniki 
uszkadzają jądro komórki, z którą się łączą, i w ten sposób 
ją osłabiają. Dopóki skóra jest młoda, sama potrafi obronić 
się przed zgubnym działaniem wolnych rodników. Wraz 
z upływem czasu zdolności obronne układu enzymów antyok-
sydacyjnych maleją, a my musimy sięgnąć po zaawansowane 
środki, by pokonać zmarszczki. 

krem bez tajemnic
W drogeriach półki uginają się od kremów, toników i ampułek 
zawierających bogactwo witamin i wyciągów z owoców. Dzięki 
nim możemy samodzielnie wykonać lifting, wypełnić bruzdy, 
ujędrnić i zregenerować osłabioną skórę. Głównym zadaniem 
tych kosmetyków i składników w nich zawartych jest ochrona 
biologicznej spójności skóry właściwej, stymulacja produkcji 
włókien kolagenowych oraz ograniczenie uszkodzeń ścian  
komórkowych. Najczęściej w kosmetykach pojawia się koen-
zym Q10. Ten naturalny składnik odgrywa istotną rolę w meta-
bolizmie energii we wszystkich komórkach ciała. Z upływem 
lat jego ilość w naszym organizmie ulega zmniejszeniu.  

Choć wszyscy dobrze je znamy, nikt ich 
nie lubi. Pojawiają się stopniowo i zostają  
z nami na zawsze. Dziś jednak kosmetyka 
daje nam nową broń w walce z nimi.
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Kiedy powinniśmy  
zacząć przejmować  
się zmarszczkami?
O zmarszczkach powinna myśleć 
już nawet dwudziestolatka. Nie 
mówię oczywiście o kremach 
przeciwzmarszczkowych, bo 
w tym wieku bardzo ważne 
jest nawilżanie skóry.  
Ma ono wpływ na jej 
elastyczność i w przyszłości 
pozwoli uchronić się przed 
zmarszczkami mimicznymi. 
Skóra elastyczna powraca – 
niczym guma – do swo-
jego naturalnego kształtu po 
chwilowym zniekształceniu. 
Na pierwsze środki przeciwz-
marszczkowe przychodzi czas 
jakieś pięć lat później.

W kremach dużo jest składników 
o tajemniczo brzmiących nazwach. Które 
z nich są rzeczywiście skuteczne?
Najbardziej cenię retinol, witaminy, szczególnie witaminę C, 
kwasy owocowe oraz olejki i wyciągi z roślin. Bardzo skutec-
zne w walce ze zmarszczkami są także algi, plankton i ostrygi. 
W kosmetyce docenia się również kwas hialuronowy, którego 
zadaniem jest „wypychanie” zmarszczek, by naszą skórę 
uczynić gładką. Jest to jednak interwencja w głąb skóry, bo 
kwas wstrzykuje się w miejscu zmarszczki. W polskich kos-
metykach pojawia się teraz dużo nowych składników. Jednym 
z ciekawszych jest wyciąg z kawioru, który ma za zadanie 

przeciwdziałać przedwczesnemu 
starzeniu się skóry.

Jak należy dbać 
o skórę?

Warto stosować peelingi, 
by stale złuszczać martwy 
naskórek. Dzięki temu 
krem nawilżający łatwiej 
wnika w wierzchnie 
warstwy. Bardzo polecam 
peeling żurawinowy, 
ponieważ dostarcza on 
skórze energii i witalności. 
Krem bądź zawartość 
ampułek pielęgnacyjnych 

należy wmasowywać 
w skórę. Pamiętajmy jednak, 

że nie przyjmie ona wszystkiego, 
czym ją posmarujemy – czasem 

potrzebny jest intensywny masaż. Na 
zakończenie warto pozostawić na twarzy i szyi 

rewitalizującą maseczkę, która odżywi skórę. 

Czy te wszystkie sposoby są w stanie 
uchronić nas przed zmarszczkami?
Oczywiście, że nie. Zmarszczki mimiczne i te, które pojawiają 
się wraz z upływem czasu, można spłycać, ale nie można ich 
całkowicie wyeliminować, chyba że przy pomocy chirurga.  
Najlepszym lekarstwem na zmarszczki jest… odrobina  
dystansu do siebie i swojego wyglądu. 

To z kolei powoduje obniżenie poziomu dostarczanej energii, 
która jest niezbędna dla ochrony i naprawy komórek oraz 
do ich regeneracji i procesów podziału. Tak więc z wiekiem 
metabolizm energii w komórkach skóry ulega spowoln-
ieniu. Traci ona elastyczność i zaczyna wykazywać oznaki 
„zmęczenia”: jest mniej jędrna, pojawiają się drobne zmarszc-
zki, które z czasem ulegają pogłębieniu. Dlatego ważne jest 
zapewnienie skórze pomocy z zewnątrz, aby odtworzyć me-
tabolizm energii i wzmocnić komórki. Codzienna pielęgnacja 
kosmetykami zawierającymi koenzym Q10 pobudza skórę 
do pracy, a tym samym do odnowy komórek. Szczególnie 
bogate w ten składnik są preparaty firmy Bielenda (np. Q10 
– Krem przeciwzmarszczkowy na dzień SPF 10) czy Nivea 
Visage (Q10 Plus dla kobiet w wieku 30+). W skład kremów 
wchodzą również witaminy A, E oraz C. Witamina A w czystej 
postaci (retinol) stymuluje odnowę komórek 
naskórka oraz zwiększa jego gęstość. Przy-
wraca skórze elastyczność, spłyca zmarszc-
zki, reguluje procesy melanogenezy, które 
decydują o produkcji melaniny w organizmie, 
oraz rozjaśnia przebarwienia. Zamknięta 
w specjalne otoczki kolagenowe witamina C 
rozjaśnia naskórek oraz poprawia jego koloryt, 
a wspomagając proces wytwarzania i regener-
acji kolagenu, spowalnia starzenie się skóry. 
Natomiast witamina E, zwana witaminą młodości, neutralizu-
je szkodliwe działanie wolnych rodników, doskonale nawilża, 
wygładza i uelastycznia skórę. Pojawiające się w specyfikach 
pielęgnujących bio- i oligopeptydy identyfikują uszkodze-
nia komórek i sygnalizują rozpoczęcie odnowy tkankowej 
w skórze właściwej. Są pomocne w walce z przebarwieniami: 
rozjaśniają i wyrównują koloryt skóry. Ich stosowanie zapobi-
ega wiotczeniu, wyrównuje bruzdy i nierówności. Zawierają 
je między innymi kosmetyki firmy Anno d’Oro. Znanym 
i popularnym składnikiem jest kwas foliowy, czyli witamina 
B9, która przyspiesza naprawę DNA uszkodzonego działaniem 
promieni UV. Wiele kremów zawiera zmikronizowany wapń 
(nazywany pierwiastkiem życia) niezbędny dla utrzymania 
jędrności i elastyczności naskórka. Pomaga on w dostarczeniu 

komórkom energii potrzebnej do produkcji kolagenu i protein 
odpowiadających za napięcie skóry. 

owocowy karnawał
W walce ze zmarszczkami niezwykle pomocne są składniki 
naturalne, wyciągi z owoców i roślin. To dzięki nim skóra 
staje się młodsza i promienna, jędrna, aksamitnie miękka 
i gładka. Do najczęściej stosowanych należą wyciągi z kuku-
rydzy, oliwek, ekstrakt z hibiskusa, czarnej porzeczki, olejki 
z avocado, proteiny jedwabiu, sojowe i ze słodkich migdałów, 
które poprawiają napięcie naskórka, a także dają widoc-
zne efekty liftingujące. Bogactwo naturalnych składników 
nawilżających i natłuszczających znaleźć można w maśle 
shea czy abisyńskim (zawierają je kremy przeciwzmarszc-
zkowe firmy Soraya). Cenionym dodatkiem są mikroalgi, 

które zawierają związki mineralne, enzymy 
i wysoko-wartościowe białko, niezbędne 
do prawidłowego funkcjonowania skóry. 
Nowością na polskim rynku są preparaty 
z wyciągiem z kawioru (np. płatki kolagen-
owe pod oczy Soraya), który zapobiega przed-
wczesnym procesom starzenia, intensywnie 
odżywia i uelastycznia naskórek. Z kolei ko-
feina pobudza krążeniewewnątrzkomórkowe, 
niwelując oznaki zmęczenia, takie jak cienie 

i obrzęki pod oczami. Znajdziemy ją w przeciwzmarszcz-
kowym kremie pod oczy i na powieki COLLAGEN PLUS 
firmy Eveline. Znakomitym regulatorem funkcji skóry 
dojrzałej jest również placenta roślinna. Ten kompleks 
protein dociera do najgłębszych warstw skóry, skutecznie 
ją dotlenia i nawilża. Spłyca również zmarszczki, napina 
skórę oraz wyrównuje koloryt naskórka. Bez względu na to, 
jak duża będzie nasza wiedza o zmarszczkach i o środkach 
pomocnych w ich zwalczaniu, nie uda nam się wyeliminować 
ich całkowicie. A skoro nie możemy nad czymś zapanować, 
warto zaakceptować fakt, że żyjemy i nieustannie się 
zmieniamy. Nauczyć się dystansu do tego, co zewnętrzne 
i nietrwałe. Szkoda byłoby się nie uśmiechać tylko dlatego,  
żeby uniknąć zmarszczek wokół oczu i ust. 

W drogeriach 
jest mnóstwo 
kremów  
z witaminami 
i wyciągami 
z owoców

z odrobiną  
dystansu

rozmowa z eweliną niemyjską,  
kosmetyczką salonu talGo.
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Bohater Dzikiego  
Zachodu powraca
„lucky luke  
na Dzikim zachodzie”,  
reż. olivier Jean Marie  
premiera 19 września 2008 
SPi international Polska

rok 1855. lucky luke ma 
zeznawać na procesie 
swoich największych 
wroGów – braci dalto-
nów. niestety przestęp-
com udaje się uciec  
z sądu. 

Swoje pierwsze kroki kierują oczywiście 
do pobliskich banków. Po brawurowym 
pościgu, Lucky Luke’owi udaje się schwy-
tać złodziei. Niestety nie oznacza to 
końca kłopotów sympatycznego bohatera. 
Zostaje on wynajęty do eskortowania 
grupy osadników, którzy padli ofiarą 
oszustwa niejakiego pana Crooka. 
Mają zaledwie osiemdziesiąt dni na poko-
nanie dystansu między Nowym Jorkiem 
a Kalifornią. Jeśli nie zdążą na czas, stra-
cą prawo do dzierżawionych tam ziem. 
Lucky Luke ma do wykonania podwójne 
zadanie: musi zapewnić bezpieczną drogę 
osadnikom i jednocześnie eskortować 
schwytanych niedawno Daltonów. Podróż 
utrudnia dodatkowo demoniczny pan 
Crooks, który robi wszystko, by grupa nie 
dotarła na czas do Kalifornii. W polskiej 
wersji językowej głosu słynnemu kowbojo-
wi użycza Cezary Pazura.

Prawda o Marilyn?
Michael Schneider  
„Marilyn, ostatnie  
seanse” 
instytut wydawniczy znak

mroczna strona życia 
najsłynniejszej w dzie-
jach kina blondynki. wy-
dawało się, że osiąGnęła 
wszystko. stała się sym-
bolem seksu i leGendą 
kina. prywatnie z roku 
na rok poGrążała się  
w depresji. 

Od śmierci Marilyn minęło 46 lat,  
jednak okoliczności jej samobójstwa 
wciąż pozostają niewyjaśnione. Felieto-
nista Le Poind i psychoanalityk Michel 
Schneider dotarli do taśm, do których 
przez wiele lat nikt nie miał dostępu. 
Ralph Greenson – najbardziej wpływowy 
psychoanalityk w Hollywood – kazał jej 
nagrywać swoje przemyślenia. Dzięki nim 
poznajemy kulisy romansów, uzależnienia 
od lekarstw, narkotyków i alkoholu.  
Dowiadujemy się, dlaczego Monroe  
mówiła szeptem i jak przygotowywała  
się do spotkań z Kennedym. Książa stała 
się bestsellerem we Francji. Ekspery-
mentalne połączenie dokumentu i fikcji 
przyniosło Schneiderowi nominację  
do nagrody Goncourtów. 

Koty to dranie,  
a seks jest cool 
andrew edney  
„Kot. Koty dzikie  
i rozpieszczani pupile” 
John williams „Seks” 
arkady

wielka Gratka dla miło-
śników sztuk plastycz-
nych. na rynku ukazały 
się dwa minialbumy tema-
tyczne. pierwszy z nich 
poświęcony jest kotom,  
a druGi traktuje o seksie. 

Kot stał się idealnym towarzyszem 
człowieka w nowoczesnym, miejskim 
i często skażonym pracoholizmem 
społeczeństwie. Chociaż wymaga dużo 
opieki i zainteresowania, to jest najmniej 
wymagającym spośród wszystkich gatun-
ków domowych ulubieńców. Koty same 
dbają o czystość, dużo śpią, nie trzeba 
z nimi wychodzić na spacery, a przede 
wszystkim nie szczekają. W tej książce 
zobaczymy, w jaki sposób od stuleci 
artyści portretowali koty: drzemiące, 
polujące, samotne, ciekawskie, opiekuń-
cze, dzikie, arystokratyczne. Drugi album 
szczególnie polecamy zakochanym. Eroty-
ka zawsze fascynowała artystów. Książka 
przedstawia najciekawsze sceny erotyczne 
w sztuce różnych cywilizacji. Autor zapre-
zentował przykłady malarstwa, fotografii, 
kadrów z filmu, a nawet komiksy.  
W poszczególnych rozdziałach obserwu-
jemy, jak partnerzy oddają się flirtowi, 
widzimy pierwszy pocałunek, wzajemną 
fascynację, wreszcie odpoczynek  
po spełnieniu. 

Najsławniejsza  
kobieta-szpieg
yannick Murphy  
„Podpisano: Mata Hari” 
wydawnictwo Sonia Draga

coś dla wielbicieli za-
Gadek historycznych. w 
celi paryskieGo więzienia 
czeka na proces marGa-
retha Gertruda mcleod, 
znana jako mata hari. 

Jest oskarżona o szpiegostwo na rzecz 
Niemiec podczas I wojny światowej. 
Jeśli zostanie uznana za winną, stanie 
przed plutonem egzekucyjnym. 
W więziennej celi zaczyna opowiadać hi-
storię swego życia. Z pochodzenia  Holen-
derka, dzieciństwo spędziła na smaganym 
wiatrami piaszczystym wybrzeżu Morza 
Północnego. W wieku 18 lat musiała 
odejść z kolegium nauczycielskiego, po-
nieważ wdała się w romans z dyrektorem 
szkoły. W Hadze wzięła ślub ze starszym 
o dwadzieścia lat oficerem holenderskiej 
marynarki i wraz z nim wyjechała na 
Jawę, gdzie prawdopodobnie nauczyła się 
egzotycznego tańca erotycznego. Poznaje-
my ją jako modelkę, cyrkową woltyżerkę  
i wreszcie tancerkę. Ubrana jedynie  
w zwiewny muślin, ozdobiona kosztowną 
biżuterią, występowała przed koronowa-
nymi głowami Europy. Podziwiał ją sam 
Diagilew. Fascynujący, tajemniczy  
i niezwykle erotyczny portret jednej  
z najpopularniejszych kobiet XX wieku.

Obsesyjne uczucie
„elegia”,  
reż. isabel Coixet  
premiera 5 września 2008 
monolith Plus

historia namiętneGo 
związku słynneGo pro-
Fesora oraz młodej 
studentki, który z peł-
nej erotyzmu Fascynacji 
przerodził się w miłość.

Obdarzony wielkim autorytetem  
i charyzmą  profesor David Kepesh (Ben 
Kingsley) szczyci się kolejnymi miłosnymi 
podbojami wśród swoich studentek, ale 
żadnej z nich nie pozwala zdobyć swojego 
serca. Gdy na jego zajęciach pojawia się 
Consuela Castillo (Penelope Cruz), wy-
kładowca traci chłodny dystans i wkrótce 
zakochuje się w pięknej dziewczynie. Dla 
Kepesha Consuela jest przede wszystkim 
ucieleśnieniem fizycznego ideału. Przy 
bliższym poznaniu okazuje się kobietą 
świadomą swoich pragnień. Nieraz zaska-
kuje go swoją dojrzałością emocjonalną. 
Jego pożądanie wkrótce przerodzi się  
w obsesję, a zazdrość mężczyzny zniechę-
ci Consuelę do kontynuowania romansu. 
Zrozpaczony profesor oddaje się pracy.  
Po dwóch latach Consuela ponownie 
pojawi się w jego życiu, a jej zaskakująca 
prośba na zawsze zmieni jego pogląd na 
świat.

Zobacz to!
„Miasto ślepców”,  
reż. Fernando Meirelles  
premiera 14 listopada 2008  
best Film

biblijna sodoma we 
współczesnych re-
aliach. mieszkańcy pew-
neGo miasta masowo 
zaczynają tracić wzrok. 
epidemia narasta. do 
szpitala traFia kobieta 
wraz z ociemniałym mę-
żem-lekarzem. 

Pozoruje utratę wzroku, by pomóc mu 
przetrwać. Stanie się naocznym świad-
kiem dramatu. Odizolowaną społecz-
nością zaczynają rządzić pierwotne 
instynkty: gdy zapasy jedzenia się zmniej-
szają, między ludźmi dochodzi do walki 
o władzę, następuje podział na oprawców 
i ofiary. „Bardziej przerażające od ślepoty 
jest być jedynym, który widzi” – przyzna-
je przerażona żona lekarza. Poruszający 
obraz Fernando Meirellesa powstał na 
podstawie powieści noblisty Jose Sarama-
go. Film nagrodzono podczas tegoroczne-
go festiwalu w Cannes.
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Wibracje z Oasis
oasis  
„Dig out your Soul”  
Sony bMG
premiera 6 października 2008  
 

zespół oasis na paździer-
nik zapowiedział swój 
wielki powrót. będzie to 
już jeGo siódma płyta stu-
dyjna. album pt. „diG out 
your soul” będzie promo-
wał sinGiel „the shock oF 
the liGhtninG”. 

To pierwsze nowe wydawnictwo brytyj-
skich muzyków od czasu koncertowego 
filmu na DVD „Lord Don’t Slow Me 
Down” z 2006 roku. Krążek „Dig Out 
Your Soul” ponownie wyprodukowany 
został przez Dave’a Sardy’ego, który 
odpowiedzialny jest za brzmienie świetnie 
przyjętego poprzedniego krążka Oasis 
„Don’t Believe The Truth”. Materiał na-
grywany był w studiach przy Abbey Road, 
a miksowany w Los Angeles. Znajdziemy 
na nim kompozycje wszystkich muzyków, 
zmienił się jednak sposób pracy nad po-
szczególnymi utworami. Muzycy chcieli 
zaskoczyć słuchaczy kompozycjami, które 
niosłyby ze sobą szczególne wibracje. 
Dlatego nie składają się z tradycyjnej kon-
strukcji zwrotek przeplatanych refrenami. 
– Wyobrażałem sobie brzmienie bardziej 
hipnotyczne, przyciągające słuchacza 
różnymi sposobami. Takie, którego by się 
nie słuchało, ale odczuwało całym ciałem 
– powiedział jeden z członków zespołu, 
Noel Gallagher. 

Niezwykły świat  
Yoko Ono
yoko ono „Fly”  
Centrum Sztuki współczesnej,  
zamek ujazdowski  
od 18 września do 26 października 2008

od ponad pięćdziesięciu 
lat yoko ono jest jedną 
z czołowych awanGar-
dowych artystek. była 
związana z ruchem kon-
ceptualnym, perForman-
ce, Grupą artystyczną 
Fluxus i happeninGiem. 

Jednak zawsze była niezależną artystką, 
która znosi tradycyjne podziały pomiędzy 
dyscyplinami artystycznymi. W swojej 
praktyce stworzyła odmienny rodzaj 
relacji z publicznością, zapraszając ją do 
wzięcia aktywnego udziału w twórczym 
procesie powstawania dzieła sztuki. 
W twórczości Yoko Ono spotykają się 
światy dwóch kultur: Wschodu i Zachodu. 
Wystawa Fly ma zaakcentować kluczowe, 
decydujące wątki w zróżnicowanej karie-
rze artystycznej Yoko Ono. Prezentacja 
oparta jest na pracach z cyklu „Instruk-
cje”, które dotyczą konceptualnych 
zasad kryjących się za dziełem sztuki, 
posiadając silne odniesienia społeczne 
i polityczne. Prace prezentowane na 
ekspozycji (Fly, 1970, 25-minutowy film; 
Blue Room, 1966; Ex It, 1997; Amaze, 
1971; Wish Tree, 1997; Telephone piece 
for Warsaw, 2008; Fly, 1963 oraz Memory 
Paintings, 2008) zostały wybrane na 
wystawę w CSW Zamek Ujazdowski 
w Warszawie przez samą Yoko Ono. 
Zostaną one zaprezentowane zarówno 
w galerii CSW Zamek Ujazdowski, jak 
i w przestrzeni publicznej Warszawy.

„Maestro Fellini”
Federico Fellini to po-
stać wyjątkowa i taka 
też jest wystawa „ma-
estro Fellini”, prezentu-
jąca pamiątki po włoskim 
mistrzu kina. 

Właścicielem zbioru jest szwajcarska fun-
dacja Fondation Fellini z Sionu, a liczy 
on prawie 300 obiektów: ok. 50 rysunków 
Felliniego, rękopisy listów, elementy deko-
racji, kostiumy scenariusze z odręcznymi 
komentarzami i wskazówkami reżysera, 
dokumenty produkcyjne, osobiste notatki, 
wycinki prasowe, plakaty filmowe. 
Ponadto około 130 wielkoformatowych 
fotosów uszeregowanych w szesnaście 
tematycznych serii (np. Fellini za kamerą, 
Fellini i kobiety, przyjaciele Felliniego). 
Wystawa dokumentuje pracę reżysera nad 
filmami: „Vitteloni” (Wałkonie), „L’Amore 
in citta” (Miłość w mieście), „La Strada”, 
„Il Bidone” (Niebieski ptak), „Dolce 
Vita” (Słodkie życie), „Boccaccio ’70”, 
„8 i pół”, „Roma” (Rzym), „Amarcord”, 
„Casanova”, „Prova d’Orchestra” (Próba 
orkiestry), „E la Nave va” (A statek płynie). 
Wystawa przez rok będzie podróżować po 
Polsce: we wrześniu i październiku będzie 
towarzyszyć Festiwalowi Polskich Filmów 
Fabularnych w Gdyni, następnie zaprezen-
towana zostanie w Muzeum Historycznym 
Miasta Łodzi podczas Camerimage (listo-
pad – grudzień 2008), potem w Starym 
Browarze w Poznaniu (styczeń – luty 2009) 
oraz w Krakowie i Warszawie (2009). 

Free Form Festival 
Fabryka trzciny
16–17 października

o sztuce niebanalnie? 
w Fabryce trzciny już 
po raz czwarty odbę-
dzie się święto twórców 
niezależnych. Free Form 
FestiVal to unikalne na 
skalę polską przedsię-
wzięcie. 

Prezentuje nie tylko najnowsze euro-
pejskie trendy muzyczne: koncerty, live 
acty i sety didżejskie, ale również pokazy 
audiowizualne, filmy krótko- i pełnome-
trażowe, wideo art i nowości dizajnerskie. 
Gwiazdami czwartej edycji są mistrzowie 
elektro-popu, brytyjska grupa Lady Tron 
i Five Corner Quintet – fenomen fińskiej 
sceny jazzowej.

Czarna perła hip-hopu
nneka 
„no longer at ease” 
Sony bMG 
premiera 22 września 2008 

nneka jest aFroamery-
kańską wokalistką so-
ulu i hip-hopu. urodziła 
się w niGerii, ale od lat 
mieszka w hamburGu. 

Tam też tworzy swoje piosenki. W 2005 
roku wydała debiutancką płytę „Victim Of 
Truth”, którą brytyjski „Sunday Times” 
określił jako „równie dobrą, co The Mis-
seducation Of Lauryn Hill”. Od tego cza-
su Nneka koncertowała w całej Europie. 
W jej twórczości znajdziemy mieszankę 
hip-hopowych rymów, ciepłego soulowe-
go wokalu oraz  motywów muzycznych 
rodem z Czarnego Lądu. Dziś artystka 
jest jedną z bardziej znanych reprezen-
tantek współczesnej sceny soul/hip-hop. 
Doskonale radzi sobie z pisaniem tekstów 
i  pięknych melodii, a także tworzeniem 
harmonijnych linii wokalnych. W pracy 
nad nową płytą „No Longer At Ease”  
inspirowała się twórczością takich arty-
stów jak Gnarls Barkley, Sean Paul czy  
Bilal. Jednak po wysłuchaniu promują-
cych krążek utworów „Walking” czy  
„Heartbeat” wiadomo, że Nneka pochwa-
lić może się już swoim własnym, lekko  
oldschoolowym stylem, który zachwyci 
wszystkich fanów Eryki Badu, Ayo czy... 
Skye z Morcheeby!

Gitarowy dynamit  
z Warszawy
out of tune 
„out of tune”  
emi 
premiera 22 sierpnia 2008  

młody warszawski ze-
spół out oF tune to 
z pewnością jedna z naj-
lepszych wizytówek pol-
skiej sceny indie, która 
coraz odważniej rozwija 
skrzydła na rodzimym 
rynku muzycznym. 

Zespół zadebiutował w  2005 w czasie 
koncertu w  Otwocku. W ciągu trzech lat 
działalności muzycy koncertowali w naj-
większych miastach polski oraz w Berli-
nie i Pradze. Dziennikarze i publiczność 
szybko dostrzegli ich niesamowity po-
tencjał. Zespół zebrał wiele pochlebnych 
recenzji. Zdaniem niektórych krytyków 
grupa ta świetnie poradziłaby sobie np.  
na brytyjskim rynku muzycznym, na któ-
rym panuje ogromna konkurencja. Seria 
koncertów i udział w Open’er Festival 
2007 ugruntowały świetną opinię zespołu 
jako koncertowego dynamitu. 
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horoskop

SzMaraGD 11.07–30.07
Ma magiczną moc przyciągania płci przeciwnej. Sprawia, że 
jego podopieczni są zmysłowi i atrakcyjni, dlatego w sprawach 
sercowych mają wielkie powodzenie. Kochają dom, rodzinę  
i zwierzęta. Urodzeni altruiści, obdarzeni wielkim sercem  
i urokiem osobistym, któremu bardzo trudno się oprzeć. 

toPaZ 31.07–19.08
Ludzie urodzeni w tych dniach są pewni siebie, mają silną wolę, 
dlatego udaje im się zawsze doprowadzić swoje działania do 
celu. Charakteryzują się błyskotliwym umysłem i zdolnościami 
dyplomatycznymi. Potrafią zaskarbić sobie sympatię otoczenia. 
Urodzeni optymiści, którzy wierzą w zrealizowanie swoich 
planów. 

JaDeit 20.08–9.09
Według wierzeń Majów talizman z jadeitu zapewnia szczęście, 
dobrobyt, a także udane małżeństwo. Ten kamień sprawia, że 
jego podopieczni zawsze wychodzą obronną reką z przeróżnych 
opresji życiowych. Obdarza ich przy tym błyskotliwością, inte-
lektem, a także zaradnością i praktycznością w działaniu.

turKuS 1.02–21.02
Błękitny kamień, który chroni przed zawiścią i złym spojrze-
niem. Jego magiczna moc sprawia, że ludzie urodzeni w tych 
dniach są niezależni, inteligentni i nieco ekscentryczni. W życiu 
bezinteresowni, sprawiedliwi i uczciwi. Chętnie pomagają 
innym, co często bywa wykorzystywane przez otoczenie.

Karneol 10.09–30.09
Symbolizuje inteligencję i zmysłowość, dlatego ludzi, którym 
patronuje, niełatwo określić. Z jednej strony ulegają porywom 
serca, są romantyczni i namiętni, z drugiej – starają się wszystko 
analizować i kontrolować. Nie znoszą rutyny i aby jej uniknąć, 
często wybierają wolne zawody. 

onyKS 22.02–13.03
Urodzeni w tych dniach posiadają niezwykłą osobowość, często 
są to artystyczne, wrażliwe dusze. Z powodu niefrasobliwego 
podejścia do życia, zdarza im się ulegać nałogom. Onyks chroni 
swoich podopiecznych przed pomówieniami i niepowodzeniami, 
obdarzając ich siłą i wolą walki.

lazuryt 1.10–20.10
Kamień piękny i tajemniczy, który swoich podopiecznych 
obdarza łaskami losu i sprawia, że ich życie z reguły jest „usłane 
różami”. Nie mając większych problemów, a przy tym ciesząc 
się sympatią otoczenia, osoby, którym patronuje lazuryt, często 
stają się kapryśne i nie wiedzą, czego tak naprawdę chcą. 

DiaMent 14.03–2.04
Niezwykle piękny, a jednocześnie najtwardszy z kamieni. 
Osoby, którym patronuje, obdarza siłą, pracowitością i ogromną 
wolą kreowania swej ścieżki życiowej. Jeśli zawierają one 
związki małżeńskie lub partnerskie, to na całe życie. Ludzie, 
którymi ten kamień się opiekuje, są niezwykle uczciwi, stąd 
dobrzy z nich wspólnicy w biznesie oraz partnerzy życiowi.

oPaL 21.10–9.11
Wspomaga rozwój intuicji, pozwala utrzymać wewnętrzną rów-
nowagę. Ludzie, którym patronuje, są silni i ambitni. Wytrwale 
dążą do celu i dzięki temu często udaje im się osiągnąć wysoką 
pozycję społeczną lub intratne stanowisko. Z reguły nieufni, 
starają się polegać wyłącznie na sobie. 

rubin 3.04–22.04
Ten kamień zapewnia miłość i energię życiową. Ludzie, którymi 
się opiekuje, są aktywni, ekspresyjni, silni, bywają także uparci. 
Zajmują często wysokie i eksponowane stanowiska, które  
osiągają ciężką pracą, co niestety czasami dzieje się  
kosztem zdrowia. W uczuciach wierni, potrafią zdobyć się  
na wielkoduszność.

aKwaMaryn 10.11–30.11
Korzystnie wpływa na umysł, pozwalając na uspokojenie  
rozbieganych myśli. Jego podopieczni to ludzie lojalni, wierni,  
a także odporni na trudy życia. Są bardzo uczciwi i lubią działać 
otwarcie. Nie stosują żadnych podstępnych sztuczek, u innych 
natychmiast potrafią odkryć fałsz i obłudę, których nie znoszą.

SzaFir 23.04–12.05
Zapewnia swoim właścicielom moc pokonywania wrogów, 
obdarza ich błyskotliwym intelektem i elastycznością myślenia. 
Ludzie urodzeni w tych dniach są wyjątkowo spokojni, kierują 
się mądrością życiową i nie ulegają emocjom. Potrafią postę-
pować  dyplomatycznie, bywają też ugodowi. Kochają piękne 
przedmioty i mają artystyczny smak. 

Koral 1.12–10.12
Od zawsze chronił przed urokami i chorobami. Patronuje 
ludziom, którzy uwielbiają zmiany, dalekie podróże, wędrówki. 
Z takimi osobami nie sposób się nudzić, bo zawsze mają wiele 
do opowiadania. Są dobrymi kompanami i czułymi, chociaż 
niestałymi, kochankami. 

aGat 13.05–1.06
Kamień ten ma wiele odmian i tyleż magicznych właściwości, 
m.in. chroni przed chorobami, pozwala odnaleźć spokój  
i równowagę ducha. Swoich podopiecznych obdarza energią  
i siłą, sprawia, że wytrwale i pracowicie realizują wytyczone 
cele. Potrafią też szybko podejmować decyzje oraz zmobilizo-
wać się do działania. 

aMetySt 21.12–9.01
Pomaga podejmować słuszne decyzje, uspokaja umysł i roznie-
ca ogień wyobraźni. Ludzie, którymi się opiekuje, charakteryzu-
ją się szlachetnością i prawym charakterem. Z pozoru oschli  
i niezależni, mają bardzo wrażliwą duszę. Zdrady nie wybaczają 
i trudno odzyskać ich zaufanie. 

CHalCeDon 2.06–21.06
Osoby urodzone w tych dniach są silne, energiczne i mają duszę 
wojownika. Pozwala im to przezwyciężać trudności i pokonywać 
przeszkody, które dość często spotykają na swojej drodze. Ich 
cechą charakterystyczną jest wrodzona błyskotliwość umysłu  
i łatwe dostosowywanie się do zmian.   

maLaCHit 10.01–31.01
Osoby, którym patronuje ten niezwykły kamień, mają artystycz-
ną duszę, a przy tym są niezwykle odporne na ciosy życiowe  
i bardzo odważne. Raczej z optymizmem patrzą w przyszłość, 
są pracowite i odpowiedzialne. Pod pozornie chłodną powłoką 
skrywają wrażliwość i delikatność.

Selenit 22.06–10.07
Osoby, którymi się opiekuje, obdarza intuicją, a często umiejęt-
nością interpretowania snów. Jego podopieczni mają w sobie 
dużo ciepła i serdeczności, chociaż potrafią być też przewraż-
liwieni na punkcie własnej osoby. Są dobrymi i opiekuńczymi 
partnerami, na których zawsze można polegać.

Od wieczności nie było nic szlachetniejszego od  
kamieni. W swej prostej formie dane człowiekowi  
od Boga, zawierają w sobie całą siłę boskości  
– tak pisał o nich św. Augustyn.

magiczne i piękne
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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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