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26-27 gwiazda
niegrzeCzny aniołek  
z Hollywood
Wydatny biust, duże usta, platynowe włosy  
– to atrybuty najsłynniejszej pani ratownik. 
Pamela Anderson, jako stała bywalczyni 
okładek Playboya i GQ, była niezaprzeczalnym 
symbolem seksu lat 90. 
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6-9 aBC paCjenta 
zakażenia HBV i HCV u dzieCi
Przebiegają najczęściej bezobjawowo, dlatego 
mogą zostać pominięte w rutynowych bada-
niach lekarskich. Wczesne zdiagnozowanie 
zakażeń HBV i HCV u dzieci zwiększa szansę 
wyleczenia lub zahamowania procesu choro-
bowego. 

12-13 aBC paCjenta
toksyCzne uszkodzenia  
wątroBy
Najczęstszą przyczyną toksycznych uszkodzeń 
wątroby w Polsce jest nadal nadużywanie 
alkoholu etylowego. Coraz większym proble-
mem stają się również uszkodzenia polekowe.

16-17 Historia CHoroBy 
z Historii Badań  
nad Hepatitis
Przez dwie dekady gromadzono informacje 
o występowaniu żółtaczki wśród różnych grup 
ludności, lecz nadal nie rozróżniano jej 
poszczególnych postaci.

22-25 między nami
HCV w sieCi
Zakładając forum dla ludzi z HCV, Sławek 
szukał wsparcia. Dziś na jego strony wchodzą 
tysiące ludzi, aby dzielić się swoją wolą walki, 
porażkami i sukcesami.

10-11 aBC paCjenta
interferon – Historia leku
Interferony są lekiem powszechnie stosowa-
nym w terapii przewlekłych zapaleń wątroby 
etiologii wirusowej. Od odkrycia interferonu 
minęło niedawno 50 lat.

14-15 musisz wiedzieĆ
„wzw C mnie nie dotyCzy! 
a sprawdziłeś?”
W Polsce około 700 000 osób nie wie o swoim 
zakażeniu, a większość z nich jest przekonana, 
że zakażenie wirusem tego typu jest w ich 
przypadku niemożliwe. Jak jest naprawdę?

18-21 psyCHologia 
moC dźwięku
Muzyka wyzwala rozmaite emocje – od euforii 
po melancholię, uspokaja i mobilizuje.  
Muzykoterapeuci poprawiają nasze samopo-
czucie, łącząc naukę ze sztuką. 

30-31 poradnik
ostrożnie, pożądanie
Seks z osobą zakażoną? Dowiedz się,  
jak zmniejszyć ryzyko. 

28-29 nie jesteś sam
Hepa-Help: razem możemy 
więCej
Andrzej Wojnarowski, wiceprezes zarządu 
Stowarzyszenia Pomocy Osobom Zakażonym 
Wirusami Hepatotropowymi, sam pokonał 
HCV. Teraz dzieli się swoim doświadczeniem 
i pomaga innym. 
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34-37 twÓj ruCH
fitness dla kręgosłupa
To najważniejsze rusztowanie naszego ciała. 
Poznaj ćwiczenia, które pozwolą ci o niego 
zadbać i uchronią przed bólem.

42-45 kultura 
książki, filmy, wystawy,  
muzyka

48-49 wykaz plaCÓwek
gdzie zgłosiĆ się po poradę?

46-47  Horoskop 
magia tarota
Karty tarota pomagają wybrać właściwy 
kierunek działania i wskazują drogę. W rękach 
fachowca naprawdę mogą zdziałać cuda. 

32-33 dieta 
smaCzny kąsek
Znajdź złoty środek w drodze do zdrowia. Jedz 
mniej, ale częściej. Słuchaj specjalistów 
zajmujących się żywieniem, ale też własnego 
organizmu. 

38-41 uroda
zawsze świeżo
Dezodoranty – modny gadżet współczesności. 
Znane firmy prześcigają się w produkowaniu 
coraz bardziej atrakcyjnych zapachów i opako-
wań. Tak naprawdę chodzi o coś więcej: 
o odwieczne poszukiwanie świeżości  
i zmysłowości. 

1 października obchodzimy międzynarodowy dzień 
walki z wirusowym zapaleniem wątroby typu C.  

jaka jest nasza wiedza na ten temat?  
większość osób uważa, że wzw C ich nie dotyczy,  

jednak niewiele z nich to sprawdziło.  
tymczasem dane są bezwzględne: aż 700 tysięcy polaków nie wie 
o swoim zakażeniu. wielka kampania informacyjna, organizowana  

przez firmę roche, której premierę zainaugurowano w internecie, ma na celu 
zmianę tej sytuacji. wczesne zdiagnozowanie zakażeń jest szczególnie ważne 

w przypadku dzieci, dlatego temu problemowi poświęcamy więcej miejsca 
w magazynie. internet ma coraz większy wpływ na nasze życie.  

wie o tym doskonale sławek, bohater reportażu, który szukając wsparcia, 
założył w sieci forum dla osób z wzw. wirtualna przestrzeń okazała się 

dla niego nie tylko bezcennym źródłem informacji, ale przede wszystkim 
miejscem, gdzie ludzie dzielą się swoimi doświadczeniami:  

wolą walki, porażkami i sukcesami.
siłę i pozytywną energię możemy czerpać również 

z niekonwencjonalnych sposobów leczenia, np. z muzyki.  
w jesiennym numerze zachęcamy  

do poddania się kojącym dźwiękom i skomponowania  
własnej muzycznej apteczki, a na długie wieczory  

proponujemy lekturę „abecadła zdrowia”. 

redakCja
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HBV i HCV
zakażenia

u dzieCiTekst prof. dr hab. med. Małgorzata Pawłowska

zakażenia HBV
Według szacunków Światowej Organizacji Zdrowia co trzeci 
człowiek na świecie miał kontakt z wirusem zapalenia wątroby 
typu B (HBV), a ponad 350 mln spośród nich choruje na 
przewlekłe choroby wątroby tej etiologii. HBV przyczynia się do 
miliona zgonów rocznie, a rak wątrobowokomórkowy (HCC) 
jest piątym co do częstości nowotworem. W Polsce liczbę 
przewlekle zakażonych HBV szacuje się na około 400 tys., 
a zgony w wyniku następstw wirusowych zapaleń wątroby (wzw) 
znajdują się na drugim miejscu w klasyfikacji przyczyn zgonów 
z powodu chorób zakaźnych. Wirusowym zapaleniom wątroby 
typu B można skutecznie zapobiegać poprzez szczepienia 
ochronne. W Polsce powszechne szczepienia noworodków 
przeciw wzw B prowadzone od 1996 roku oraz profilaktyka 
bierno-czynna u noworodków matek zakażonych HBV przyczy-
niły się do istotnego, blisko 10-krotnego zmniejszenia zapadal-
ności na wzw B w porównaniu z okresem sprzed szczepień. 
Pomimo tego nadal rejestruje się nowe przypadki zakażeń HBV. 
Prawie 20 proc. wszystkich rejestrowanych nowych przypadków 
wzw B dotyczy dzieci, szczególnie w wieku 10–19 lat, a zapadal-

W zapobieganiu przezłożyskowej transmisji zakażenia HBV 
opisano próby stosowania immunoglobuliny antyHBs (HBIG) 
oraz podawanie matce analogów nukleozydowych w celu 
obniżenia wiremii HBV. I choć wyniki badań są optymistyczne, 
procedury te nie są ujęte w standardach postępowania, ponieważ 
żaden z analogów nukleozydowych/nukleotydowych aktywnych 
przeciw HBV nie należy do klasy A wg FDA. W tej klasie 
znajdują się leki dopuszczone do stosowania w okresie ciąży.  
Warto zwrócić uwagę, że przewlekłe zakażenie HBV nie stanowi 
przeciwwskazania do karmienia naturalnego. Historia naturalna 
zakażenia HBV u dzieci jest odmienna niż u dorosłych. 
Powszechnie dochodzi do bezobjawowych przewlekłych 
zakażeń HBV, które rozpoznaje się najczęściej przypadkowo lub 
w wyniku dociekań epidemiologicznych. Przebieg choroby 
u dzieci jest najczęściej bezobjawowy przez wiele lat, a dzieci 
zakażone HBV we wczesnym okresie życia obarczone są 
wysokim ryzykiem rozwoju niekorzystnych następstw klinicz-
nych, które ujawniają się w wieku nastoletnim lub dorosłym.
Prawdopodobieństwo rozwoju przewlekłego zapalenia wątroby 
jest odwrotnie proporcjonalne do wieku zakażenia. Przewlekłe 
zapalenie wątroby typu B (pzw B) rozwija się u ponad 90 proc. 

Przebiegają najczęściej bezobjawowo, 
dlatego mogą zostać pominięte 
w rutynowych badaniach lekarskich. 
Wczesne zdiagnozowanie 
zakażeń HBV i HCV u dzieci 
zwiększa jednak szanse 
wyleczenia lub zahamowania 
procesu chorobowego.

ność na wzw B w grupie 16–19-latków od 2004 roku przewyższa 
zapadalność ogólną. Nastolatki stanowią grupę osób wstępują-
cych w wiek aktywności seksualnej, co stwarza ryzyko transmi-
sji zakażenia HBV tą drogą, nie bez znaczenia są również 
spotykane w tej grupie wiekowej zachowania ryzykowne,  
jak przyjmowanie środków odurzających drogą dożylną. 
Zakażenia HBV wśród młodych kobiet stwarzają ryzyko ich 
transmisji matczyno-płodowej. Do zakażeń perinatalnych HBV 
może dochodzić zarówno u dzieci matek, które chorują na ostre 
wzw B podczas ciąży, jak i noworodków matek zakażonych 
przewlekle HBV. Skumulowaną częstość transmisji przezłoży-
skowej u matek przewlekle zakażonych HBV szacuje się na  
5–15 proc. Najistotniejszym czynnikiem determinującym 
przeniesienie zakażenia z matki na płód jest wysokość wiremii 
HBV. Wielu badaczy uważa, że do większości zakażeń wertykal-
nych HBV dochodzi w okresie okołoporodowym, stąd jednym 
z czynników obniżenia ryzyka transmisji tego zakażenia może 
być sposób prowadzenia porodu. Wykazano, że elektywne cięcie 
cesarskie zmniejsza ryzyko transmisji wertykalnej tego zakaże-
nia. Taka profilaktyka, skojarzona z czynno-bierną immunizacją 
noworodków, zapobiega okołoporodowym zakażeniom HBV.

zakażonych noworodków i młodych niemowląt. Częstość ta 
obniża się do 25–50 proc. u dzieci w wieku 1–5 lat, osiągając 
wartości zbliżone do dorosłych (6–10 proc.) u dzieci powyżej  
6. roku życia. Zakażenie we wczesnym okresie życia często 
przebiega przez wiele lat z wysoką replikacją HBV DNA, 
obecnością antygenu HBe w surowicy krwi oraz prawidłową 
aktywnością aminotransferazy alaninowej i niewielkimi zmiana-
mi histopatologicznymi w wątrobie. Niewielkie zmiany histopato-
logiczne w wątrobie u dzieci z pzw B tłumaczy się wytworzeniem 
stanu tolerancji immunologicznej na antygeny HBV, która 
„zapobiega”  uszkodzeniom zakażonych hepatocytów i ich 
eliminacji. Z drugiej strony stan tolerancji immunologicznej nie 
hamuje replikacji HBV ani integracji kwasu nukleinowego HBV 
z genomem gospodarza, co warunkuje procesy nowotworzenia. 
Tym bardziej bezobjawowy, czy łagodny przebieg zakażeń HBV 
u dzieci nie powinien być lekceważony. Celem leczenia jest 
zahamowanie replikacji HBV i w konsekwencji zapobieganie 
klinicznym następstwom tego zakażenia w postaci marskości 
wątroby i raka wątrobowokomórkowego. Powyższe względy 
uzasadniają leczenie dzieci chorych na pzw B, niezależnie od 
zaawansowania zmian morfologicznych w wątrobie i aktywności 
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biochemicznej choroby. Wczesne leczenie gwarantuje wyższą 
skuteczność, co spełnia również rolę profilaktyki zdrowotnej, 
szczególnie istotnej w tej grupie wiekowej. Opieka nad dzieckiem 
zakażonym HBV obejmuje również systematyczne badania 
kontrolne: badanie fizykalne, oznaczanie wiremii HBV (HBV 
DNA), wykładników serologicznych zakażenia (antygenów HBs, 
HBe oraz przeciwciał anty-HBe, anty-HBc, anty-HBs), aktywności 
biochemicznej choroby wątroby (aktywność AlAT). W ramach 
profilaktyki niekorzystnych następstw klinicznych należy  
co 6–12 miesięcy wykonywać badanie ultrasonograficzne jamy 
brzusznej i oznaczać stężenie alfa-fetoproteiny. Nie bez znaczenia 
pozostają szczepienia ochronne tych dzieci 
przeciw wzw A, jak też badania i szczepienia 
profilaktyczne przeciw wzw B rodziny zakażone-
go dziecka.

zakażenie HCV
Szacuje się, że zakażenie HCV dotyczy około  
3 proc. populacji świata, co oznacza jego 
występowanie u ponad 170 mln ludzi. W Polsce 
częstość tych zakażeń wynosi około 1,5 proc., 
ale nie przeprowadzono dotychczas populacyjnych badań 
epidemiologicznych, stąd dane mogą być niedoszacowane. 
Konsekwencjami klinicznymi zakażeń HCV są przewlekłe 
zapalenia wątroby, marskość wątroby oraz rak wątrobowokomór-
kowy. Są to główne przyczyny przeszczepień wątroby u doro-
słych, a także zgonów. Zakażenia HCV szerzą się drogą 
szpitalną, stąd dzieci często hospitalizowane, poddawane 
drobnym zabiegom, w tym stomatologicznym, są w grupie 
ryzyka tego zakażenia. W ostatnich latach zwraca uwagę wzrost 
liczby zakażeń wertykalnych HCV, aczkolwiek nie wydaje się, 
aby ta droga miała najważniejsze znaczenie w naszym kraju. 
W Polsce od roku 2000 w grupie wiekowej do 4 lat rejestruje się 
rocznie kilka przypadków zakażeń HCV. Zakażenia HCV 
przenoszone z matki na dziecko występują stosunkowo rzadko, 
aczkolwiek ich częstość wzrasta równolegle do liczby kobiet 
w wieku rozrodczym zakażonych HCV. Pomimo braku szczepion-
ki przeciw wzw C, jak też skutecznej chemioprofilaktyki, 
wykrycie zakażenia HCV u kobiety ciężarnej umożliwia – obok 

opieki hepatologicznej nad matką – także szybką diagnostykę tego 
zakażenia u nowo narodzonego dziecka. Częstość transmisji 
wertykalnej (z matki na dziecko) szacuje się średnio na 5 proc., 
od 1–3 proc. u noworodków matek z niewykrywalną wiremią 
HCV do 4–6 proc. u noworodków matek replikujących HCV. 
Wzrasta ona 2–3-krotnie w przypadku współistniejącego, 
nieleczonego zakażenia HIV. Czynnikami zwiększającymi 
ryzyko transmisji wertykalnej HCV oprócz koinfekcji HIV są 
wysoka replikacja HCV oraz przyjmowanie przez matkę 
środków odurzających drogą dożylną. Zwraca się także uwagę 
na ryzykowne zabiegi położnicze, utratę więcej niż 500 ml krwi 

przez matkę podczas porodu oraz podwyższoną 
aktywność AlAT  (>110 IU/mL). Wskazuje się 
również na czas od pęknięcia pęcherza 
płodowego do urodzenia dziecka oraz inwazyj-
ne metody oceny płodu i jego niedotlenienie 
jako czynniki zwiększające ryzyko transmisji 
zakażenia HCV. Już w roku 2000 wskazywano, 
że rozwiązanie porodu elektywnym cięciem 
cesarskim przed pęknięciem pęcherza płodowe-
go było związane z niższym ryzykiem transmisji 

wertykalnej HCV niż poród fizjologiczny czy rozwiązany cięciem 
cesarskim ze wskazań nagłych. Nie opublikowano jednak dotąd 
wyników randomizowanych badań transmisji wertykalnej HCV 
w zależności od sposobu rozwiązania ciąży, stąd brak jednoznacz-
nego stanowiska dotyczącego roli elektywnego cięcia cesarskiego 
w obniżaniu tego ryzyka. Ponieważ matczyne przeciwciała 
anty-HCV przechodzą przez łożysko, diagnostyka wertykalnego 
zakażenia HCV w pierwszym roku życia dziecka wymaga 
przeprowadzenia badań wiremii HCV. Podstawą rozpoznania 
zakażenia u dziecka jest dwukrotne wykrycie u niego replikacji 
HCV techniką PCR lub utrzymywanie się przeciwciał anty-HCV 
w surowicy krwi przez ponad 18 miesięcy. Wykluczenie zakażenia 
HCV u dziecka matki zakażonej tym wirusem wymaga przynaj-
mniej dwóch negatywnych wyników oznaczenia HCV RNA lub 
zaniku przeciwciał anty-HCV przed 18. miesiącem życia. 
Zakażenie HCV u matki nie stanowi przeciwwskazania  
do karmienia naturalnego. Wśród dzieci zakażonych wertykalnie 
HCV obserwuje się 3 modele przebiegu tego zakażenia. Pierwszy, 

Wczesne  
leczenie
dzieci 
gwarantuje
wyższą  
skuteczność

który dotyczy około 20 proc., związany jest z samoistną eliminacją HCV i wyzdrowie-
niem. Drugi, obejmujący połowę dzieci wertykalnie zakażonych HCV, charakteryzuje się 
długotrwałym, bezobjawowym przebiegiem, z okresową replikacją HCV. Trzeci to 
przewlekłe aktywne zapalenie wątroby z utrzymującą się replikacją HCV, podwyższoną 
aktywnością AlAT i często powiększeniem wątroby. Według niektórych badaczy, dzieci 
zakażone wertykalnie, w porównaniu do zakażonych w późniejszym wieku, mają mniejszą 
szansę uzyskania trwałej odpowiedzi wirusologicznej na leczenie. Przebieg zakażenia 
HCV u dzieci jeszcze dłużej 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. To niewielkie, w porów-
naniu z dorosłymi zakażonymi HCV, zaawansowanie zmian morfologicznych w wątro-
bie nie wyklucza progresji choroby w bardziej zaawansowane postaci kliniczne, 
spotykane w grupie młodych dorosłych. Z badań Jonas wynika, że od 20 do 45 proc. 
zakażeń HCV u dzieci kończy się spontanicznym wyzdrowieniem, lecz u zakażonych 
przed 20. rokiem życia zaawansowana choroba wątroby ujawnia się po ok. 30 latach od 
zakażenia. Analiza przypadków samoistnej eliminacji zakażenia HCV wśród dzieci 
w kontekście czynników predykcyjnych oraz zależności od drogi transmisji, wieku oraz 
aktywności aminotransferazy alaninowej wykazała, że częstość samoistnej eliminacji 
zakażenia HCV była porównywalna w grupach dzieci zakażonych potransfuzyjnie 
i wertykalnie, a czynnikami usposabiającymi do jej wystąpienia był młodszy wiek 
i prawidłowa aktywność AlAT. Według badaczy włoskich, czynnikiem prognostycznym 
samoistnej eliminacji HCV jest również zakażenie genotypem 3 HCV. Zwrócili oni 
także uwagę na znaczny wzrost zakażeń genotypami 3 i 4 HCV u dzieci w ostatnich 
latach. W kontekście spontanicznej eliminacji HCV oraz skuteczności leczenia zakażeń 
genotypem 3 HCV zjawisko to może przyczynić się do modyfikacji przebiegu kliniczne-
go zakażeń HCV w tej grupie pacjentów. Rodzime badania również wskazują na wzrost 
liczby zakażeń genotypem 4 HCV u dzieci. W odróżnieniu od genotypu 3, zakażenie 
genotypem 4 HCV nie predysponuje ani do samoistnego wyleczenia, ani do korzystnej 
odpowiedzi na leczenie interferonem; przeciwnie – kwalifikuje tych chorych, obok 
zakażonych genotypem 1 HCV, do grupy pacjentów „trudnych do leczenia”. 

prof. dr hab. med. 
Małgorzata  
Pawłowska
Katedra Chorób  
Zakaźnych  
i Hepatologii 
CM UMK

Główną przesłanką do leczenia dzieci 
zakażonych HCV jest trudność wczesne-
go prognozowania zajścia choroby 
w świetle jej poważnych następstw. 
Kolejnym argumentem „za leczeniem” 
jest jego wysoka skuteczność w tej grupie 
wiekowej i dobra tolerancja. Wskazuje się, 
że dzieci odpowiadają na leczenie 
przeciwwirusowe znacznie lepiej niż 
dorośli, uzyskując trwałą odpowiedź 
wirusologiczną u ponad połowy leczo-
nych, pomimo stosowania w większości 
przypadków interferonu niepegylowanego 
i rybawiryny. Własne, niepublikowane 
jeszcze badania potwierdzają wysoką 
skuteczność tego leczenia, gdyż w okresie 
11-letniej obserwacji tylko u jednego 
spośród 107 pacjentów, którzy uzyskali 
SVR, wystąpiła replikacja HCV. Niewąt-
pliwie rejestracja w USA pegylowanego 
interferonu alfa-2b do leczenia prze- 
wlekłych zapaleń wątroby typu C  
u dzieci, jak też zmiana w charakterystyce 
produktu leczniczego pegylowanego 
interferonu alfa-2a, uwzględniająca 
wyniki badań u dzieci, prawdopodobnie 
przyczynią się do szerszego stosowania 
tych preparatów i dalszego wzrostu 
skuteczności terapii, jak też podniesienia 
jakości życia dzieci zakażonych HCV. 
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Stało się to w wyniku badań nad patomechanizmem przewle-
kania się zakażeń HBV i HCV. Wykazano jednoznacznie, że 
dochodzi w tych przypadkach do ilościowych i jakościowych 
zaburzeń naturalnej odporności człowieka, w wyniku czego 
interferony stały się niejako lekiem z wyboru. W przypadkach 
zakażeń HBV sformułowano nawet teorię niedoboru endogen-
nego interferonu jako przyczyny chronicyzacji. Interesujące,  
że stosunkowo późno i niespiesznie osiągnęły one prymat 
w terapii. Po raz pierwszy cytokina ta opisana została  
w 1957 roku przez A. Isaacsa i J. Lindenmanna, którzy 
zajmowali się problemem zakażeń wirusowych, a zwłaszcza 
badaniem zjawisk zachodzących w zakażonej komórce. 
Wykazali oni, że fragmenty błony owodniowej zarodków 

kurzych poddane działaniu wirusa Sendai są niewrażliwe  
na inne nadkażenia wirusowe. Odkryli substancję biologicznie 
czynną odpowiedzialną za tę ochronę, którą nazwali interfero-
nem. Podobne badania, prowadzone kilkanaście lat wcześniej, 
nie zakończyły się sukcesem, gdyż brakowało wówczas 
antybiotyków, które chroniłyby eksperymenty przed nadkaże-
niem bakteryjnym. Późniejsze badania udowodniły istnienie 
wielu odmian tej cytokiny produkowanej przez różne komórki 
układu odpornościowego, a także mechanizmy ich działania. 
Obecnie wyróżnia się trzy typy interferonów, aczkolwiek 
w praktyce klinicznej wykorzystuje się dotychczas wyłącznie 
typ 1, do którego należą interferony alfa i jeden interferon 
beta. Interferony są wytwarzane przez różne komórki układu 

odpornościowego: interferon alfa przez monocyty, makrofagi i limfocyty, interferon 
beta przez fibroblasty, a gamma przez limfocyty T. Działają one poprzez swoiste 
receptory. Obecnie trwają badania nad innymi interferonami, między innymi omega, 
gamma, lambda, ale też na przykład ich połączeniami z albuminami. Interferony alfa 
stosowane w leczeniu zapaleń wątroby hamują replikację wirusów poprzez zaburzenia 
translacji i degradację mRNA, blokowanie syntezy białek wirusowych, upośledzają 
również dojrzewanie wirusów. Niezależnie od działania przeciwwirusowego stymulują 
one naturalne mechanizmy odporności, gdyż przyczyniają się do przyspieszania 
procesu dojrzewania i rozwoju komórek odpornościowych uczestniczących bezpośred-
nio w zwalczaniu zakażenia, a także limfocytów B oraz dopełniacza, czyli wykładni-
ków odpowiedzi humoralnej. Ponadto interferon wzmaga ekspresję antygenów 
zgodności tkankowej, co jest niezbędne w procesie prezentacji zmienionych antyge-
nów wirusowych komórkom immunologicznie kompetentnym. Ciekawe, że cytokina 
ta przyczynia się także do ochrony przed zakażeniem również komórek sąsiednich, 
pozbawionych właściwych receptorów. Działanie antyproliferacyjne, które charaktery-
zuje również tę cytokinę, nie jest przedmiotem niniejszego artykułu. Prawie 10 lat 
minęło, zanim udało się wyprodukować interferon w wyniku inkubacji limfocytów 
ludzkich wirusem grypy oraz uzyskać oczyszczony produkt (Kari Cantell 1981 r.). 
W rzeczywistości była to mieszanina interferonów alfa i beta. Żmudna i kosztowna 
technologia otrzymywania tego preparatu wykluczała możliwość szerszego zastosowa-
nia, aczkolwiek ten tak zwany interferon naturalny produkowany jest do chwili 
obecnej, znajdując zastosowanie w przypadkach, kiedy nowsze preparaty tej cytokiny 
nie mogą być stosowane. Sytuacja poprawiła się wraz z opracowaniem produkcji tzw. 
interferonu rekombinowanego (rIFN). Było to możliwe po sklonowaniu ludzkiego 
genu odpowiedzialnego za wytwarzanie interferonu alfa, który następnie przy pomocy 
plazmidu umieszczono w aparacie genetycznym Escherichia coli. Przyspieszyło to 
procesy produkcji, zwiększając dostępność leku. Kolejnym przełomem było wyprodu-
kowanie interferonu pegylowanego, posiadającego lepsze właściwości farmakokine-
tyczne oraz skuteczność terapeutyczną. Wydłużono okres półtrwania leku, co 
zapewniło większą aktywność przeciwwirusową. Pegylacja polega na połączeniu 
cząsteczki interferonu rekombinowanego z glikolem polietylenowym. Stosowane 
obecnie w praktyce klinicznej pegylowane interferony alfa-2a i alfa-2b różnią się 
łańcuchami (12 lub 40kD) oraz miejscem połączeń z cząsteczką biologicznie czynną. 
W konsekwencji terapia stała się bardziej przyjazna, gdyż chorzy zaczęli otrzymywać 
iniekcje raz w tygodniu, a nie jak wcześniej 3 razy. Nowy preparat nie nasila uprzed-
nio znanych objawów ubocznych, przy czym posiada jednoznacznie wyższą skutecz-
ność terapeutyczną. Pierwsze próby kliniczne leczenia chorych za pomocą tej 
cytokiny rozpoczęły się pod koniec lat 70. Doniesienia o skuteczności tej terapii, 
zarówno u zwierząt eksperymentalnych, jak i wśród ludzi zakażonych HBV, spowodo-

wały, że w 1991 roku wprowadzono lek 
do terapii przewlekłych zapaleń wątroby 
typu B. Kilka lat później znalazł on 
zastosowanie w leczeniu zakażonych 
HCV. Preparat ten wszedł do standar-
dów leczenia zakażeń HBV w monotera-
pii, natomiast w przypadku zakażeń 
HCV od 1999 roku w połączeniu 
z rybawiryną. Interesujące, że rybawiry-
na, która wzmacnia efekt interferonote-
rapii, samodzielnie pozostaje bez 
wpływu na przebieg zakażenia HCV.
Pegylowane preparaty interferonu 
systematycznie umacniają swoją pozycję 
głównego leku w terapii przewlekłych 
zapaleń wątroby etiologii HCV, nawet 
w kontekście wchodzących do praktyki 
klinicznej nowych leków, będących 
inhibitorami enzymów tego wirusa. 
W najlepszym razie część z nich zostanie 
dołączona do obecnie stosowanego 
standardu, tworząc schematy terapii 
wielolekowej na wzór terapii zakażeń 
HIV. Nieco odmiennie przedstawia się 
sytuacja leczenia tą cytokiną zakażonych 
HBV, gdzie mamy do dyspozycji cały 
szereg leków antywirusowych (analogi 
nukleozydowe lub nukleotydowe), 
aczkolwiek i tu pegylowany interferon 
alfa-2a jest klasycznym przykładem leku 
pierwszego rzutu. 

prof. dr hab. med.
Waldemar Halota 
Katedra i Klinika 
Chorób Zakaźnych  
AM w Bydgoszczy
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interferon
Historia  
leku,  
którego  
wartość  
ujawniła się  
po latach

W chwili obecnej  
interferony są lekiem  
powszechnie stosowanym 
w terapii przewlekłych 
zapaleń wątroby etiologii 
wirusowej. Od odkrycia 
interferonu minęło niedawno 50 lat.

Tekst prof. dr hab. med. Waldemar Halota
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Jedną z najważniejszych funkcji wątroby jest unieszkodliwia-
nie i eliminacja substancji toksycznych zarówno wytworzo-
nych w organizmie człowieka, jak i tych, które dostały się do 
niego z zewnątrz. Przykładem pierwszej grupy jest eliminacja 
bilirubiny powstałej z hemoglobiny zawartej w „starych” 
erytrocytach. Do grupy drugiej – toksyn zewnętrznych, które 
są przez wątrobę rozkładane, a następnie usuwane – należą 
leki, ich metabolity powstałe w organizmie i inne substancje 
toksyczne (alkohol, benzen, dwusiarczek węgla, chloroform, 
halotan, sole metali ciężkich, amantadyna). Hepatocyty, czyli 
komórki wątroby, posiadają bardzo sprawny system chroniący 
organizm przed toksynami znajdującymi się we krwi, jednak 
w pewnych sytuacjach pod wpływem ich działania same mogą 
ulegać uszkodzeniu. Klinicznym następstwem tego może być 
niewydolność wątroby. Substancje hepatotok-
syczne uszkadzają wątrobę na drodze wielu 
różnych mechanizmów. W niektórych 
przypadkach określenie czynnika uszkadzają-
cego jest utrudnione. Także badanie mikrosko-
powe uszkodzonej wątroby nie zawsze daje 
jednoznaczną odpowiedź co do czynnika 
sprawczego. Należy pamiętać, iż mimo 
możliwości doskonałej zdolności regeneracji 
wątroby, a co za tym idzie normalizacji jej 
funkcji, przewlekłe narażenie na działanie czynników szkodli-
wych może doprowadzić do nieodwracalnych zmian w jej 
budowie i w konsekwencji do trwałego upośledzenia jej 
funkcjonowania. Uważa się, iż wśród obecnie zarejestrowa-
nych na świecie leków i preparatów ziołowych aż około 900 ma 
potencjalne działanie hepatotoksyczne. Większość stosowa-
nych leków ulega przekształceniu do postaci aktywnych lub 
unieszkodliwieniu w wątrobie. W przypadku uszkodzenia 

komórki wątrobowej metabolizm związków toksycznych 
i leków oczywiście jest zaburzony. Wiąże się to z konieczno-
ścią redukcji dawki leków w zależności od stopnia uszkodzenia 
narządu. Toksyczność leku może polegać na wywołaniu 
zaburzenia w przemianach wewnątrzkomórkowych, uszkodze-
niu błon komórkowych lub uruchomieniu odpowiedzi immuno-
logicznej. Istnieje wiele form uszkodzeń polekowych wątroby 
– od prostych stłuszczeń do martwicy komórek wątrobowych 
włącznie. W tabeli przedstawiono morfologiczne zmiany 
wątroby oraz przykłady leków, które mogą je wywołać. 
Najczęstszą postacią polekowego uszkodzenia wątroby jest 
martwica komórek wątrobowych. Wiąże się ona z uszkodze-
niem hepatocytów i uwalnianiem z nich do krwiobiegu 
enzymów – aminotransferaz, których wysoką aktywność wyka-

zują badania laboratoryjne wykonane 
w próbkach krwi. Jeżeli nie towarzyszą temu 
objawy kliniczne, oznacza to, że mamy do 
czynienia z postacią bezobjawową. Jednak 
często wcześniej lub później ujawniają się 
kliniczne cechy niewydolności wątroby 
o różnym nasileniu, często z żółtaczką 
i encefalopatią wątrobową. Metotreksat to lek 
często stosowany w onkologii, reumatologii, 
rzadziej w dermatologii. Jest bardzo toksyczny 

i dla zapewnienia bezpieczeństwa jego stosowania konieczne 
jest stałe monitorowanie dawkowania. Uszkadza on wątrobę 
w sposób bardzo podstępny, nie dając długo żadnych objawów 
klinicznych ani odchyleń w badaniach laboratoryjnych. Jego 
toksyczne działanie jest często widoczne wyłącznie w badaniu 
mikroskopowym materiału uzyskanego w wyniku biopsji 
wątroby. Choroba rozwija się w ciągu wielu lat przyjmowania 
leku i prowadzi do marskości wątroby. Ogólnodostępność 

leków przeciwbólowych i przeciwzapalnych, kupowanych bez zaleceń lekarza, 
przyczynia się do zwiększenia częstości występowania objawowych zatruć. Typowym 
przykładem jest zatrucie acetaminofenem znanym w Polsce jako paracetamol. 
W Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Australii i Nowej Zelandii paracetamol 
jest najczęściej przedawkowywanym lekiem. W tym przypadku mechanizm hepatotok-
syczności jest bezpośredni i może prowadzić do piorunującego zapalenia wątroby, 
cechującego się wysoką śmiertelnością. Martwica komórek wątroby, spowodowana 
gwałtownym zmniejszeniem zapasów glutationu w mitochondriach, występuje po 
zastosowaniu dawki wyższej od dopuszczonej przez producenta. Szczególnie narażone 
na zatrucie paracetamolem (przy stosowaniu nawet dawek terapeutycznych) są osoby 
nadużywające alkoholu oraz długotrwale głodzone (np. anorektycy). Nie do końca 
poznany jest mechanizm toksyczności środków antykoncepcyjnych, ale dowiedziono, 
iż zawarte w nich estrogeny – zakłócając przepływ żółci – mogą prowadzić do 
cholestazy wewnątrzwątrobowej, wpływają na integralność połączeń międzykomórko-
wych oraz stabilność błon komórkowych hepatocytów. Wśród niektórych nacji 
toksyczność tego rodzaju występuje znacznie częściej, co może sugerować znaczenie 
uwarunkowań genetycznych. Leki antykoncepcyjne mogą przyczyniać się również do 
rozwoju gruczolaków wątrobowokomórkowych. Należy jednak podkreślić, że dzięki 
zoptymalizowaniu dawek hormonów we współczesnych lekach antykoncepcyjnych, 
ryzyko ich hepatotoksyczności zostało zmniejszone. Rozpoznanie toksycznych 
uszkodzeń wątroby często przysparza wiele problemów, zwłaszcza jeżeli pacjenci 
usiłują ukryć fakt nadużywania alkoholu lub leków. Niestety opóźnienie czasu do 
postawienia rozpoznania może ograniczyć powodzenie późniejszej terapii. Istotna jest 
też wiedza o wykonywanym zawodzie chorego czy też jego miejscu zamieszkania, ze 
względu na możliwą ekspozycję na substancje toksyczne. Klinicznym i laboratoryj-
nym cechom uszkodzenia wątroby mogą towarzyszyć pozawątrobowe manifestacje 
zatrucia, takie jak na przykład niewydolność innych narządów, objawy nadwrażliwo-
ści na lek wyrażone gorączką, wysypką, uogólnionymi bólami kostno-mięśniowymi. 
Terapię polekowych uszkodzeń wątroby rozpoczynamy od niezwłocznego odstawienia 
potencjalnie toksycznej substancji. W niektórych przypadkach, mimo zaprzestania 
podawania leku, uszkodzenie wątroby postępuje (np. amiodaron), a stan pacjenta 
ulega pogorszeniu. W leczeniu można zastosować leki hepatoprotekcyjne. Rokowa-
nie zwykle jest dobre. Jednak w niektórych przypadkach, zwłaszcza związanych 
z paracetamolem i wystąpieniem nadostrego zapalenia wątroby, metodą z wyboru 
jest przeszczep wątroby. Należy pamiętać, że podczas stosowania leków o znanej 
potencjalnej hepatotoksyczności, celowe jest systematyczne kontrolowanie bioche-
micznych wskaźników funkcji wątroby. W tabeli przedstawiono leki, które  
najczęściej powodują hepatotoksyczność, pogrupowane w zależności od charakteru 
wywoływanych zmian. 

toksyczne  
uszkodzenia wątroby
Najczęstszą przyczyną toksycznych uszkodzeń wątroby 
w Polsce jest nadal nadużywanie alkoholu etylowego. 
Coraz większym problemem stają się jednak  
również uszkodzenia polekowe.

CHArAKTer  LeKI 
ZMIAN W WąTrOBIe  

Stłuszczenie  metotreksat, 
wątroby tetracykliny,  
 zydowudyna,  
 kwas  
 walproinowy,

Cholestaza  androgeny,  
wątrobowa estrogeny,  
 captopril,  
 azatiopiryna,  
 diklofenak,  
 nitrofurantoina,  
 sulfonamidy,  
 ryfampicyna

Zwłóknienie  metotrksat, 
wątroby witamina A,  
 metyldopa,

Martwica  acetaminofen, 
komórek hepatocytów allopurinol,  
 halotan,  
 imipramina,  
 izoniazyd,  
 ketokonazol,  
 pirazynamid,  
 kwas  
 walproinowy

Ostre  amitryptylina, 
zapalenia wątroby imipramina,  
 izoniazyd,  
 metyldopa,  
 metotreksat

Przewlekłe  amiodaron, 
zapalenie wątroby diklofenak,  
 dantrolen,  
 izoniazyd,  
 metotreksat,

Cholestatyczne  karbamazepina, 
zapalenie wątroby chloropro- 
 mazyna,  
 erytromycyna,  
 sulfonamidy

Gruczolaki  środki 
wątrobowokomórkowe antykon- 
 cepcyjne,  
 steroidy  
 anaboliczne  
 i androgeniczne

Charakter zmian w wątrobie 
spowodowanych przez leki 
o potencjalnym działaniu 
hepatotoksycznym

Polekowe 
uszkodzenie 
wątroby  
prowadzi  
do martwicy  
komórek
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Tekst  lek. med. Mariusz Łucejko, prof. dr hab. med. Robert Flisiak
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Gdzie można zakazić się wirusem HCV? Jakie codzienne 
czynności niosą w sobie ryzyko zakażenia? Wiele osób 
twierdzi, że wirusowe zapalenie wątroby typu C ich nie 
dotyczy, jednak niewiele z nich sprawdziło, jak jest naprawdę… 
Zainaugurowana 19 maja br. podczas Światowego Dnia 
Wirusowych Zapaleń Wątroby kampania informacyjna  
„WZW C mnie nie dotyczy. A sprawdziłeś?” ma na celu 
zwrócenie szczególnej uwagi na powszechność sytuacji, 
w których można zakazić się wirusem HCV. Tegoroczne 
działania informacyjne dotyczące wzw C rozpoczęliśmy od 
premiery w Internecie dwóch filmów animowanych opowiada-
jących o naszym codziennym życiu. Filmy mają uświadomić 
widzom, że wirusowe zapalenie wątroby typu C może dotyczyć 
każdego, bez względu na wykształcenie, status społeczny czy 
hobby.  Zabiegi w ośrodkach zdrowia i u dentysty, wizyty 
u kosmetyczki, fryzjera czy w salonie tatuażu, mogą wiązać się 
z ryzykiem zakażenia, jeśli narzędzia użyte w ich trakcie, np. 
nożyczki, cążki, wiertła, igły czy skalpele, nie będą wysteryli-
zowane. Filmy zostały umieszczone na stronie internetowej 
wzwc.pl, portalach społecznościowych, a także wysłane 
w formie mailingu elektronicznego do 100 000 posiadaczy 

kont mailowych na Wirtualnej Polsce. Ponadto elementem 
kampanii było ufundowanie 3000 bezpłatnych badań diagno-
stycznych na obecność wirusa zapalenia wątroby typu C, które 
można wykonać w 6 miastach Polski (Gdańsk, Gdynia, 
Kraków, Łódź, Poznań, Warszawa). W dalszym etapie 
przygotowane zostały dwa rodzaje ulotek – z ogólnymi 
informacjami na temat zakażeń wirusem zapalenia wątroby 
typu C oraz ulotka dla osób, u których wynik testu anty-HCV 
był pozytywny, a także plakat zwracający uwagę na potrzebę 
przeprowadzenia przez każdego z nas badania diagnostyczne-
go na obecność przeciwciał anty-HCV we krwi. Ulotki będą 
dystrybuowane w szpitalach oraz ośrodkach zdrowia, które 
przystąpią do kampanii „WZW C mnie nie dotyczy. A spraw-
dziłeś?”. Kampania organizowana jest przez firmę Roche pod 
patronatem Polskiej Grupy Ekspertów HCV, Stowarzyszenia 
Pomocy Chorym z HCV „Prometeusze”, Fundacji „Gwiazda 
Nadziei” oraz Fundacji „Pod Prąd Żółtej Rzeki”. Szczegółowe 
informacje na temat kampanii, w tym filmy animowane 
o możliwościach zakażenia wirusem HCV, dostępne są na 
stronie internetowej www.wzwc.pl

Tekst Izabela Cabaj

Informacje  
na temat 
kampanii 
znajdziesz  
na stronie 
www.wzwc.pl 

wzw C mnie nie 
dotyczy!

W Polsce około 700 000 osób nie wie o swoim  
zakażeniu, a większość z nich jest przekonana,  
że zakażenie wirusem tego typu jest w ich przypadku 
niemożliwe. 

a sprawdziłeś?

kampania
informacyjna
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Trzeba przecież pamiętać, że w tym samym czasie, tak jak to 
spostrzegano w medycynie od jej zarania, zażółcenie białkówki 
oczu, względnie białkówki i skóry, było objawem doskonale 
znanym lekarzom (słynne opisy Hipokratesa), choć przyczyny 
nie zawsze były jasne. Oczywiście, takie powiązanie żółtaczki 
z zespołami bólowymi pod prawym łukiem żebrowym (kamica 
dróg żółciowych), czy z postępującym wyniszczeniem (nowo-
twory) było weryfikowane na stole chirurgicznym, lecz olbrzy-
mią większość tych przypadków określano jako tzw. żółtaczka 
kataralna (czyli nieżytowa, związana z obrzękiem ujścia 
przewodu wspólnego żółciowego do dwunastnicy). W 1852 roku 
pojęcie to wprowadził do medycyny klinicznej wybitny patolog 
niemiecki, twórca tzw. hipotezy komórkowej, Rudolf Virchow, 
i upłynęło sporo czasu, zważywszy na jego autorytet, zanim 
zaczął powoli kształtować się inny pogląd na temat zapalenia 
wątroby. 
Kiedy w 1937 r. ukazała się podsumowująca ówczesną wiedzę 
hepatologiczną książka wiedeńczyka Hansa Eppingera, pt. „Die 
Leberkrankheiten”, który potraktował żółtaczkę kataralną jako 
„destrukcyjne zapalenie wątroby”, nie oznaczało to jeszcze 
powstania idei, iż część chorób z tym dominującym objawem 
może mieć podłoże infekcyjne. Dokładnie w tym samym roku 
brytyjskie Ministerstwo Zdrowia w oficjalnym dokumencie 
użyło określenia „ostra żółtaczka zakaźna”, przedstawiając 
szczegółowy opis wystąpienia żółtaczki po upływie średnio 114 
dni u 40 proc. spośród 109 osób, którym wstrzyknięto surowicę 

ozdrowieńców po odrze, w celu ochrony przed tą chorobą. 
Jednakże historycy medycyny zwracają uwagę, iż już 14 lat 
wcześniej lekarz z USA, Blumer, opisał chorobę dzieci i mło-
dych ludzi (63 ogniska w USA) z okresem wylęgania ok. 4 
tygodni, szerzącą się na drodze kontaktowej jesienią i zimą 
w latach 1812–1920, którą nazwał nie inaczej, jak właśnie 
„infections jaundice”, czyli żółtaczką zakaźną. Do bliższego 
poznania zmian w wątrobie w przebiegu różnych chorób 
miąższu tego narządu niewątpliwie przyczyniło się wprowadze-
nie do diagnostyki nakłucia rozpoznawczego przy użyciu igły 
aspiracyjnej, co opisali w medycznej prasie skandynawskiej 
w roku 1939 Roholm i Iversen. Charakterystyczne było to, że 
w opisie zmian u 38 pacjentów, w tytule swego artykułu użyli 
dwu równorzędnych określeń: jako ważniejszego „acute 
epidemic hepatitis” i zaraz obok w nawiasie, starego virchowiań-
skiego terminu „catharral jaundice”. W okresie II wojny 
światowej epidemie choroby, którą dziś nazywamy wirusowym 
zapaleniem wątroby, dotykały obu stron walczących na rozleg-
łym teatrze działań. I tak masowo chorowali żołnierze alianccy 
na frontach w basenie Morza Śródziemnego, co m.in. znalazło 
szczegółowy wyraz opisowy w dokumentach dotyczących tego 
okresu, opublikowanych w Zjednoczonym Królestwie w 1952 r. 
Po szczepieniach przeciwko żółtej febrze zachorowało na 
żółtaczkę 28 505 żołnierzy armii amerykańskiej, spośród 
których 62 zmarło. Spostrzeżenia te zostały opisane w roku 
1944 przez Sawyera i wsp. Nawiązywano w nich do doniesienia 

trudne lata 30. i 40. 
z historii badań nadHepatitis

Przez te dwie dekady gromadzono informacje o mniej lub bardziej 
sporadycznym występowaniu żółtaczki wśród różnych grup ludności,  
lecz nadal nie odróżniano jej poszczególnych postaci.

rudolf  Virchow, wybitny patolog niemiecki,  
twórca tzw. hipotezy komórkowej.

z 1937 roku autorstwa Findlaya i MacCalluma, którzy w surowicach ludzkich 
stosowanych do stabilizacji ww. szczepionki identyfikowali przesączalny czynnik 
wywołujący zapalenie wątroby. Eksperymenty na ludziach, dotyczące przenoszenia 
czynnika infekcyjnego, zostały prawdopodobnie zapoczątkowane w latach 40. przez 
lekarzy niemieckich. Voegt na łamach „Münechener Medizinische Wochenschrift” 
w artykule pt. „Zur etiologie der hepatitis epidemica” opisał wystąpienie zapalenia 
wątroby po podaniu ochotnikom (?) treści dwunastniczej, surowicy, moczu i hemolizo-
wanych krwinek czerwonych pochodzących od chorych na żółtaczkę. Ochotnikom-żoł-
nierzom w Palestynie podawano podejrzaną krew od chorych na zapalenie wątroby, 
wywołując u nich po 32 dniach takie same objawy, jakie opisał Cameron w roku 1943. 
W 1944 r. „Lancet” opublikował pracę MacCalluma i Bradleya, którzy opisali wyniki 
eksperymentalnego podania ochotnikom surowicy chorych na żółtaczkę, a także 
doustnie zawiesiny kału oraz popłuczyn z jamy nosowo-gardłowej. Stwierdzili 
pojawienie się zapalenia wątroby po upływie 64–92 dni (inokulacja surowicy) i po 
17–31 dniach (zakażenie kałem). Celem tego eksperymentu było wywołanie hiperbili-
rubinemii u chorych na reumatoidalne zapalenie stawów, aby złagodzić objawy bólowe 
(nb. pamiętam stosowanie preparatów bydlęcej, specjalnie spreparowanej, komercyjnie 
przygotowywanej bilirubiny w tych samych celach, jeszcze w pierwszej połowie lat 50. 
ub. wieku w jednej z internistycznych klinik poznańskich). W 1944 r. Havens i wsp. 
opublikowali pracę na temat rozwoju zapalenia wątroby u ochotników, którym 
podawano surowicę krwi lub ekstrakt ze stolca i z moczu od chorych na zakaźne 
zapalenie wątroby. Objawy hepatitis pojawiały się średnio po 30–84 dniach po podaniu 
surowicy, a po 20–22 dniach spreparowanego stolca lub moczu. Należy podkreślić, że 
badania te prowadzono na 11 lat przed pierwszymi doniesieniami o wartości oznacza-
nia aktywności aminotransferaz w rozpoznawaniu uszkodzenia komórek wątrobo-
wych, co jako pierwsi opisali w roku 1955 Karmen, Wroblewski i La Due. W tym 
okresie coraz więcej jest doniesień na temat występowania zapaleń wątroby w powiąza-
niu z podawaniem surowicy krwi. 41 takich przypadków, w tym 8 śmiertelnych, 
opisały w „Lancecie” władze brytyjskiej służby zdrowia w Anglii w roku 1943 
(chodziło o zastosowanie surowicy od ozdrowieńców po odrze), jak również, w tym 
samym roku, po przetoczeniu pełnej krwi lub osocza w USA i w Wielkiej Brytanii. 
Rok później pojawiło się w „Lancecie” sprawozdanie o wybuchu epidemii wśród 
żołnierzy brytyjskich, których – przez podanie im surowicy ozdrowieńców po śwince 
– chciano chronić przeciwko tej chorobie. Są to wszystko przypadki będące albo 
wynikiem używania niesterylnych przyrządów do iniekcji, względnie niewyjałowio-
nych naczyń skażonych surowicami nosicieli wirusa B lub C zapalenia wątroby. 
Dopiero w 1947 r. w cytowanym tu już kilkakrotnie brytyjskim tygodniku „The 
Lancet” opublikowano artykuł pt. „Homologous serum jaundice”, w którym również 
już cytowany F.O. McCallum zaproponował dla odróżnienia hepatitis szerzącego się 

przez zakażenia drogą pokarmową od 
typu wszczepiennego, określenia hepatitis 
A i hepatitis B; w ten sposób zaczęto 
odróżniać wirusowe zapalenie wątroby 
typu A od wirusowego zapalenia wątroby 
typu B. Wkrótce Światowa Organizacja 
Zdrowia przyjęła tę terminologię jako 
oficjalnie obowiązującą. W następnych 
latach dokonano kilku kolejnych ważnych 
odkryć, zarówno na drodze eksperymen-
talnej, jak i poprzez zastosowanie 
nowoczesnych metod biologii molekular-
nej. Tak więc, kolejność tych odkryć była 
następująca, pozostając tylko przy 
podaniu dat i odkrytego czynnika 
etiologicznego oraz autorów: Wirus B 
zapalenia wątroby (HBV): Blumberg 
i wsp., 1965 (Nagroda Nobla), Wirus A  
zapalenia wątroby (HAV): Feinstone 
i wsp., 1973, Wirus D zapalenia wątroby 
(HDV): Rizzetto i wsp., 1977, Wirus E 
zapalenia wątroby (HEV): Bałajan i wsp., 
1983, Wirus C zapalenia wątroby (HCV):  
Choo i wsp., 1989. 

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

Tekst  prof. dr hab. med. Jacek Juszczyk
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Stresujący dzień w pracy. Dziesiątki telefonów, spraw do 
załatwienia „na wczoraj”, konflikt z szefem. Napięcie mięśni 
i migrena. Anka, art director w agencji reklamowej, nie potrafi 
uwolnić się od gonitwy myśli. Kolejna bezsenna noc, przewraca-
nie się z boku na bok. Nie pomaga już gorące mleko, ani 
zapisane na bezsenność tabletki. Kiedy lekarz pierwszego 
kontaktu zaleca spotkanie z muzykoterapeutą, myśli: muzyka? 
Nie pomoże, ale pewnie nie zaszkodzi. Może warto spróbować? 

Efekt przechodzi najśmielsze oczekiwania. Rytm muzyki 
uspokaja puls serca, reguluje szybkość oddychania. Na pierwszej 
sesji zasypia jak dziecko. Kiedy się budzi, nie może uwierzyć,  
że w obcym miejscu zasnęła od razu. Muzykoterapeuta uczy ją 
kilku technik relaksacyjnych i wręcza płytę z muzyką relaksacyj-
ną. Anka zasypia już bez leków. Inny obrazek. Igrzyska 
Olimpijskie w Pekinie. Zdobywca ośmiu medali, genialny 
amerykański pływak Michael Phelps, tuż przed skokiem  

moC
dźwięku
Muzyka wyzwala rozmaite emocje – od euforii  
po melancholię, ale również relaksuje, uspokaja 
i mobilizuje. Muzykoterapeuci poprawiają nasze 
samopoczucie, łącząc naukę ze sztuką. Bez chemii, 
stresów i efektów ubocznych leczą ciało i duszę. Fo
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do basenu odprawia za każdym razem podobny rytuał.  
Przed startem słucha… iPoda. Międzynarodowe gazety 
prześcigają się w domysłach na temat tego, co przyczynia się  
do sukcesu genialnego sportowca. Na liście najbardziej energe-
tycznych utworów mistrza świata króluje hip-hop i tacy wyko-
nawcy, jak Lil’ Wayne, Jay-Z, Young Jeezy, Eminem i Outkast. 
Czy muzyka to recepta na sukces sławnego rekordzisty? Pytany 
o to Phelps, tajemniczo się uśmiecha. Te dwie sytuacje najlepiej 
obrazują, że dzięki muzyce możemy osiągać różne rezultaty. 
Pamiętajmy, że muzyka nie tylko uspokaja. Również pozytywnie 
motywuje. 

wodzenie za uCHo
Zainteresowanie wpływem muzyki na człowieka i związane 
z tym badania przypadają na lata 50. XX wieku. Krok milowy 
w tej dziedzinie uczynił francuski badacz, otolaryngolog prof. 
Alfred Tomatis, który leczył m.in. Marię Callas, Pavarottiego 
i wielu aktorów. Jako pierwszy wykazał, że ucho działa jak… 
dynamo. Nie jest stworzone wyłącznie do słuchania, ale również 
dostarcza energię do mózgu i ciała. Przedmiotem prawdziwego 
skandalu, 200 lat po swojej śmierci, stał się sam Mozart. W 1993 
roku psycholog Frances Rauscher i jej koledzy z Uniwersytetu 
Kalifornijskiego opracowali raport, z którego wynikało, że muzyka 
Mozarta podnosi IQ i wpływa na inteligencję. „Efekt Mozarta”  stał 

się narzędziem marketingowym na długie lata, nawet po tym, jak 
kolejne badania zaczęły rzucać cień wątpliwości na to odkrycie. 
Chociaż autorzy podkreślali, że stan podwyższonego IQ trwa tylko 
kilkanaście minut, powstał mit o cudotwórczych właściwościach 
kompozycji wiedeńczyka. Muzyka Mozarta zaczęła się pojawiać 
w szkołach i na porodówkach. Do dyskusji włączyli się nawet 
politycy. Zell Miller, gubernator stanu Georgia, zaproponował 
przeznaczenie ponad 100 tys. dolarów na zakup płyt z muzyką 
klasyczną dla nowo narodzonych dzieci. Szum wokół „efektu 
Mozarta” prowadził do sytuacji kuriozalnych. Naukowcy badali 
wpływ jego muzyki na… wydajność kur niosek. Sprawą zaintereso-
wał się również rząd niemiecki i sama Angela Merkel, która zleciła 
wykonanie systematycznej analizy dotychczasowych badań.  
Choć raport naukowców z Uniwersytetu Humboldta w Berlinie 
krytycznie ustosunkował się do cudów, jakie miały się wydarzać 
przy słuchaniu muzyki twórcy „Czarodziejskiego fletu”, nie 
zakwestionował wyników dotyczących jej wpływu m.in na rozwój 
dzieci. Dziś muzykoterapia, choć należy do młodych dziedzin 
naukowych, odgrywa coraz większą rolę. Jako dyscyplina 
wspomagająca leczenie farmakologiczne stosowana jest po-
wszechnie zarówno w profilaktyce, jak i leczeniu rehabilitacyj-
nym. Pomaga skrócić okres rehabilitacji nawet o 25 proc.  
Pojawia się w szpitalach na salach operacyjnych i w gabinetach 
dentystycznych.

fakty i mity
Czy możemy sobie wyobrazić jakikolwiek film bez muzyki?  
Nie jest to takie proste. Właśnie w dźwiękach płynących 
z ekranu skumulowane jest główne źródło emocji – pozytyw-
nych lub negatywnych. Muzyka przygotowuje widza na to, co 
ma się zdarzyć, wzmaga napięcie lub uspokaja. Pobudza do 
śmiechu lub do płaczu. Ogromny wpływ odgrywa również 
w reklamie. W wielu sklepach usłyszymy chilloutowe brzmienia, 
które w założeniu producentów mają wprowadzać nas w przy-
jemny nastrój i… sprzyjać wydawaniu pieniędzy. Oddziaływanie 
muzyki na sferę psychiczną było znane od najdawniejszych 
czasów. Obniżenie poziomu lęku, pozytywne nastawienie, wzrost 
aktywności to efekty, które łatwo zaobserwować na co dzień. 
Muzyka oddziałuje również na aktywność całego systemu 

nerwowego: zmienia napięcie mięśni, wpływa na oddychanie, przyspiesza przemianę 
materii. Odpowiednio dobrane dźwięki redukują stres, a nawet bóle. Nie jest tajemnicą, że 
muzyka wyzwala rozmaite emocje: radość, wzruszenie, melancholię. To, co jest dobre dla 
nas, niekoniecznie pomoże komuś innemu. Mozart może jednych uspokajać, w innych 
wywoływać agresję. Powiedzenie, że „muzyka łagodzi obyczaje”, niestety niewiele ma 
wspólnego z prawdą. Muzykoterapia to nauka, która opiera się na ścisłej diagnozie. Zanim 
pacjent rozpocznie terapię, należy najpierw ustalić i przeanalizować jego problem. 
Nieprawdą jest, że do terapii nadaje się każdy rodzaj spokojnej muzyki. Odgłosy natury, 
np. szum wiatru, u wielu ludzi mogą pogłębiać depresję. Muzykoterapeuci do swoich sesji 
najczęściej dobierają muzykę poważną lub filmową, zazwyczaj instrumentalną. Dźwięki 
dynamiczne, skoczne, łączące się z zabawą, szczególnie polecane są dla dzieci, natomiast 
dla seniorów, którzy walczą z bólem i depresją, powinny być one pogodne. Ten rodzaj 
terapii zaleca się również kobietom w ciąży i podczas porodów. Tempo muzyki narzuca 
powolne, rytmiczne oddychanie i wywołuje przyjemne skojarzenia. Poród przy nastrojo-
wym akompaniamencie wymaga aplikowania mniejszej ilości leków, jest korzystny 
zarówno dla kobiety, jak i dziecka. 

muzyCzna apteCzka 
O poranku pogodna muzyka baroku, do snu swing z Billie Holliday lub chorały 
gregoriańskie. Jak właściwie dozować brzmienia, aby sprzyjały naszemu samopoczuciu? 
Z całego bogactwa utworów, jakie powstały na przestrzeni wieków, do celów terapeu-
tycznych najczęściej stosuje się muzykę baroku, klasycyzmu i romantyzmu. Przy pracy 
umysłowej odradza się słuchanie muzyki z wokalem, który może działać rozpraszająco.  
Osobom cierpiącym na nieprawidłowy rytm pracy serca, terapeuci zalecają słuchanie 

utworów Vivaldiego („Cztery pory roku”), 
Haendla („Muzyka na wodzie”), Bacha 
(„Koncerty brandenburskie”). Szczegól-
nie polecane są części określane jako 
largo lub adagio, których rytm wynosi 
sześćdziesiąt uderzeń na minutę. Takie 
melodie idealnie odprężają i relaksują, 
poza tym sprzyjają zapamiętywaniu 
i przyswajaniu wiedzy. W epoce klasy- 
cyzmu doskonalono aspekty harmonii, 
a jednocześnie kompozytorzy zaczęli 
eksperymentować w zakresie tempa 
i dynamiki.  
Jak podkreślają naukowcy, ten typ 
dźwięków działa pobudzająco na pracę 
mózgu, sprzyja pracy pamięciowej 
i wzmacnia kreatywność (Ludwig van 
Beethoven – Symfonia nr 6 „Pastoralna”). 
Na poprawę nastroju muzykoterapeuci 
zalecają radosne utwory Mozarta:  
„Eine kleine Nachtmusik”, „Arię 
szampańską” z opery „Don Giovanni”, 
Rondo alla Turca, La Bataille i March  
No 1. Romantyzm wprowadził do muzyki 
indywidualizm. Czajkowski, Brahms, 
Chopin czy Rachmaninow zawierali 
w swych  utworach osobiste stany 
i nastroje. Dlatego są one polecane na 
terapiach, podczas których uczestnicy 
muszą przepracować własne emocje. 
Osobom, które preferują lżejszy  
repertuar, poleca się klasyków jazzu:  
Ninę Simone, Louisa Armstronga czy 
Pata Metheny’ego. Po rock, pop czy 
hip-hop sięgajmy wówczas, gdy chcemy 
się zaktywizować, a nie osiągnąć relaks. 
Przygoda z muzyką to ogromna frajda, 
dlatego warto skomponować indywi- 
dualną domową muzyczną apteczkę. 

Skupienie przed startem. Michael Phelps regularnie stosuje muzyczne środki 
dopingujące, słuchając hip-hopu. 

Z KART HISTORII
+ fonograf na sali operaCyjnej zastosowano 

po raz pierwszy podCzas i wojny światowej. 
zauważono, że muzyka pozwala zrelakso-
waĆ się CierpiąCym paCjentom, dzięki Czemu 
można znaCznie zmniejszyĆ dawkę lekÓw. 

+ w szpitalaCH dla weteranÓw rÓwnież za-
trudniano muzykÓw, a paCjenCi BiorąCy 
udział w terapii szyBCiej wraCali do zdro-
wia i odzyskiwali sprawnośĆ fizyCzną. 

+ pierwsze na świeCie studia muzykoterapii 
zostały utworzone w 1944 r. na uniwersy-
teCie w stanie miCHigan. 

+ od 1996 r. działa w polsCe stowarzyszenie 
muzykoterapeutÓw polskiCH. jego siedziBą 
jest akademia muzyCzna we wroCławiu.
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Forum: nicki, posty, awatary – często bez nazwisk,  
bez twarzy. W krótkich zdaniach wymienianych 
w wirtualnej przestrzeni kryją się jednak prawdziwe 
emocje. Bunt, zwątpienie, ale i radość, pocieszenie.  
Sławek, zakładając forum dla ludzi z HCV, szukał 
wsparcia. Dziś na jego strony wchodzą tysiące ludzi,  
aby dzielić się swoją wolą walki, porażkami i sukcesami.

Niewielkie mieszkanie w Krakowie. Sławek, student informaty-
ki inżynierii mechanicznej, siedzi przed komputerem. Sesja 
zamknięta. Z nieba leje się żar – pogoda sprzyja wycieczkom 
za miasto i piknikom. Sławek daleki jest jednak od euforii.  
Ma 22 lata i czuje się wypalony. Parę miesięcy temu dowiedział 
się, że jest chory na HCV. Nie do końca jeszcze to do niego 
dociera. Pomocy szuka w sieci, istotne informacje znajduje na 
stronie „Prometeuszy”. Brakuje mu jednak kontaktu z drugim 
człowiekiem, z którym można podzielić się swoimi przeżycia-
mi. Postanawia sam założyć forum. Przydaje się informatyczne 
przygotowanie – strona www.hcv.mine.pl w parę dni jest 
gotowa. Sławek zastanawia się chwilę nad pierwszym postem. 
Wstukuje parę liter i kasuje. W głowie natłok emocji. Pod 
nickiem „Slave” decyduje się napisać najprostsze słowa. 
 
2006.08, 17:08
Mam 22 lata i jestem HCV dodatni. Założyłem to forum,  
bo wydaje mi się, że brakuje czegoś takiego w Polsce i to może 
nam pomóc.

Dwa lata wcześniej. Stacja krwiodawstwa. Sławek wpatruje się 
nieruchomym wzrokiem w wychodzących z gabinetu ludzi. 
Jedni z uśmiechem, bo wygrali los na loterii. Z opuszczoną 
głową wychodzą ci, którzy dowiedzieli się, że pierwszy etap 
walki z wirusem przegrali. Kiedy słyszy swoje nazwisko, czuje 
się jak więzień przed skazaniem.

– Ma pan wirusowe zapalenie wątroby typu C – słyszy od 
lekarza, kiedy przekracza próg gabinetu. Czuje dziwne 
mrowienie w nogach. – Ale proszę się nie martwić. Medycyna 
idzie do przodu, niedługo naukowcy znajdą na to lekarstwo. 
Do Sławka dociera jedynie, że choroba jest nieuleczalna. 
Nieprawda, ale o tym dowie się dopiero później, kiedy oswoi 
się już z szokiem. Wtedy spotyka się z pierwszą falą fałszywych 
informacji, że można zarazić się nawet przez dotyk. Kiedy sam 
złapał wirusa? Seria badań wskazuje, że ma lekkie zwłóknienie 
wątroby. Szuka informacji w Internecie i nie ma już wątpliwo-
ści: wirus zadomowił się na dobre, a więc od zarażenia musiało 
upłynąć sporo czasu. Najprawdopodobniej zaraził się 13 lat 
temu przy ropnym zapaleniu wyrostka. Miesiąc w szpitalu, 
transfuzje. To wtedy musiał mieć kontakt z zakażoną krwią. 
Dostaje skierowanie na biopsję. Czy mógłby kogoś oskarżać? 
Nie, to nie ma sensu. Przed szpitalem czeka Edyta. – Wszystko 
będzie dobrze – powtarza. Nie potrafi znaleźć odpowiednich 
słów, ale mocno go obejmuje. Choć Sławek czuje się bezsilny, 
ma świadomość, że ich uczucie przechodzi najważniejszą 
próbę. Dowiaduje się, w jaki sposób chronić Edytę, ponieważ 
ludzie z HCV w związku muszą być po prostu ostrożni. 
Wieczorami zagląda na forum. Odzew na początku jest 
niewielki. 

Czy wy w ogóle boicie się naszego wiruska, czy nie? Muszę 
przyznać, że tak wprost się nie boję i wszystkim naokoło 
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rozpowiadam jaki to jestem zdrowy. Ale nie o tym, tylko 
o podświadomym strachu chciałem pisać. Od czasu, kiedy 
wiem o HCV, straciłem troszkę pewności siebie. Tak jakby 
mnie ktoś przycisnął do ziemi i powiedział: „uważaj... ostroż-
nie, nie jesteś wcale taki kozak”. I jestem innym człowiekiem, 
mimo że wirus nie wpływa bezpośrednio w dużym stopniu na 
styl mojego życia. Boję się, że on przeszkodzi mi w jakimś 
nieodpowiednim momencie… Czy wy też macie coś takiego? 

Odpowiedzi nie pozostawiają wątpliwości. Ale wśród chorych 
na wzw nie brak i ludzi pełnych wiary. Tak jak Necia, która 
choć dowiedziała się, że w jej przypadku terapia nie przyniosła 
rezultatów, wspiera innych.

2007.01.28, 12:41
Witaj Necia! Fajnie, że tu jesteś i swoją postawą i optymizmem 
pomagasz innym. Nawet pewnie nie wiesz, jak bardzo. 
Następna terapia musi się udać. Fajnie, że masz przyjaciół, 
o których piszesz, że cię wspierają. I najważniejsze, że masz 
marzenia. Podobno odłożone na później lepiej smakują.

Marzenia Sławka to założenie oldschoolowego zespołu. 
Ukończył szkołę muzyczną I stopnia, nieźle gra na gitarze, 
śpiewa. W czasach licealnych z kumplem utworzył zespół, 
który nazwał Konflikt. Nazwa adekwatna do czasów burzy 
i naporu, choć muzyka bardziej łagodna – poezja śpiewana. 
Sam pisze teksty, komponuje, niektóre utwory zamieszcza na 
forum. Choć praca programisty pochłania dużo czasu, muzyka 
zajmuje większą część jego życia. Śmieje się, że słuchawek nie 
zdejmuje z uszu. W jego iPodzie królują grunge i klasyka 
rocka: Led Zeppelin, Pearl Jam, Soundgarden, Radiohead. 
Inną pasją jest fotografia. Na wyjazdach nie rozstaje się ze 
starym Zenitem, a zdjęcia zamieszcza na portalu  
obiektywni.pl. Teraz kupił lustrzankę cyfrową. Najskrytsze 
plany związane są z życiem prywatnym? Ślub z Edytą. Gdyby 
nie ona, nie wie, co by zrobił. Miłość z czasów licealnych 
przetrwała wszystkie próby.

 2007.03.25, 20:20 
Nikola: Witajcie kochani. Potrzebuję z kimś porozmawiać. 
Wczoraj dostałam wynik HBV i HCV. Jestem chora. Ale ja 
mam dopiero 18 lat!
Slave: Rozumiem cię. Mam 22 lata i dowiedziałem się 2 lata 
temu. Brak słów na pocieszenie, bo przez to trzeba przegryźć 
się samemu. Żaden wyrok na ciebie nie zapadł, to tylko 
utrudnienie i niestety zaproszenie do walki. 

To nie tylko słowa. Sławek wie, że każdy potrzebuje wsparcia, 
choć jego samego często dopada zwątpienie. Kosztowna terapia 
nie wchodzi w tej chwili w grę. Gdyby nie siostra i rodzina, 
czekałby pewnie biernie na wyrok. Ale to błąd. Dzięki nim stara 

się być aktywny, pyta lekarkę 
o możliwości leczenia, szpera 
w Internecie. Ma zbyt dobre 
wyniki, by dostać się  
na leczenie interferonem,  
ale dowiaduje się o nowym 
programie. To kliniczny test 
albuferonem. Badania są 
wykonywane w różnych 
grupach wiekowych. 
Leczenie jest darmowe,  

ale przed terapią musi podpisać wielostronicową umowę,  
że zgadza się na nie. Ryzyko? Być może, ale najistotniejsze jest 
to, że dostaję szansę na wyleczenie. W ciemnym tunelu pojawia 
się pierwsze światełko. Dobrymi wiadomościami dzieli się 
z nowymi przyjaciółmi.

2007.05.09, 20:44
Po ostatniej wizycie dowiedziałem się, że dostanę kurację :) 
3majcie kciuki!!!

Sławek sprawdza wyniki: Alat 50, Aspat 30, wątroba 0/1 i 0/1. 
Musi mieć genotyp 1, aby być leczonym. Nazwy, które do 
niedawna były niezrozumiałe, teraz stały się nieodłączną 

częścią jego choroby. Terapia ma trwać 48 tygodni. Rozpoczyna się okres badań 
przesiewowych…

2007.07.19, 19:18
Witam. Nie było mnie chwilkę, bo jestem lekko zawieszony. Mam problem nawet ze 
skreśleniem kilku słów na forum. Po miesiącu terapii, muszę przyznać, że nie jest źle. 
Może tylko problemy ze snem i to dziwne przytłumienie umysłu. Zerowa kreatywność… 
Po prostu trudno się skupić i pracować. No i kondycja. Dno totalne. Albuferon biorę  
co dwa tygodnie. Schudłem 4 kg. Ale cieszę się, bo miałem zbędny balast po zimie. 

Październik. Sławek, mimo leczenia, decyduje się na wypad w góry. Lekarz ostrzega: bez 
forsowania. Jeśli złota polska jesień, to tylko Tatry. Pakuje plecak i wyjeżdża z dziewczy-
ną. Przecież nie będzie naginał się do choroby! Wyjmuje aparat i co chwila zatrzymuje 
się, by pstryknąć fotkę. Przy Dolinie Pięciu Stawów czuje kołatanie serca, ma trudności 
ze złapaniem oddechu. Zwalnia. Na szczęście dzięki pomocy Edyty przed zmrokiem 
dociera bezpiecznie do schroniska. W głowie pojawia się jednak światełko alarmowe: 
uważaj, staraj się nie być ciężarem dla innych! Po przyjeździe do Krakowa zauważa 
następne objawy: wypadanie włosów, ból w stawach, pogorszenie wzroku. Gwałtownie 
chudnie kolejne 6 kilogramów. Ma kłopoty nawet z wejściem na schody. Najgorsze, że 
czuje się coraz słabszy nie tylko fizycznie. Praca magisterska w toku, a jego dopada 
depresja. W ciągu dnia marzy tylko o tym, by to przespać. Choć na chwilę się położyć. 

2007.07.09, 13:24
Właśnie dowiedziałem się, że mam minus po 12 tygodniu!!! Hura, hura! Teraz tylko 
utrzymać to i wytrzymać jakoś te 36 miesięcy. Tak się cieszę.

Reakcja na test? Euforia. W końcu będzie normalnie, bez badań, zastrzyków, dołującej 
niepewności i liczenia każdej kropli wypitego piwa. Bez odkładania najważniejszych 
planów na później. Wskakuje na rower i pędzi ze słuchawkami na uszach nad Wisłę. 
Radość nie trwa długo…

2008.08.17, 21:45
Wirus pojawił się znowu po miesiącu od zakończenia leczenia... nie udało się.  
...no ale próbować dalej trzeba będzie… smutno. 

Od paru miesięcy nie zagląda zbyt często na forum. Odpowiada na prywatne maile, 
usuwa spamy, nieaktywne adresy, kontroluje forum, ale coraz rzadziej postuje. 

Wśród  
chorych  
na wzw nie 
brak ludzi 
pełnych 
wiary

Nieprawdopodobne, ale forum działa 
właściwie samo. Dziennie 120 odwiedzin 
to prawdziwy sukces jeśli chodzi o tak 
wąską tematykę. Terapia nie przyniosła 
oczekiwanych efektów. Ale jest szansa, 
że organizm poradzi sobie następnym 
razem. To co jest najważniejsze,  
to nadzieja. I wsparcie bliskich. Terapia, 
choć niezakończona sukcesem, przynosi 
jeszcze jedną refleksję. Koniec przekła-
dania planów. Trzeba wziąć się w garść. 
To najważniejsza decyzja na teraz.

maj 2009 
Sławek w drodze do pracy mija sklep 
jubilerski. Po paru dniach do niego 
wraca. Wybiera subtelny pierścionek  
dla Edyty. – Z oświadczynami zwleka-
łem ze względu na chorobę. W czasie 
wyczerpującej terapii, mam wrażenie, 
że nie byłem w stanie podejmować 
męskich decyzji. Choć nie zwalczyłem 
wirusa podczas terapii, teraz jednak 
odżyłem – przyznaje Sławek i trudno 
mu nie wierzyć. W uśmiechniętym 
chłopaku na próżno szukać śladów 
choroby. Plany na przyszłość? Już tylko 
wspólne. Sławek i Edyta właśnie 
organizują duże wesele w rodzinnych 
stronach, planują wynajęcie wspólnego 
mieszkania przy samym rynku w Krako-
wie. W niedalekiej przyszłości dzieci. 
Ta najważniejsza decyzja musi być 
uzależniona od czasu terapii,  
ale wie już teraz: nie będzie odkładał 
życia na później… 
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Plotkarska prasa kocha celebrytów takich jak pani Anderson.  
Nie za ich osiągnięcia aktorskie, ale za gwiazdorski styl bycia, 
skandale, operacje plastyczne i burzliwe związki. Życie Pam 
nieustannie w nie obfituje. Ta atrakcyjna Kanadyjka o fińskich 
korzeniach nieźle namieszała w show-biznesie. Prowokacyjne sesje 
zdjęciowe, romanse z muzykami, hulaszczy styl życia, to był 
dopiero początek. W 2002 r. bulwarową prasę obiegła wiadomość, 
że Pamela jest zarażona wirusem HCV. Chociaż wiele osób obawia 
się do tego przyznać nawet przed swoimi znajomymi czy przyjaciół-
mi, Pamela bez ogródek uczyniła to publicznie. 
Bulwarówki rozpisywały się na temat jej choroby. Wszystko 
wskazywało na to, że gwiazda zaraziła się od swojego ówczesnego 
męża, Tommy’ego Lee. Jedna wersja mówi o zarażeniu przez 
kontakt seksualny, według drugiej zawiniła igła do tatuażu, której 
Pamela i Tommy używali wspólnie. Informacja o tym, że jest 
nosicielką wirusa, była dla gwiazdy „Słonecznego patrolu” 
szokiem. Na rok zniknęła z ekranu i okładek pism, odsuwając się 
z życia publicznego. Wszystko po to, by rozpocząć długą 
i żmudną kurację. Pomimo mało optymistycznych prognoz,  
Pam wierzyła i nadal wierzy w swój powrót do zdrowia. – Jestem 
przerażona wizją, jak może postępować moja choroba, ale za 
każdym razem, kiedy poddaję się testom, lekarz mówi mi, że 
zdrowieję, a moja wątroba ma się dobrze. Wierzę w to, że 
pokonam wirusa – mówiła Anderson rok temu w słynnym talk 
show Larry’ego Kinga. Aktorka zrezygnowała z tradycyjnej 
metody walki z wirusem. Należy do osób, które wierzą w osią-

gnięcia medycyny alternatywnej. Przyjmuje lek sporządzony 
specjalnie dla niej przez Wendy’ego Hewlanda, jej „homeopatycz-
nego doktora” (tak nazwała go prasa za oceanem). Specjalna 
dieta, ziołowe i botaniczne suplementy oraz witaminy – to 
w przypadku Pam alternatywa dla najczęściej stosowanej kuracji 
interferonem. Anderson codziennie medytuje, dzięki czemu – jak 
sama przyznaje – osiąga wewnętrzny spokój. Dużo ćwiczy, pływa, 
jest wegetarianką – według jej lekarza to bardzo pomaga 
w trzymaniu dobrej formy. Patrząc na smukłą i uśmiechniętą 
Anderson, trudno uwierzyć, że boryka się z ciężką chorobą. 
Chociaż jeszcze niedawno mówiła publicznie, że zostało jej 5 do 
10 lat życia, wydaje się, że porzuciła już pesymistyczne wizje 
przyszłości. – Mam dwójkę dzieci (synowie Brandon i Dylan 
– przyp. red.), ich wychowanie wymaga niespożytej energii. Dla 
nich muszę zachować dobrą formę. Chłopcy znają prawdę o mojej 
chorobie, ale są silni i mądrzy – mówiła w jednym z zeszłorocz-
nych wywiadów. Niektóre brukowce twierdziły nawet, że pomimo 
skończonych 40 lat Pam stara się o trzeciego potomka. 
Anderson nie odpuściła również w życiu zawodowym. „Superhe-
ro”, „Słoneczny patrol – ślub na Hawajach”,  czy popularny 
w Stanach serial „Oczytana” – to produkcje, w których wystąpiła 
po przerwie spowodowanej chorobą. Gwiazda zadeklarowała, że 
zamierza spoważnieć i porzucić wizerunek seksbomby, czeka na 
poważne propozycje od reżyserów… Pamela swoją postawą 
zyskała duże uznanie organizacji charytatywnych, również tych 
wspierających chorych na wzw C. Jak mówi Bob Madison, prezes 
American Liver Foundation, Pam jest pierwszą celebrytką, która 
publicznie przyznała się do swojej choroby, razem z mężem 
organizowała zbiórki pieniędzy na badania nad wirusem, cały 
czas aktywnie wspiera akcje organizowane przez fundację, 
przyczyniając się do podnoszenia wiedzy i świadomości zagrożeń 
związanych z HCV. Rola zaangażowanej społecznie gwiazdy 
najwyraźniej przypadła jej do gustu – Anderson działa również  
w innych organizacjach pozarządowych, szczególnie tych, które 
walczą o prawa zwierząt, jak np. PETA. 
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Wydatny biust, duże usta, platyno-
we włosy – to atrybuty najsłynniej-
szej filmowej pani ratownik.  
Pamela Anderson, jako stała 
bywalczyni okładek Playboya i GQ, 
była niezaprzeczalnym symbolem 
seksu lat 90. Choć wydawałoby się, 
że wyparły ją młodsze koleżanki, 
wciąż nie daje o sobie zapomnieć.



28 29nie jesteś sam

Stowarzyszenie powstało dokładnie 10 lat temu. 
Jakie są plany związane z jubileuszem? 
Jubileusz obchodzimy 2 października. Oficjalna część odbędzie się 
w Łodzi, spotkanie integracyjne, na które zapraszamy naszych 
członków i zaprzyjaźnione stowarzyszenia, zaplanowane jest 
w Spale. Planujemy konferencje i wydanie płyty DVD zawierającej 
najważniejsze momenty z historii Stowarzyszenia „Hepa-Help”. 

Kiedy trafił pan do Stowarzyszenia „Hepa-Help”?
W 2000 roku pojechałem do sanatorium i zrobiono mi dodatkowe 
badania. Gdyby nie to, chyba po dziś dzień nie wiedziałbym, że 
jestem chory na HCV. Do skontaktowania się ze Stowarzysze-
niem zachęcił mnie ordynator naszego oddziału dr Zbigniew 
Deroń. Kiedy dołączyłem do „Hepa-Help” działało ono już od 
roku. A ponieważ od dziecka należałem do harcerstwa (żona 
śmieje się, że nie wyrosłem nigdy z krótkich spodenek), żyłkę 
organizatora mam we krwi. Jestem również wiceprzewodniczą-
cym Rady Pozarządowej Województwa Łódzkiego. 

W jaki sposób zaraził się pan wirusem?
Ustalenie przyczyny jest bardzo trudne. W 1988 roku prze- 
szedłem zawał mięśnia sercowego, podczas którego miałem 
transfuzje krwi. Wówczas jeszcze nie badano krwi na obecność 
wirusa HCV. Jedną z podstawowych przyczyn zakażenia się 
wirusem HCV jest przerwanie ciągłości tkanki. Przez 14 lat  
byłem oficerem Państwowej Straży Pożarnej, normalnie  
jeździłem do pożarów czy wypadków drogowych. Nie zawsze  
były zachowane warunki bezpieczeństwa i ochrony osobistej.  
Być może wówczas?

Jak pan funkcjonował podczas terapii?
Dość dobrze. Miałem szczęście, bo wiele osob musi powtarzać 
terapię. W 2002 r. zakończyłem leczenie interferonem i rybawi-
ryną. Jedyny widoczny ślad – schudłem podczas kuracji 12 kg. 
Po pierwszej terapii wróciłem do normalnego życia, choć nie  
do pracy. Z tego powodu miałem lekką depresję, bo do tej pory 
żyłem bardzo aktywnie. Pracowałem w ośrodku szkolenia, 
uczyłem innych. Wtedy dowiedziałem się, że nosicielstwo HCV 
wyklucza pracę w służbach mundurowych.  

Czy uważa pan, że ten przepis jest słuszny? 
Tak, ale nie powinien dotyczyć osób, które zostały wyleczone. 
Teraz jestem zdrowym człowiekiem i mógłbym przekazać swoją 
wiedzę młodszym strażakom. Niestety, nie mam na to szans.  
Ale za to odnalazłem się w działalności społecznej. 

Czy jako wiceprezes „Hepa-Help” jest pan świad-
kiem ludzkich dramatów?
Zdarza się, choć często wynikają one z lęku i niewiedzy na 
temat choroby. W naszym Stowarzyszeniu chorzy spotykają 
podobnych ludzi, którzy mimo choroby potrafią zachować 
optymizm. To pomaga. Zgłosiła się do nas kobieta, którą mąż 
wyrzucił z domu, kiedy dowiedział się, że jest chora na wzw C. 
Był przekonany, że go zdradziła. O pomoc prosiła nas matka 
13-letniej dziewczynki chorej na wzw, której lekarze sugerowali, 
że dziecko umiera. Niestety, zetknęła się z niewiedzą lekarza 
pierwszego kontaktu. Przyjechała do nas również kobieta, która 
wpadła w panikę, kiedy dowiedziała się, że dziecko jest chore,  
i wprowadziła do codziennego życia jednorazowe naczynia. 
Takie przypadki zdarzają się niestety często. Bardzo ważny jest 
pierwszy kontakt z lekarzem, niestety i tu mamy w służbie 
zdrowia pewne braki. Rok temu zorganizowaliśmy konferencję 
dla lekarzy pierwszego kontaktu. Rozesłaliśmy 700 zaproszeń, 
ale odzew był niestety niewielki. 
 
Czy w ciągu 10 lat pracy w Stowarzyszeniu widzi 
pan jakieś zmiany dotyczące wiedzy o chorobie?
O to walczymy. Uświadamiamy, że wzw C to nie jest wyrok  
na całe życie, że z tą chorobą można normalnie żyć, a w wielu 
przypadkach być wyleczonym. Niestety, niewiedza w społeczeń-
stwie jest jeszcze duża. Np. nie ma pełnej informacji u lekarzy 
pierwszego kontaktu, również w Poradniach „K” brakuje 
informacji o konieczności przebadania się kobiet przed zajściem 
w ciążę. Kobiety dowiadują się w trakcie ciąży, że są chore. To jest 
dla nich najgorszy moment, ponieważ nie ma możliwości 
leczenia. My staramy się to zmienić. Również media krzywdzą 
osoby z HCV, myląc je z zarażonymi wirusem HIV. Zdarzało się, 
że żądano izolowania chorych, pojawiały się też informacje, że 
wzw jest chorobą śmiertelną. Staramy się to zmienić. 

możemy więcej
razem

Na czym polega misja stowarzyszenia?
Jesteśmy „grupą wsparcia psychologicznego”. Nie zajmujemy się 
leczeniem, ale jesteśmy w stanie poradzić, jak stawić czoła 
chorobie. Stowarzyszenie „Hepa-Help” powstało z inicjatywy 
pacjentów w 1999 roku. Dziś liczy 96 stałych członków, ale osób 
zaprzyjaźnionych jest o wiele więcej. Nasza działalność polega na 
stałym informowaniu społeczeństwa o tej chorobie. Prowadzimy 
punkt konsultacyjny. W każdy wtorek od 14 do 17 można zgłosić 
się do nas na dyżur i uzyskać określone informacje, również 
telefonicznie pod numerem 0-42-251-61-26. Raz w miesiącu, 
najczęściej w pierwszą sobotę miesiąca, organizujemy spotkanie 
merytoryczne z lekarzami lub innymi interesującymi nas 
osobami. W marcu prowadzimy akcję „Żółty tydzień”. W paź-
dzierniku tradycyjnie organizujemy Międzynarodowy Dzień 
Walki z WZW C, na który zapraszamy lekarzy z oddziałów 
zakaźnych. Największym zainteresowaniem cieszy się spotkanie 
wigilijne, na którym gościmy naszych przyjaciół ze szpitala oraz 
Urzędu Miasta Łodzi. Często współpracujemy z innymi stowarzy-
szeniami. Co roku spotykamy się w Częstochowie. Jesteśmy 

współorganizatorem „Ogólnopolskiego zjazdu organizacji 
pozarządowych działających na rzecz osób ze schorzeniami 
wątroby”. W tym roku odbyła się już szósta edycja. Oprócz mszy 
św. w intencji osób chorych, ich rodzin, opiekunów, lekarzy, 
organizowana jest co roku konferencja medyczna. Zależy nam, by 
środowisko integrować. Dlatego dla stałych członków organizuje-
my spotkania, wyjazdy integracyjno-turystyczne. W zeszłym roku 
pojechaliśmy do Trójmiasta, w tym roku spędziliśmy 4 dni 
w Szczawnicy.
 
Jakie tematy pojawiają się na konferencjach?
Najbardziej pilne. Ludzi interesuje to, co się aktualnie dzieje 
w sferze badań i leczenia. Są osoby, które nie mogą być 
poddane leczeniu interferonem. Dla nich informacje o nowych 
lekach, będących na etapie badań klinicznych, są ogromną 
nadzieją. Oznacza to, że za rok, dwa będą dostępne. Prezes 
Stowarzyszenia „Hepa-Help” dr n.med. Zbigniew Deroń, 
referuje najnowsze doniesienia medyczne z różnych konferen-
cji w kraju i za granicą. 

W grupie łatwiej pokonać 
kryzys – mówi wiceprezes 
zarządu Stowarzyszenia 
Pomocy Osobom 
Zakażonym Wirusami 
Hepatotropowymi „Hepa- 
-Help” z Łodzi. Andrzej 
Wojnarowski sam 
pokonał HCV. Teraz dzieli 
się swoim doświadczeniem 
i pomaga innym.

stowarzyszenie pomocy osobom zakażonym  
wirusami Hepatotropowymi Hepa-Help

Wąwóz Homole 
w Jaworkach  
koło Szczawnicy.  
Wyjazd integracyjny.
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Zakażenia wirusami zapalenia wątroby typu B i C (w skrócie 
HBV i HCV) stanowią poważny ogólnoświatowy problem 
epidemiologiczny. Szacuje się, że w Polsce zakażonych HCV jest 
około 700 tys. osób, z czego tylko niewielki odsetek jest 
świadomy tego faktu. Liczba osób zakażonych HBV jest 
znacznie większa, jednak większość z nich nie jest zakaźna  
dla otoczenia, bowiem układ odpornościowy zwykle doprowa-
dza do zahamowania replikacji wirusa. Co jednak należy robić, 
jeśli jeden z partnerów jest zakażony jednym lub obydwoma 
z wymienionych wirusów, a drugi nie? W przypadku HBV 
ryzyko zakażenia podczas kontaktów seksualnych jest bardzo 
duże i w pierwszym rzędzie zależy od nasilenia replikacji 
(szybkości „mnożenia”) wirusa. Wszystkie rodzaje kontaktów, 
seks oralny, waginalny, analny, a nawet głębokie pocałunki, 
wiążą się z ryzykiem zakażenia, zwłaszcza w przypadku 
nasilonej replikacji wirusa. HBV występuje bowiem w nasieniu, 
śluzie pochwowym i we krwi, której mikroskopijne ilości 
(pochodzące z mikrouszkodzeń błony śluzowej) mogą być 
obecne również w ślinie i stanowić przyczynę zakażenia.  
Pełne zabezpieczenie daje prezerwatywa, pod warunkiem 
jednak, że nie pęknie lub nie dojdzie do jej zsunięcia podczas 
współżycia. Prostszym i pewniejszym, w przypadku HBV, 
zabezpieczeniem jest zaszczepienie niezakażonego partnera. 

W Polsce dostępne są dwie szczepionki: jedna uodparniająca 
przeciw wirusowi zapalenia wątroby typu A (tak zwana 
„żółtaczka pokarmowa”) i właśnie HBV, a druga tylko przeciw 
HBV. Aby się zaszczepić, należy udać się do lekarza rodzinnego 
po receptę i skierowanie na szczepienie. Najczęściej stosowanym 
schematem są trzy dawki szczepionki podawane w cyklu 0–1–6, 
co należy rozumieć jako podanie drugiej dawki w miesiąc po 
pierwszej, a trzeciej w pięć miesięcy po drugiej. Należy pamię-
tać, że do 3 proc. osób nie wytwarza, mimo podstawowego 
cyklu, odporności poszczepiennej. Istnieje wówczas konieczność 
wykonania kolejnej serii szczepień, zwykle podwójną dawką. 
Szczepienie uznaje się za skuteczne i zabezpieczające na całe 
życie, jeśli miano („stężenie”) przeciwciał anty-HBs przekroczy 
10 IU/l. W przypadku zakażenia HCV nie istnieje możliwość 
zaszczepienia, bowiem nie dysponujemy obecnie skuteczną 
szczepionką. Ryzyko zakażenia się HCV podczas kontaktów 
seksualnych jest zdecydowanie mniejsze niż HBV. Wirus ten 
występuje przede wszystkim we krwi i jest praktycznie nieobec-
ny w wydzielinach narządów płciowych, zatem podczas 
klasycznego stosunku ryzyko nabycia zakażenia jest niewielkie. 
Jeśli obydwoje partnerów w stałym związku rozumie ryzyko, 
jakkolwiek niewielkie, i godzi się je podjąć, można wówczas 
zrezygnować ze stosowania prezerwatyw. W takich sytuacjach 

ostrożnie,
pożądanie

Seks z osobą zakażoną HCV lub HBV?  
Dowiedz się, jak zmniejszyć ryzyko.

łyby ryzyko związane z poszczególnymi 
rodzajami kontaktów seksualnych. Można 
natomiast, w pewnym zakresie, posłużyć 
się danymi określającymi ryzyko 
zakażenia w przypadku kontaktu krwi 
z raną. Dla HBV wynosi ono od 23 do 62 
proc., natomiast dla HCV 5–15 proc. 
Warto pamiętać, że krew jest materiałem 
najbardziej zakaźnym, więc kontakt 
z nasieniem lub śluzem pochwowym 
będzie stanowił mniejsze ryzyko (mogą 
w nich występować jednak ślady krwi), 
z drugiej strony natomiast, sama natura 
kontaktu seksualnego może stwarzać 
dogodniejsze warunki dla zakażenia. 
Z uwagi na zbyt dużą liczbę niewiado-
mych, oszacowanie szczegółowego ryzyka 
dla konkretnych sytuacji jest w praktyce 
niemożliwe. Przedstawione zalecenia 
należy zatem traktować jedynie jako 
metody zmniejszania ryzyka zakażenia, 
a nie jako gwarancje jego uniknięcia. 
Przypominając, największą pewność 
uniknięcia zakażenia daje zaszczepienie 
się przeciw HBV, a także stosowanie 
prezerwatyw, które – jeśli nie pękną i nie 
zsuną się podczas stosunku  
– dają gwarancję uniknięcia zakażenia. 
Przez nieuszkodzoną prezerwatywę 
wirusy HBV, HCV i HIV, a także 
bakterie, nie przenikają. 

należy jednak dążyć do minimalizacji ryzyka i unikać kontaktów takich jak seks 
analny, wydłużonego współżycia i współżycia podczas i bezpośrednio po ustaniu 
krwawienia miesięcznego. Istotne jest również unikanie kontaktu z nasieniem lub 
śluzem pochwowym, a jeśli już do niego doszło, należy zaraz po stosunku umyć się. 
Z okolic intymnych trzeba również usunąć wszelkie kolczyki, mogą one być bowiem 
przyczyną urazów i istotnie zwiększać ryzyko zakażenia. Do jego powstania wystarczą 
nawet mikroskopijne ilości krwi pochodzącej z urazów błony śluzowej lub naskórka 
narządów płciowych. Sytuacji tych nigdy nie można przewidzieć, ponieważ mikroura-
zy skóry i błon śluzowych narządów płciowych powstają podczas każdego stosunku. 
Tak więc jedynym pewnym sposobem uniknięcia zakażenia jest stosowanie prezerwa-
tyw. Na świecie notuje się coraz więcej zakażeń HCV nabywanych drogą seksualną, 
dotyczą one jednak przede wszystkim osób mających liczne ryzykowne kontakty 
(między innymi seks analny) z przygodnie poznanymi partnerami. Istnieją również 
pojedyncze doniesienia na temat zakażeń HCV, do których doszło podczas głębokich 
pocałunków. W tych sytuacjach u obydwojga partnerów musiały być obecne urazy 
błon śluzowych jamy ustnej, które z jednej strony stanowiły źródło krwawienia 
(materiału zakaźnego), a z drugiej wrota zakażenia. Oczywiście, sytuacje takie 
zdarzają się rzadko, tak więc w praktyce pocałunki, nawet głębokie, nie stanowią 
szczególnego ryzyka dla partnera niezakażonego HCV. Należy ich jednak unikać, jeśli 
u któregokolwiek z partnerów obecne są świeże rany w obrębie jamy ustnej, na 
przykład po zabiegach stomatologicznych, albo owrzodzenia w okolicy ust (zmiany 
opryszczkowe). Jeśli mimo zachowanej ostrożności dojdzie do pęknięcia prezerwaty-
wy, trzeba jak najszybciej delikatnie (aby nie doszło do uszkodzenia skóry) umyć się 
bieżącą wodą z mydłem. Nie należy wykonywać irygacji w celu pozbycia się materiału 
zakaźnego z pochwy lub odbytu, jest to bowiem zabieg, podczas którego bardzo łatwo 
dochodzi do uszkodzenia delikatnej błony śluzowej, a to w znacznym stopniu zwiększa 
ryzyko zakażenia. Zasadniczo nie dysponujemy wiarygodnymi danymi, które określa-

lek. Bartosz Szetela
Asystent w Klinice 
Chorób Zakaźnych, 
Chorób Wątroby  
i Nabytych Niedoborów 
Odporności  
AM we Wrocławiu

Tekst lek. med. Bartosz Szetela



Jeszcze do niedawna panowało 
przekonanie, że chorzy na wzw powinni 
stosować szczególną dietę, tak by nie 
obciążać zbytnio wątroby ciężkostraw-
nymi posiłkami. Jednak badania 
wykazały, że dieta ma niewiele wspólne-
go z aktywnością samego wirusa, 
dlatego jedyny zakaz, który dotyczy 
wszystkich chorych, to całkowita 
abstynencja alkoholowa i tytoniowa. 
Oprócz tego wystarczy, żeby w żywie-
niowym dekalogu panował po prostu 
zdrowy rozsądek. Posiłki powinny być 

Trzeba jeść, by żyć, nie żyć, by jeść – mówi łacińska sentencja,  
co nie oznacza, że powinieneś żyć w kulinarnej ascezie! Jedz mądrze, 
czyli regularnie, mniej, ale częściej. Słuchaj specjalistów 
zajmujących się żywieniem, ale też własnego organizmu.  
Znajdź złoty środek w drodze do zdrowia.

smaczny

Czy zdrowe odżywianie stało się dziś 
modną obsesją? Kolorowe magazyny nie 
zostawiają nam złudzeń. Bylejakość 
i przypadkowość w odżywianiu uchodzi 
za przejaw zaniedbania i zdrowotnej 
ignorancji, nie wspominając już o tym, że 
jest zdecydowanie niemodna. Z drugiej 
strony łatwo popaść w paranoję, goniąc 
za niepryskaną sałatą z ekologicznych 
upraw, czy poradnikami w stylu, jak 
dobrać dietę do rozmiaru stopy… Patent 
na zdrowe odżywianie wcale nie jest 
skomplikowany. Francuzki, które często 
podziwiamy za szczupłe figury, wypraco-
wały go już dawno. Jedzą pięć posiłków 
dziennie, ale w małych porcjach. To cała 
tajemnica ich sukcesu, bez wyrzeczeń czy 
wycieńczających diet. Słowo „dieta” 
pochodzi z greki i oznacza sposób 
odżywiania się. Każda cywilizacja miała 
swoje zasady dotyczące tej sfery życia, ale 
w XXI wieku, kiedy w rankingach 
najgroźniejszych chorób cywilizacyjnych 

pierwsze miejsce zajmuje otyłość, zasady 
te zyskują nowe znaczenie. Statystyki 
pokazują nieubłaganie, że co piąty 
mężczyzna i co trzecia kobieta mają 
problem z utrzymaniem prawidłowej wagi, 
coraz częściej dotyczy to również dzieci. 
Złe odżywianie to niestety prosta droga 
nie tylko do otyłości, ale również chorób 
układu krążenia, cukrzycy, kamicy, 
nowotworów, osteoporozy. Ta lista może 
przerażać, chociaż aby się prawidłowo 
odżywiać wystarczy pamiętać jedynie 
o kilku najważniejszych zasadach. 

+ Kończ posiłek z lekkim uczuciem 
niedosytu – mózg potrzebuje kilku 
chwil, zanim wyśle sygnał, że organizm 
nie potrzebuje już jedzenia.

+ Urozmaicaj jedzenie – na twoim 
talerzu może zabraknąć mięsa czy 
ziemniaków, ale nigdy warzyw 
i owoców. 

+ Unikaj mleka krowiego – organizm 
dorosłego człowieka ma trudności 
z jego trawieniem. Jogurt, kefir i twaróg 
z powodzeniem zaspokoją twoje 
zapotrzebowanie na wapń.

+ Zrezygnuj z cukru – naukowcy już 
dawno udowodnili, że jest on jedynie 
źródłem pustych kalorii.

+ Nie obciążaj układu krążenia 
nadmiernym spożyciem soli – pamiętaj, 
że wiele gotowych produktów spożyw-
czych jest nią dodatkowo wzbogaco-
nych.

+ Zamiast tłuszczów zwierzęcych 
używaj olejów roślinnych – te pierwsze 
to gwarancja wysokiego poziomu szkod-
liwego cholesterolu we krwi, te drugie, 
np. oliwa z oliwek, to właściwy krok 
w stronę świetnej kondycji. Wystarczy 
spojrzeć na Włochów, Greków, 

kąsek
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Cypryjczyków, którzy dzięki diecie 
śródziemnomorskiej żyją dłużej 
i rzadziej chorują na serce.

+ Nie zapominaj o odpowiedniej ilości 
płynów – niegazowana woda z cytryną 
czy miętą, herbaty ziołowe i owocowe 
to najbardziej pożądane napoje. 
Dodatkowo zielona herbata jest 
skarbnicą antyoksydantów, które 
chronią przed nowotworami i podnoszą 
odporność organizmu. 

+ Unikaj produktów zawierających 
konserwanty, sztuczne barwniki, 
chemiczne polepszacze smaku, koloru, 
zapachu – mogą one powodować 
alergie, a nawet przyczyniać się do 
powstawania nowotworów.

+ Zadbaj o ruch, najlepiej na świeżym 
powietrzu – odpowiednia porcja 
ćwiczeń zapewni ci dobre samopoczu-
cie i pewność, że pracujesz na swoje 
zdrowie.

Propozycja menu:
i śniadanie 
+ dwie kromki pieczywa pełnoziarnistego z chudą 

wędliną lub serkiem topionym (do wyboru) 
pomidor, herbata z róży, lub 

+ tosty z konfiturą i serkiem wiejskim, kawa

ii śniadanie 
+ pół kostki chudego twarożku z rzodkiewką, 

szczypiorkiem, jogurtem naturalnym, lub
+ maślanka z muesli, pomarańcza

oBiad 
+ pierś z kurczaka z zielonym pieprzem, kalafior, 

ryż, lub
+ szaszłyk z cielęciny, zielona fasolka,  

kasza gryczana 
godne polecenia są również ryby: tuńczyk  
lub tilapia zapiekana i surówka z kapusty 
pekińskiej, kiszonego ogórka z odrobiną 
kukurydzy, brązowy ryż

podwieCzorek 
wybierz coś z owoców (grapefruity, morele, 
jabłka, granaty, figi) i ziaren (np. pestki dyni, 
słonecznika, orzechy nerkowca), z których 
skomponować można pyszne przekąski

kolaCja
+ sałatka z serka wiejskiego, oliwek, pomidora, 

papryki, doprawiona ziołami i oliwą extra 
vergine, lub

+ sałatka z rukoli, orzechów pecan, serka koziego, 
doprawiona ziołami, octem balsamicznym

świeże, zbilansowane i wartościowe. 
Najlepiej gotować je na parze, piec 
w folii lub specjalnym rękawie, opiekać 
na ruszcie. Warto ograniczyć spożycie 
tłuszczu, węglowodanów i soli, unikać 
zasmażek oraz tłustych sosów. Zamiast 
cukru lepiej stosować miód, a kawę po 
turecku, której fusy podrażniają 
żołądek, zamienić na rozpuszczalną lub 
z ekspresu. 
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To najważniejsze rusztowanie naszego ciała. Chroni rdzeń kręgowy  
przed urazami, pomaga zachować równowagę, umożliwia chodzenie.  
Nie zastanawiamy się, jak jest dla nas ważny do czasu,  
gdy… zaboli. Poznaj ćwiczenia, które pozwolą ci o niego zadbać 
i uchronią przed bólem.
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Kręgosłup, tak jak wszystkie inne części naszego ciała, jest 
narażony na choroby cywilizacyjne. Zazwyczaj sami je sobie 
fundujemy, np. złą dietą, garbieniem się, zbyt małą ilością ruchu, 
a przede wszystkim ciągłym siedzeniem: w pracy, w samocho-
dzie, przed telewizorem lub komputerem. W pozycji siedzącej 
nacisk na krążek międzykręgowy wynosi aż 150 kg, podczas gdy 
w pozycji leżącej 25 kg. Im mniej się ruszamy, tym bardziej 
zmniejsza się ruchomość kręgosłupa. W przypadku stresu 
przykurczają się mięśnie stabilizujące, przytrzymując kręgosłup 
w nienaturalnej dla niego pozycji. Stąd już tylko krok do 
zwyrodnień, dyskopatii, osteoporozy... Aby nie znaleźć się na 
liście stałych pacjentów gabinetów ortopedycznych, trzeba 
zadbać o kręgosłup, zanim przypomni o sobie dolegliwościami. 
Najprostsza metoda to regularne ćwiczenia.

trzymaj pion!
Kręgosłup jest jak barometr naszego stylu życia. Jako pierwszy 
odczuje nadmierne obciążenia, nadwagę i brak ruchu. 
Początkowym sygnałem są bóle mięśni, które go podtrzymują 
– zła postawa i siedzący tryb życia powodują ich nieprawidło-
we napięcie. Kiedy ten stan się pogłębia, zaczyna szwankować 
układ kostny kręgosłupa – najczęściej dokucza odcinek 
lędźwiowy (każdy kilogram nadwagi to dodatkowe 8 kg 
obciążenia na tym odcinku). Pierwszym krokiem do zmiany 
powinno być wyrobienie sobie właściwych nawyków związa-
nych z codziennymi czynnościami. Kiedy stoisz, trzymaj się 
prosto i uginaj lekko kolana. Gdy schylasz się, by coś podnieść 
lub przesunąć, zawsze najpierw przykucnij – to odciąża 
i chroni kręgosłup. Do czytania lub oglądania telewizji 
wybieraj pozycję półleżącą, a kiedy siedzisz, rób często 
przerwy – wstawaj, przeciągaj się, rozluźniaj obręcz barkową. 
Zadbaj o to, by materac, na którym sypiasz, był wygodny. 
Staraj się spać na wznak, a leżąc na boku, uginaj kolana. Kiedy 
wyrobisz w sobie te dobre nawyki, zaangażuj się we właściwe 
ćwiczenia, które poprawią stan twojego kręgosłupa.

ĆwiCzenie Czyni mistrza
Zanim zaczniesz, pamiętaj, że każde ćwiczenie powinno być 
przystosowane do twoich możliwości, sprawności i wydolności 
organizmu. Podczas ich wykonywania nie powinienieś 
odczuwać bólu. Trening obejmuje ćwiczenia rozciągające, 
wzmacniające i rozluźniające, które działają i leczniczo, 
i profilaktycznie. Rozciąganie zwiększa elastyczność i rucho-
mość kręgów, dzięki czemu rozluźnia się odcinek lędźwiowy 
pleców (doskonale sprawdza się w tym przypadku tzw. koci 
grzbiet). Ćwiczenia wzmacniające poprawiają siłę mięśni 

brzucha oraz grzbietu, a to 
właśnie one odciążają 
kręgosłup podczas codzien-
nych czynności. Aby 
wzmocnić brzuch, połóż się 
na plecach z ugiętymi 
w kolanach nogami i rękami 
ułożonymi wzdłuż ciała, 
unoś rytmicznie tułów, 
spinając silnie mięśnie 

brzucha. Natomiast ćwiczenia rozluźniające zmniejszają 
napięcie mięśni stykających się z kręgosłupem. Pomocne jest 
tu lekkie pochylenie się do przodu z luźno zwisającymi rękami. 
Skręcaj tułów w lewo i w prawo tak, by ręce również luźno 
skręcały się razem z tułowiem w prawą i lewą stronę. Konsek-
wencja i upór są szczególnie ważne w przypadku twojej 
aktywności, bo tylko regularność przyniesie ci korzyści.

zadBaj o każdy szCzegÓł
Pamiętaj, że kręgosłup dzieli się na kilka odcinków, a każdy 
z nich wymaga indywidualnego podejścia. Najprościej jest 
ćwiczyć część szyjną, ponieważ nie potrzeba do tego 
specjalnych przyrządów, a przy regularnym wysiłku (od 
dwóch do trzech razy dziennie) efekty pojawią się już po 
kilku dniach. 

Kręgosłup 
jest jak  
barometr  
naszego  
stylu  
życia
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w odCinku szyjnym ważne jest rozluźnianie napiętyCH 
mięśni karku i szyi oraz iCH wzmoCnienie.

CzęśĆ lędźwiowa jest najBardziej narażona na wszelkie przeCiążenia, ktÓre 
narażają nas na BÓl. to tutaj najBardziej daje się we znaki siedząCy tryB żyCia,  
do ktÓrego nasz kręgosłup nie został przystosowany. najlepsze, Co możemy zroBiĆ, 
to wzmoCniĆ mięśnie pleCÓw na tym odCinku oraz mięśnie BrzuCHa. 

CzęśĆ piersiowa kręgosłupa to jego najmniej ruCHliwy odCinek, ale dyski  
podlegają dużym oBCiążeniom, dlatego w tym miejsCu najCzęśCiej doCHodzi do zmian 
zwyrodnieniowyCH Czy skrzywień (skolioza). 

Ćwiczenie 1: 
Połóż się na brzuchu, dłonie spleć  
z tyłu głowy, łokcie oprzyj o podłoże. 
Unoś jednocześnie oba łokcie do góry.

Ćwiczenie 1: 
Połóż się na brzuchu, ręce ułóż 
wzdłuż tułowia i rytmicznie unoś 
barki w górę, przytrzymując je 
uniesione przez co najmniej kilka 
sekund.

Ćwiczenie 1: 
Połóż się na plecach, chwyć zgiętą 
nogę poniżej kolana, przyciągnij do 
niego głowę i spróbuj dotknąć go 
czołem. Wytrzymaj w tej pozycji kilka 
sekund. Powtarzaj ćwiczenie raz lewą, 
raz prawą nogą.

Ćwiczenie 2: 
Połóż się na plecach, ręce ułóż wzdłuż 
ciała, zegnij w kolanach nogi. Przechyl 
głowę w prawo. Wróć do pozycji 
wyjściowej. Przechyl głowę w lewo.

Ćwiczenie 2: 
Wyginaj plecy w górę (tzw. koci 
grzbiet) i w dół. Powróć do pozycji 
wyjściowej.

Ćwiczenie 2: 
Połóż się na plecach, dłonie spleć pod 
głową. Przenoś nogę zgiętą w kolanie 
maksymalnie na prawy bok. Zmień 
ułożenie nóg i powtórz ćwiczenie.

Ćwiczenie 3: 
Połóż się na brzuchu, unieś tułów, 
wyprostuj ręce i skręcaj barki na 
przemian w obie strony, napinając 
mięśnie grzbietu.

Ćwiczenie 3: 
Połóż się na brzuchu, głowę ułóż  
na splecionych dłoniach. Odchyl 
głowę maksymalnie do tyłu.

Ćwiczenie 3: 
Połóż się na plecach z rękami 
rozłożonymi na boki. Unieś obie nogi 
zgięte w kolanach, przekładaj je raz 
na prawą, raz na lewą stronę, za 
każdym razem dotykając kolanami 
podłogi. W każdej z pozycji 
wytrzymaj kilka sekund.

+

+

+
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Dezodoranty – modny gadżet współczesności.  
Znane firmy prześcigają się w produkowaniu  
coraz bardziej atrakcyjnych zapachów i opakowań  
dla dynamicznych kobiet i nowoczesnych 
mężczyzn. Tak naprawdę chodzi o coś więcej: 
o odwieczne poszukiwanie świeżości i zmysłowości.

zawsze

świeżo
powrÓt do przeszłośCi
„Człowiek zawsze wydziela woń ciała – grzeszną woń. Jakże 
więc niemowlak, który nawet we śnie nie zaznał cielesnego 
grzechu, miałby pachnieć? Wcale nie powinien pachnieć!”. 
Tak myślał Jean Baptiste Grenouille, bohater bestsellerowej 
książki Patricka Süskinda, który celem swojego życia uczynił 
stworzenie zapachu doskonałego. Poszukiwanie pięknych 
aromatów, które działają na nasze zmysły i tłumią inne 
„grzeszne wonie”, stało się jedną z najbardziej fascynujących 
zagadek historii kosmetologii. Rzadko jednak pamiętamy, że 
jego początki sięgają starożytności. Za twórców pierwszych 
pachnideł pomagających zwalczać nieprzyjemny zapach cia-
ła, uważa się Chińczyków, którzy tworzyli specyfiki z zawar-
tością glinu. Egipcjanie używali dezodorantu w postaci maści 
wykonanej z terpentyny i żywicy. Jak głosi plotka, to właśnie 
dzięki pachnącemu balsamowi Kleopatra uwiodła Anto-
niusza. Grecy chętnie stosowali kompozycje mirry, olejku 
z jałowca i jaśminu znane pod nazwą „kyphi”. Prawdziwymi 
mistrzami woni zostali jednak Rzymianie. Odświeżających 
pachnideł używali nie tylko na różne miejsca na ciele, ale 
i stosownie do okazji. Stworzyli prawdziwą mapę kosme-
tyczną ciała! Miętę wcierali w dłonie, olejkiem palmowym 
nacierali brodę i piersi, a majeranek, dziś znany raczej z za-
stosowania w kuchni, aplikowali na brwi i włosy. Szafranem 
perfumowali nie tylko ciało i ubranie, ale również wnętrza 
domów i zwierzęta. Wynaleźli również prototypy sprayów. 
Delikatny deszcz z pachnącej wody destylowanej rozpryski-
wany był w greckich łaźniach i amfiteatrach. 
Naturalnych dezodorantów, wcale nie ze sklepowej półki, 
używały również nasze babcie, pudrując pachy… mąką kuku-
rydzianą. Do dziś popularny jest ałun – naturalny, bezbarw-

ny i bezwonny minerał, który na długie godziny powstrzymu-
je rozwój bakterii na skórze.
 
w kulCe, sztyfCie Czy sprayu?
Rynek kosmetyczny nas rozpieszcza. Jak nie zgubić się 
w zapachowym gąszczu? Podstawowy podział to dezodoranty 
i antyperspiranty. Choć antyperspiranty często wrzucamy do 
jednego worka z dezodorantami, działają one na zupełnie in-
nej zasadzie. Podczas gdy dezodoranty tuszują nasz zapach, 
antyperspiranty powstrzymują jego wydzielanie. Jak działają? 
Zwężają ujście kanalików potowych, przez co uwalniają nas 
od nieprzyjemnego poczucia wilgoci. Najnowsze antyperspi-
ranty zawierają sole mineralne (chlorowodorek glinu), które 

blokują kanaliki potowe. 
Nie należy zatem używać 
ich na całe ciało, ponieważ 
skóra nie będzie oddychała. 
Nie ma przeciwwskazań, 
aby stosować kilka ko-
smetyków zapachowych 
równocześnie, ale wówczas 
warto łączyć antyperspirant 
i wodę toaletową z tej samej 
linii. Dezodoranty dzieli-

my również ze względu na sposób aplikacji. „Roll-on”, czyli 
dezodorant w kulce, występuje w postaci żelu lub płynnego 
żelu i nanoszony jest bezpośrednio na miejsce, które chcemy 
poddać szczególnej ochronie. Jest nie tylko tańszy, ale rów-
nież bezpieczniejszy dla środowiska. Dezodoranty w sztyfcie 
działają bardzo skutecznie, mogą jednak pozostawiać ślady 
na naszym ubraniu. Aby tego uniknąć, wystarczy po wchło-

Nowa 
generacja 
dezodorantów  
wzbogacona  
jest 
witaminami  
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nięciu substancji lekko przetrzeć jej nadmiar chusteczką hi-
gieniczną. Niezwykle wygodne w użyciu spraye bardzo często 
są sprzedawane jako dezodoranty. Warto jednak pamiętać, że 
to najczęściej aromatyczne wody, które uzupełniają zapach 
perfum, ale są nietrwałe i mają niewielkie działanie dezodo-
rujące. Mgiełkę pachnącego płynu w sprayu można apliko-
wać zarówno bezpośrednio na ciało, jak i ubranie. Nowość 
stanowią dezodoranty w kremie, dostępne w ofercie firm Bio 
Clin, Avon, Biotherm czy Vichy. Doskonale się wchłaniają 
i są niezastąpione w pielęgnacji stóp i dłoni. W drogeriach 
znajdziemy również dezodoranty w kremie z dodatkiem 
mocznika. Ich działanie polega m.in. na tym, że opóźniają 
odrastanie włosków po depilacji i wzmacniają podrażnioną 
skórę. Ostatnio prawdziwą furorę robi talk. Jego cząsteczki 
wchłaniają pot i wilgoć, a także zmniejszają aktywność flory 
bakteryjnej. Skóra staje się aksamitnie gładka i sucha (np. 
Terre D’Oriente). Talk jest szczególnie polecany do pielęgna-
cji stóp z problemami.

oddaje toBie, Co kryje w soBie
Nowoczesne kosmetyki potrafią coraz więcej, a firmy prześci-
gają się w innowacjach. Dezodoranty wzbogacane są witami-
nami i różnorodnymi środkami pielęgnacyjnymi. Wybierając 
dany produkt, należy sprawdzić do jakiej skóry jest on przezna-
czony. Alantoina łagodzi podrażnienia, działa przeciwzapalnie 
i regenerująco. Składnik ten jest doskonale tolerowany nawet 
przez najbardziej wrażliwą skórę, a co najważniejsze – nie 
zatyka porów. Dodatek aloesu zatrzymuje rozwój bakterii, ale 
również delikatnie nawilża i pomaga utrzymać odpowiednie 
pH skóry. Wśród składników pielęgnacyjnych, które dodaje się 
do dezodorantów, znajdują się również kwasy stearynowe, ole-
jek rycynowy i słonecznikowy oraz gliceryna. Osoby o wrażli-
wej skórze powinny unikać preparatów z dodatkiem alkoholu, 
który może ją podrażniać, a nawet wysuszać. Kosmetolodzy 
produkujący dezodoranty najbardziej głowią się jednak nad 
zagwarantowaniem świeżości. Trudno w to uwierzyć, ale 24 
godziny, które dotychczas obiecywali producenci, przedłuża-

ne są do… 48. Nowa generacja kosmetyków jest szczególnie 
skuteczna przy nadmiernej potliwości, a także w sytuacjach 
ekstremalnych (np. silny stres, podróż). Warto wypróbować 
antyperspiranty Vichy, które zawierają mikronizowane sole 
aluminium działające bezpośrednio na ujścia gruczołów 
potowych. Nowością są również „inteligentne antyrespiranty” 
dla osób aktywnych. Nie tylko odświeżają skórę, ale również 
elastycznie dopasowują się do rytmu ciała. Kiedy w ciągu dnia 
zwiększamy tempo – kosmetyk chroni skuteczniej. Gdy zwal-
niamy – łagodnieje. Jak to możliwe? W miarę rozgrzewania 
ciała, ze specjalnych mikrokapsułek wydobywa się dodatkowa 
porcja świeżości (np. Rexona Biorythm, Adidas Action 3).
 
zapaCH mężCzyzny, zapaCH koBiety
– Nie myj się! Już do ciebie jadę! – pisał Napoleon do ukocha-
nej Józefiny. Nie wiadomo, ile prawdy jest w tej anegdotce, 
ale źródła historyczne potwierdzają, że cesarzowa należała 
do najbardziej wyperfumowanych kobiet tamtych czasów. 

Naturalne feromony są ponoć najskuteczniejszym zapachem 
miłości, ale niewielu z nas odważy się wyjść na randkę „el na-
turelle”. Uważana za symbol seksu Marilyn Monroe mawiała, 
że tylko wtedy czuje się ubrana, kiedy jej ciało otulają ulubione 
perfumy. Oferta dla pań i panów dostępna w sklepach jest 
bogata. Dobierając zapach, warto pamiętać, że z jego pomocą 
można podkreślić nasz charakter, wszak jest on swego rodzaju 
wizytówką. Spotkanie, randka, czy jogging? Każda z tych 
okazji zobowiązuje do wybrania innej kompozycji zapachowej. 
Kobiety najczęściej wybierają dezodoranty z nutą odświeża-
jącą: cytrusów, morskiej bryzy, zielonej herbaty lub kwiatów. 
Zapachy dla panów są dużo mocniejsze, co wiąże się z ich pod-
wyższonym pH skóry. Piżmo, różowy pieprz, kardamon, gałka 
muszkatołowa – to wybór dla odważnych mężczyzn. Elegan-
tom zaleca się wonie z nutą imbiru, mandarynki i pomarańczy, 
natomiast miłośnikom podróży mieszankę cedru, paczuli 
i pieprzu. Ubrani w zapach, wyruszajmy na łowy! 



Cztery elementy. 
Szwedzki design  
dzisiaj 
Instytut Wzornictwa Przemysłowego
Warszawa, od 17.09

nikogo nie trzeBa  
przekonywaĆ, że szweCja 
jest liderem światowego 
wzorniCtwa.  
funkCjonalnośĆ,  
eleganCja i prostota  
to jego znaki  
rozpoznawCze. 

Nic więc dziwnego, że od lat cieszy się 
ono ogromną popularnością. Wystawę de-
signu ze swojego kraju przygotowała zna-
na kuratorka Margarite Mariz Bergfeldt, 
zapraszając do prezentacji najbardziej 
znanych projektantów i studia projekto-
we, m.in. Björn Dahlström, No Picnic 
Industrial Designers, Ergonomidesign, 
Ingegerd Raman, Front, Volvo Design 
team. Obok przedmiotów codziennego 
użytku (mebli, lamp, naczyń) na wystawie 
zaprezentowano również  urządzenia 
elektryczne.

Dzieci umarłych
Elfriede Jelinek 
Wydawnictwo W.A.B.

nieBawem ukaże się  
polskojęzyCzne  
wydanie książki  
austriaCkiej noBlistki 
z 2004 roku „dzieCi 
umarłyCH”. 

Fabuła jest dość makabryczna. Trój-
ka nieżyjących bohaterów (studentka 
filozofii, która popełniła samobójstwo 
ze strachu przed egzaminem; narciarz 
– ofiara śmiertelnego wypadku samocho-
dowego oraz sekretarka, która umiera 
dwukrotnie) dopuszcza się zbrodni, by 
kosztem żywych wydostać się z koszmaru 
nieżycia. Historia duchów opisana jest na 
tle spokojnego, alpejskiego krajobrazu.  
Autorka w ten sposób dokonuje krytyki 
kraju, który nie wziął odpowiedzialności 
za zbrodnie faszystowskie, oraz współ-
czesnego społeczeństwa opierającego się 
na konsumpcjonizmie. Poprzez liczne na-
wiązania do języka reklamy i popkultury, 
a przede wszystkim do dzieł Heideggera, 
Celana, Hölderlina, Rilkego i Homera, 
„Dzieci umarłych” są dość wymagają-
cą lekturą. Elfriede Jelinek nazwała tę 
książkę swoim opus magnum – najlepszą 
i najważniejszą, jaką udało jej się dotych-
czas napisać. 

Awantury na tle  
powszechnego  
ciążenia
Tomasz Lem
Wydawnictwo Literackie

opowieśĆ tomasza lema 
o ojCu – najwyBitniejszym 
polskim pisarzu  
sCienCe-fiCtion. 

Opisane historie i anegdoty sprawiają, 
że spojrzymy na pisarza z zupełnie innej 
strony. Okazuje się, że Stanisław Lem 
to nie tylko pisarz poczytnych książek, 
ale także zapalony narciarz, domorosły 
mechanik, konstruktor silników elek-
trycznych, niesforny łasuch, a przede 
wszystkim ojciec. Unikając patosu 
autorów stworzył szczery obraz więzi 
łączących go z ojcem, chociaż nie brakuje 
tu także wzruszających historii; potrafił 
też spojrzeć krytycznym okiem na tę 
postać, co pozwala uniknąć mentorskiego 
tonu hagiografii. Tomasz Lem genialnie 
przedstawił klimat lat 70. i 80. Na kartach 
książki przewijają się znakomite posta-
ci życia kulturalnego, m.in. Sławomir 
Mrożek, Jan Józef Szczepański i prof. Jan 
Błoński. W „Awanturach...” opublikowane  
po raz pierwszy zostaną także archiwalne 
limeryki Stanisława Lema oraz nieznane 
wcześniej wakacyjne zapiski matki autora 
– Barbary Lem. 

Biały Zamek
Orhan Pamuk 
Wydawnictwo Literackie

w październiku  
nakładem wydawniCtwa 
literaCkiego ukaże się  
kolejna książka   
najwyBitniejszego  
tureCkiego pisarza, 
noBlisty z 2006 r.,  
laureata wielu nagrÓd 
literaCkiCH – orHana 
pamuka.

„Biały Zamek” jest opowieścią o konfron-
tacji człowieka Zachodu z człowiekiem 
Wschodu, z wieloma wątkami polskimi.
Akcja dzieje się w XVII wieku. Pewien 
młody Wenecjanin zostaje schwytany 
przez piratów i trafia do niewoli, z której 
wykupuje go stambulski uczony. Okazuje 
się, że pan i niewolnik, prócz niesamo-
witego podobieństwa fizycznego, mają 
wspólne zainteresowania i pasje. Będąc 
przedstawicielami różnych kultur, uczą 
się wzajemnie o sztuce i technologii. 
Wiedza obu bohaterów wykorzystana 
zostanie przez sułtana podczas wojny  
z Polską – otrzymają zadanie zbudowania 
gigantycznej machiny wojennej. Warto 
sprawdzić, czy im się to uda.

Struktury osobiste
Witold Liszkowski 
Galeria Dolnośląskiego Centrum  
Informacji Kulturalnej Ośrodka Kultury 
i Sztuki we Wrocławiu,
do 30.09 

wystawa malarstwa 
witolda liszkowskiego. 
przedstawia oBrazy 
i rysunki w formie  
aBstrakCyjnyCH,  
wielkoformatowyCH 
zapisÓw stanÓw  
emoCjonalnyCH.

Witold Liszkowski lubi bawić się iluzją. 
Motywami jego czarno-białych kolaży, 
które kreują przestrzeń, są rozrastające 
się kręgi, otwarte struktury, powtarzające 
się motywy. Abstrakcyjne obrazy przypo-
minają mapy oraz widoki miast obser-
wowane z lotu ptaka. Witold Liszkowski  
ukończył Akademię Sztuk Pięknych na 
Wydziale Malarstwa, Grafiki i Rzeźby 
we Wrocławiu. Od 1977 do 1981 r.  brał 
udział w wielu wystawach, seminariach 
i festiwalach artystycznych w kraju i za 
granicą. Prezentował nurt sztuki ekspery-
mentalnej i interdyscyplinarnej. Od 2005 
realizuje wraz z wrocławską sopranist-
ką Dominiką Zamarą interdyscyplinarny 
projekt „Wspólna przestrzeń”. Jest auto-
rem ponad siedemdziesięciu indywidual-
nych wystaw i pokazów multimedialnych. 

 

Natura+
Marek Cecuła
Śląski Zamek Sztuki i Przedsiębiorczości 
w Cieszynie, 11.09–12.10

dzieło sztuki, element 
natury, Czy  
funkCjonalny  
przedmiot? marek  
CeCuła, najBardziej  
znany polski Ceramik na 
świeCie, promuje nowe 
spojrzenie na  
przedmioty  
Codziennego użytku. 

W swojej twórczości łączy inspiracje 
niemieckim designem spod znaku 
legendarnej szkoły Bauhausu i fascynację 
porcelaną japońską. Od lat przeciwstawia 
się również skomercjalizowanej produkcji 
masowej, udowadniając, że przedmioty 
mogą mieć duszę. 
Najnowsza kolekcja została zainspirowa-
na przez naturę. „Taboret trawa” zachęca 
do wypoczynku wśród zieleni, „czajnik 
dla ptaków” powieszony na drzewie 
w ogrodzie przypomina karmnik, lecz 
łączy domowe naczynie z życiem natury. 
Takie akcesoria jak solniczka i pieprz-
niczka urzekają surową prostotą – zostały 
wykonane z biskwitowej porcelany i na-
wiązują bezpośrednio do form kamieni.
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   Chris Botti
Teatr Wielki
10.11

nikt tak nie Czaruje 
widzÓw wirtuozerią 
i sentymentalnym 
nastrojem jak CHris 
Botti. dlatego konCert 
amerykańskiego 
tręBaCza to idealne 
rozwiązanie na 
romantyCzny wieCzÓr. 

Warto jednak pamiętać, że amerykański 
muzyk serwuje smooth jazz na naj-
wyższym poziomie, a na swoim koncie 
ma wiele prestiżowych nagród, w tym 
Grammy. Trębacz chętnie zaprasza do 
współpracy największe gwiazdy, występo-
wał m.in. z Michaelem Bublé, Jill Scott, 
Stingiem i Anną Marią Jopek. Może 
dlatego rozpoznawalny jest nie tylko 
w świecie jazzu, lecz również na scenie 
popowej. W swojej twórczości równie 
chętnie czerpie z wczesnej twórczości 
Milesa Davisa, jak i sięga po motywy 
z muzyki klasycznej i rockowej. Ale czy 
ktoś uwierzy, że prywatnie jest również 
fanem Marilyn Mansona? Artysta chętnie 
odwiedza Polskę i tym razem zagra pięć 
koncertów. 

Dom Muzyki i Tańca, Zabrze – 8.11
Klub Wytwórnia, Łódź – 9.11
Teatr Wielki, Warszawa – 10.11
Kino Kijów Centrum, Kraków – 11.11
Aula UAM, Poznań – 12.11

Biała wstążka
reż. Michael Haneke
Monolith

akCja filmu rozgrywa się 
w przededniu wyBuCHu 
i wojny światowej. 
sielankę mieszkańCÓw 
wsi zakłÓCa seria 
dziwnyCH zdarzeń... 

Dochodzi do wypadku pewnego doktora, 
niedługo potem w tajemniczych okolicz-
nościach ginie kobieta, syn barona zostaje 
ciężko pobity, upośledzone dziecko aku-
szerki zostaje niemal oślepione. 
Kto jest odpowiedzialny za te wszystkie 
akty okrucieństwa i co kryje się u ich 
podstaw? Czy zbrodnie są może po-
wierzchownym przejawem zła, ponieważ 
okazuje się, że atakowane osoby nie mają 
czystego sumienia? Twórca filmu, Mi-
chael Haneke, nie daje jasnej odpowiedzi, 
jedynego klucza interpretacji. Posługuje 
się iluzjami, przeskakuje do kolejnych 
wątków, nigdy jednak nie jest dosłowny. 
Efekt wzmacniają dodatkowo czarno- 
-białe zdjęcia – pozornie tonują cały film, 
wyciszają emocje, w rezultacie nadając 
siły całemu przesłaniu. Dzieło Haneke ma 
być dla widza „białą wstążką”. Jak mówi 
reżyser, to z jednej strony symbol braku 
zaufania, z drugiej przypomnienie o tym, 
by zachować niewinność, wyzbyć się 
egoizmu. Film próbuje dokonać  
diagnozy mrocznych zakamarków 
ludzkiej duszy, przygląda się korzeniom 
zbrodni i przemocy.

Solista 
reż. Joe Wright
UIP

filmy o sile muzyki 
zawsze przykuwają 
uwagę widzÓw 
i melomanÓw. Historia 
wyreżyserowana przez 
joe’go wrigHta, twÓrCę 
„pokuty”, jest jednak 
szCzegÓlna, ponieważ 
jej sCenariusz został 
oparty na 
autentyCznyCH 
wydarzeniaCH. 

Reporter „Los Angeles Times”, Steve 
Lopez, po wypadku na rowerze ma zma-
sakrowaną twarz. Bardziej niż oszpecenie 
fizyczne, boli go jednak kryzys twórczy. 
Pewnego dnia spotyka uzdolnionego 
bezdomnego muzyka Nathaniela Ayersa. 
Lopez czuje, że trafił na świetny temat 
do reportażu. Kariera utalentowanego 
studenta Julliard School of Music została 
niespodziewanie przerwana przez choro-
bę. Teraz zarabia on na życie, grając na 
ulicach. Dziennikarz, zainspirowany tą 
historią, pisze serię artykułów. Wierzy, 
że w ten sposób jest w stanie pomóc 
zarówno sobie, jak i choremu geniuszowi. 
Dobre intencje Steve’a jednak nie wystar-
czą, gdy Ayers wciąż walczy z demonami 
przeszłości. 

Saga „Zmierzch”:  
Księżyc w nowiu
reż. Chris Weitz
Monolith

wszystko wskazuje na 
to, że roBert pattinson 
musi zaCząĆ szukaĆ 
nowyCH kryjÓwek przed 
rozHisteryzowanymi  
fankami, Bowiem 
nadCHodzi kolejna 
faza wampiromanii. 

Już w listopadzie będzie można obejrzeć 
kontynuację „Zmierzchu”, który na długo 
przed premierą kinową stał się fenome-
nem kulturowym. Być może to zasługa 
wcielającego się w główną rolę Pattinsona, 
a może tego, że opowieść jest realizacją 
odwiecznych archetypów romantycznej 
miłości. Wszak saga o wampirach to nic 
innego jak współczesna wersja Romea 
i Julii, historia o zakazanym uczuciu, 
którą pragnie przeżyć każdy nastolatek. 
W „Księżycu w nowiu” Bellę i przystoj-
nego wampira-wegetarianina Edwarda 
Cullena czeka rozstanie. Zraniona Bella 
znajduje pocieszenie w ramionach przy-
jaciela z dzieciństwa, Jacoba. Niestety 
nasza bohaterka nie ma zbyt dużego 
szczęścia do mężczyzn i Bellę czeka 
wybór między wampirem a wilkołakiem, 
bowiem również Jacob skrywa mroczną 
tajemnicę... Książki autorstwa Stephenie 
Meyer, na podstawie których powstały fil-
my, cieszą się większą popularnością niż 
Harry Potter, co jest wyczynem naprawdę 
imponującym.

Shakurspeare
2 PAC 
Born Bus

13 września, 
w trzynastą roCzniCę 
śmierCi znanego 
amerykańskiego rapera 
– 2 paCa, zostanie 
wydana kolejna płyta. 
„sHakurspeare”. 

To krążek z niepublikowanymi dotąd 
utworami artysty; linia wokalna została 
zarejestrowana a cappella na kasecie 
jeszcze w 1988 roku. Dzięki nowoczesnej 
technologii wytwórnia Born Bus zdołała 
materiał cyfrowo poprawić i umieścić 
na nowoczesnych podkładach. Szefowie 
wytwórni zapewniają, że dołożono wszel-
kich starań, by nagrania utrzymane były 
w klimacie i stylu jak najbliższym intencji 
muzyka.

Orfeusz i eurydyka
Teatr Wielki
7.11

jedna z najsławniejszyCH 
opowieśCi o potędze 
miłośCi. jednak reżysera 
spektaklu, mariusza 
trelińskiego, nie 
interesuje mityCzny 
arCHetyp. 

Minimalistycznymi, ascetycznymi środka-
mi szkicuje kameralną historię o próbie 
pogodzenia się ze stratą ukochanej 
osoby. Każdy z nas musi przejść tę drogę 
przez piekło. Akcja opery Christopha W. 
Glucka rozgrywa się współcześnie. Dwoje 
ludzi przeprowadza się nowoczesnego 
apartamentowca. Nic nie zapowiada 
wielkiej tragedii, niespodziewanie jednak 
Eurydyka popełnia samobójstwo.  
W przeciwieństwie do oryginału, Treliń-
ski nie serwuje widzom optymistycznego 
finału. Orfeusz nie odzyskuje ukochanej. 
Głos chóru pogrzebowego zwiastuje 
jednak oczyszczającą funkcję żałoby. 
Rozpoczyna się proces zapominania. 
W obsadzie spektaklu znaleźli się m.in. 
Olga Pasiecznik i Wojtek Gierlach. Chór 
i orkiestrę poprowadził Łukasz Borowicz, 
laureat „Paszportu Polityki”.
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Horoskop

magiatarota Całkiem niesłusznie wiele osób boi się magicznych 
kart tarota. Pomagają one wybrać właściwy kierunek 
działania, wskazują odpowiednią drogę.  
W rękach fachowca naprawdę mogą zdziałać cuda.Te
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21 III–20 IV
Jeżeli jesteś kobietą, najwyższa pora to wykorzystać. 
Czuj się piękna i silna, przypomnij sobie trudne 
chwile, kiedy mimo wszystko dawałaś sobie radę. 
Tak będzie zawsze, kiedy w to uwierzysz. Przed 
tobą możliwość podjęcia ważnej decyzji, nie 
rezygnuj z niej. Dla mężczyzny możliwość poprawy 
sytuacji rodzinnej. Samotny pan może w końcu 
poznać tę jedyną. Trzeba tylko chcieć. 

21 VI–22 VII
Wbrew pozorom jest to karta bardzo pozytywna. 
Odetnij się na chwilę od problemów swoich i świata. 
Popatrz na wszystko z innej strony i pamiętaj: nic 
nie dzieje się przypadkowo. Przeczekaj pewne 
zawirowania, stań obok, a sprawy potoczą się same. 
Dzięki temu  zaoszczędzisz sobie niepotrzebnego 
stresu, który ostatnio towarzyszy twojemu życiu. 
Pamiętaj, że nawet po największej burzy wychodzi 
słońce – za chwilę zobaczysz już pierwszy promyk, 
tylko patrz uważnie!

23 IX–23 X 
Jak długo jeszcze będziesz żyć w takim marazmie? 
Trzeba wybaczyć pewne rzeczy innym, a przede 
wszystkim sobie. Ta karta oznacza przebudzenie, 
odnowę i budowanie swojego życia od początku. 
Jeśli w to uwierzysz, na pewno się uda. Jeżeli masz 
trudne sprawy do załatwienia, to działaj. Jeżeli 
jesteś sam, niebawem nadarzy się okazja spotkania 
pokrewnej duszy. Pamiętaj, oglądając się za siebie, 
nie zobaczysz pięknych widoków przed sobą.

22 XII–19 I 
Jesteś osobą, która nie narzeka na życie, nawet 
wtedy, kiedy jest ci trudno. Ta karta symbolizuje 
pewność siebie, śmiałość poglądów i umiejętność 
obrony. Powinieneś, w miarę możliwości, zażywać 
dużo ruchu. Nawet w dojrzałym wieku możesz być 
wyjątkowo wybuchowy, ale złość szybko ci mija. 
Na karcie widać kobietę, która ujarzmia lwa, więc 
uwierz w swoje siły. Posiadasz wiele energii i mocy. 
Wykorzystaj je umiejętnie.

21 IV–21 V 
Jesteś osobą o wyjątkowej intuicji i wrażliwości,  
chociaż nie zawsze to pokazujesz. Jeśli coś cię 
dręczy, nie przeżywaj tego samotnie. rozejrzyj 
się wokół siebie – masz przy sobie osobę, przed 
którą możesz się otworzyć. Potrzebny jest ci 
spokój wewnętrzny, aby odpowiednio się wyciszyć 
i poczuć bezpiecznie. 

23 VII–22 VIII 
W talii tarota Gwiazda postrzegana jest jako po-
ranna Jutrzenka, która rozjaśnia mroki. Powinieneś 
być pełen nadziei i mieć więcej zrozumienia dla 
siebie i innych. Masz dużo osobistego wdzięku, 
zdolności artystyczne, jesteś altruistą, nawet jeśli 
o tym zapomniałeś. Posiadasz dar jednoczenia 
ludzi – zapomnij o swojej nieśmiałości i otwórz 
ich serca. Nie przegap pięknych chwil, jakie już 
niedługo mogą zdarzyć się w twoim życiu.

24 X–21 XI 
Ta karta często powoduje apatię, smutek i lęki. 
Bywasz podatny na wpływy innych ludzi, boisz 
się podejmować decyzje. Błądzisz, sam nie 
wiesz, czego tak naprawdę chcesz. Powinieneś 
wystrzegać się samotności. Nie załatwiaj ważnych 
spraw, zostaw je na lepsze dla ciebie czasy. Księżyc, 
oprócz mrocznych aspektów, daje nam również 
intuicję i natchnienie. Postaraj się wykorzystać te 
cechy w sposób najlepszy dla ciebie. 

20 I–18 II 
Jesteś ostatnio osobą niefrasobliwą. Potrzebujesz 
bodźca do tego, by ruszyć do przodu. Życie zawsze 
możesz zacząć od początku, jeśli tego chcesz.  
Nie wolno się bać! Na pewno nic nie zdziałasz, stojąc 
w miejscu. Karta Wędrowca określana jest też mianem 
Głupca, więc nie popełniaj tych samych błędów. Jed-
nak Głupiec niesie w węzełku perłę, która symbolizuje 
mądrość, jaką zdobył przez całe życie. Nie zapominaj 
o niej – zmień swój świat w jakikolwiek sposób, oby na 
lepsze. Może zaczniesz od pozytywnego myślenia,  
od wiary, że na pewno się uda? 

22 V–20 VI
Nie roztrząsaj przeszłości, nie osądzaj siebie 
ani innych. Mimo ciężkich czasów, czeka cię 
stabilizacja życiowa i zadowolenie. Jeśli masz 
niezałatwione sprawy, niedługo nadarzy się okazja 
pozytywnego ich rozwiązania. Prawdopodobnie 
czeka cię ciekawa i pożyteczna podróż. Karta 
Sprawiedliwości daje nam bezpieczeństwo i spokój. 
Określ sobie pozytywne cele i dąż do nich za 
wszelką cenę. 

23 VIII–22 IX 
Jesteś wielkim szczęściarzem. Masz najlepszy 
okres na odbudowanie wszystkiego, co uważałeś za 
stracone. Pojawi się szansa na nawiązanie nowych 
znajomości i przyjaźni. Zaakceptuj życie i to, co 
niesie ci los. Ciemność boi się światła – Słońca. 
Wykorzystaj dla siebie ten dobry okres. Działaj, 
idź do przodu z wiarą, że twoje marzenia mogą się 
spełnić, tylko musisz im w tym pomóc.

22 XI–21 XII 
Nie wiesz, jaką decyzję masz podjąć, boisz się iść 
do przodu. rydwan był pojazdem niezwykle trud-
nym do prowadzenia, bo mógł jechać tylko do przo-
du. To jasne przesłanie dla ciebie! Chwyć mocno za 
lejce i zapanuj nad swoimi emocjami, a osiągniesz 
zamierzony cel. Ta karta symbolizuje również twoją 
podwójną osobowość. To, jak pokierujesz rydwa-
nem, zależy tylko od ciebie i będzie swoistą próbą 
sił. Jeśli nie zboczysz z ustalonej trasy, dojedziesz 
do celu i zwyciężysz!

19 II–20 III 
Ta karta określa przyjmowanie losu takim, jaki 
jest. Skrzydlata kobieta na tej karcie daje ci spokój. 
Przelewa wodę z kielicha do kielicha tak, by nie 
uronić ani jednej kropli. Czuwa nad tobą w każdej 
sytuacji. Gdy przeżywasz trudne chwile, dopilnuje, 
żeby wszystko wróciło do normy. Musisz tylko 
zachować wewnętrzną równowagę. Uwierz, że 
zawsze masz ochronę i nie wahaj się o nią prosić 
w potrzebie. 
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prof. dr hab. med. 
Jan Kuydowwicz
tel. 042 251 61 82 

łukÓw
 Poradnia Chorób Zakaźnych  

al. Kościuszki 2, 
21-400 Łuków, 
tel. 025 798 96 25 
ordynator: dr Bożena Gajownik
dr Jolanta Fornal

mieleC 

 Szpital Powiatowy 
im. edmunda Biernackiego 
Oddział Obserwacyjno-
-Zakaźny
Poradnia Chorób Zakaźnych 
ul. Żeromskiego 22, 
39-300 Mielec 
dr Józef Sznajder
tel. 017 78 00 378
www.zoz.mielec.pl

olsztyn 

 Poradnia Hepatologiczna  
ul. Żołnierska 16 a, 
10-561 Olsztyn 
tel. 089 538 64 86

 Wojewódzki Szpital 
Specjalistyczny
ul. Żołnierska 18, 
10-561 Olsztyn 
dr Jolanta Citko 
tel. 089 538 65 99

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, 
07-409 Ostrołęka 
tel. 029 765 12 77
ordynator:  
dr Małgorzata Giżycka 
tel. 029 765 13 93

płoCk 
 Wojewódzki Szpital 

Zespolony 
Oddział Chorób Zakaźnych 
ul. Medyczna 19, 
09-400 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. dr hab. med. 
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, 
60-539 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 

przeźmierowo 

 Gabinet Prywatny 
ul. rynkowa 63, 
62-081 Przeźmierowo 
dr Iwona Bereszyńska 
tel. 061 816 39 00
ewiq@wp.pl

puławy 

 Szpital Miejski Oddział  
Chorób Zakaźnych 
ul. Bema 1, 
24-100 Puławy 
dr Tomasz Piekos 
tel. 081 886 42 91

raCiBÓrz 
 Szpital Zakaźny w raciborzu 

ul. Bema 5, 
47-411 racibórz 
ordynator: 
dr n.med. Iwona Olszok 
tel. 032 755 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  
ul. Lwowska 60, 
35-301 rzeszów 
dr Janusz Kaliszczak 
tel. 017 866 40 00 
(centrala szpitala)
(rejestracja wew. 444)
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 

 Szpital SPZOZ 
Oddział Chorób Zakaźnych 
ul. 800-lecia 26,
38-500 Sanok 
tel. 013 465 62 45 (pokój lek.) 
elżbieta Jurasz 
renata Kornasiewicz-Dubiel 
kierownik: 
Stanisława Warzycha 
www.zozsanok.pl

 Poradnia Chorób Zakaźnych 
tel. 013 465 62 42 
czynna od poniedziałku 
do piątku  
od 11 do 13;
leczeni interferonem 
przyjmowani są: 
we wtorki 
(renata Kornasiewicz-Dubiel) 
i czwartki 
(elżbieta Jurasz) 
od 8 do 13

szCzeCin 
 Pomorska Akademia 

Medyczna
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 hab. Marta Wawrzynowicz-
-Syczewska 
tel. 091 454 10 07

 Hepatologiczny  
Punkt Konsultacyjny 
środy i czwartki 11–13 
dr Anita Wnuk 
i dr hab. Marta Wawrzynowicz-
-Syczewska 
ul. Broniewskiego 12, 
71-455 Szczecin
 

tel. 091 454 10 07 w. 442 lub 445 
(rejestracja) i 454 24 50 
e-mail wwoj@poczta.wp.pl, 
marta.syczewska@przesz-
czep.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, 
43-100 Tychy 
dr Tomasz Macura 
tel. 032 325 43 03

wałBrzyCH 
 Poradnia Chorób Zakaźnych  

ul. Stefana Batorego 4, 
58-300 Wałbrzych
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
konsultant krajowy: 
dr hab. Andrzej Horban
kierownik: dr hab.  
Alicja Wiercińska-Drapało 
tel. 022 33 55 352 
(centrala szpitala) 

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

 Wojskowy Instytut Medyczny
Klinika Chorób Infekcyjnych 
i Alergologii

ul. Szaserów 128, 
00-909 Warszawa 
tel. 022 681 61 99, 022 681 75 19 
prof. Jerzy Kruszewski
dr Marek Dudziak 
Poradnia Chorób Zakaźnych 
dr Iwona Suchecka

 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. Andrzej Gładysz
prof. Krzysztof Simon 
tel. 071 326 13 25 w. 249 
dr Małgorzata Inglot 
e-mail: minglot@k.pl 
dr Jacek Gąsiorowski
e-mail: jacekgasiorowski@k.pl 
(do kliniki) 
www.gromkowski.republika.pl 

 Przychodnia KArMeD
Prywatna Praktyka Lekarska 
Konsultacje Hepatologiczne 
lek. med. Grzegorz Madej 
ul. Bończyka 20, 
51-138 Wrocław 
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 Waldemar Szymański

Biała podlaska
 Poradnia Chorób Zakaźnych  

ul. Warszawska 15, 
21-500 Biała Podlaska 
tel. 083 342 814 147
dr Irena Kijuk

Białystok 

 Klinika Chorób Zakaźnych 
Wojewódzki Szpital  
Specjalistyczny  
im. K. Dłuskiego 
ul. Żurawia, 14 15-540 Białystok 
tel./fax 085 741 69 21 
kierownik kliniki: 
prof. dr hab. med.  
robert Flisiak 
prof. dr hab.  
Danuta Prokopowicz 
dr Tadeusz Wojciech Łapiński 
doc. dr hab. Anatol Panasiuk 
e-mail: doctors@poczta.onet.pl 

 Praktyka prywatna 
dr Tadeusz Wojciech Łapiński 
Centrum Medyczne 
Białystok, ul. Niedźwiedzia 69  
(gabinet 104) 
tel. 085 740 94 91 
tel. kom. 604 651 709 
e-mail: twlapinski@wp.pl 

 Praktyka prywatna 
doc. dr hab. Anatol Panasiuk 
ul. Leszczynowa 17, 
Białystok-Grabówka 
tel. kom. 605 134 720 
e-mail: anatol@panasiuk.pl 
www.panasiuk.pl

BolesławieC 
 Poradnia Chorób Zakaźnych 

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. med.  
Waldemar Halota 
prof. dr hab. med. 
Małgorzata Pawłowska 
tel. 052 325 56 05 
fax 052 345 71 95 
e-mail: wsozse@mpn.pl

Bytom 

 Szpital Specjalistyczny nr 1 
ul. Legionów 49 
41-902 Bytom
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  
kierownik: 
dr n.med. Andrzej Dziambor

CHełm
 Samodzielny Publiczny  

Wojewódzki Szpital 
Specjalistyczny 
Poradnia Chorób Zakaźnych 
ul. Ceramiczna 1, 
22-100 Chełm 
dr Maria Kornas-rypina
tel. 082 562 33 58

CHorzÓw 
 Szpital Specjalistyczny 

Oddział Obserwacyjno-
-Zakaźny
Poradnia Hepatologiczna 
ul. Zjednoczenia 10, 
41-500 Chorzów 
dr ewa Janczewska-Kazek 
doc. Włodzimierz Mazur
tel. 032 349 93 88 lub 349 93 17

CieCHanÓw 

 Szpital Wojewódzki 
Oddział Chorób Zakaźnych 
ul. Powstańców 
Wielkopolskich 2, 
06-413 Ciechanów 
dr Dariusz Goryszewski 
tel. 023 673 03 42

Cieszyn 

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

CzęstoCHowa 

 Wojewódzki Szpital 
Zespolony ul. PCK 1, 
42-200 Częstochowa 
Oddział Zakaźny i Poradnia 
Hepatologiczna 
dr Marian Sikora 
tel. 034 325 26 11 i 325 26 19

dąBrowa  
tarnowska 

 Szpital im. S. Patrycego 
Oddział Obserwacyjno- 
-Zakaźny 
ul. Szpitalna 1, 
33-200 Dąbrowa Tarnowska 
dr Zbigniew Martyka 
tel. 014 642 28 31,  

fax 014 642 27 14 
e-mail: zoz-datar@post.pl

dęBiCa 

 Szpital Miejski (ZOZ) 
Oddział Obserwacyjno-
-Zakaźny 
ul. Krakowska 91, 
39-200 Dębica 
dr Teresa Brzostek 
tel. 014 670 36 21

elBląg 

 Szpital im. Jana Pawła II 
Oddział Zakaźny 
ul. Żeromskiego 22, 
22-300 elbląg 
ordynator oddziału zakaźnego: 
dr elżbieta Hajer 
tel. 055 230 42 30, 
230 42 58, wew. 212 

ełk 
 Samodzielny Niepubliczny 

ZOZ Vita
ul. Kochanowskiego 68A, 
10-300 ełk 
dr Iwona Mierzejewska
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. Tomasz Smiatacz 
dr Krystyna Witczak- 
-Malinowska,  
dr Krystyna Malanowicz- 
-Świerczyńska 
tel. 058 341 28 87 sekretariat
www.pcchz.pl

giżyCko 
 Samodzielny Publiczny ZOZ 

ul. Warszawska 41, 
11-500 Giżycko 
dr Anna Lachowicz-
-Wawrzyniak 
tel. 087 428 52 71 wew. 351

gorzÓw  
wielkopolski 

 SP Szpital Wojewódzki
Oddział Chorób Zakaźnych 
Poradnia Chorób Wątroby 
ul. Walczaka 42, 
66-400 Gorzów Wielkopolski 
dr Teresa Trajgis 
dr Leszek Kwiatkowski 
tel. 095 732 20 41

katowiCe 
 Oddział Gastroenterologii SP  

Centralny Szpital Kliniczny 

im. K. Gibińskiego Śląskiego 
Uniwersytetu Medycznego 
ul. Medyków 14, 
40-752 Katowice 
kierownik: 
prof. dr hab. Marek Hartleb 
dr Michał Petelenz 
dr Joanna Musialik 
tel. 032 789 40 00 (centrala),  
tel. 032 789 40 34 (poradnia) 
www.csk.katowice.pl

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 

 Wojewódzki Szpital 
Zespolony 
Oddział Chorób Zakaźnych 
ul. Wyszyńskiego 1, 
62-510 Konin 
dr rafał Krygier 
dr Barbara Pietrow
dr Kamila Janicka
tel. 063 240 44 92 (poradnia)

koszalin 

 Szpital Wojewódzki 
Oddział Obserwacyjno-
-Zakaźny 
ul. Chałubińskiego 7, 
75-581 Koszalin 
ordynator: dr Jacek Wróblewski 
tel. 094 348 81 61 – ordynator
tel. 094 348 82 92

krakÓw 
 Wojewódzkie Centrum 

Diagnostyki i Terapii 
Wirusowych Zapaleń Wątroby 
i Hepatologii z Poradnią 
Specjalistyczną i Oddziałem 
Wirusowego Zapalenia 
Wątroby  i Hepatologii 
ul. Prądnicka 80, 
31-202 Kraków
kierownik: 
Barbara Baka-Ćwierz 
zastępca kierownika: 
Jolanta Hojoł-Wróbel 
tel./fax 012 614 22 73 sekretariat 
tel. 012 614 22 80, (rejestracja 
poradni) 
tel. 012 614 22 82 
(dyżurka lekarska, oddział)

 Klinika Chorób Zakaźnych 
i Hepatologii, Szpital 
Uniwersytecki 
ul. Śniadeckich 5, 
31-531 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, 
31-913 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: 
pon. 7–17.30, wt. 7– 20,  
śr. 10–20, czw. 7–20

 V Wojskowy Szpital Kliniczny 
z Polikliniką
Oddział Obserwacyjno-
-Zakaźny
ul. Wrocławska 1/3, 
30-901 Kraków
tel. 012 630 83 24 lub 42
kierownik: dr Artur Lipczyński

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,
tel. 081 740 82 71 (przychodnia) 
www.top.lublin.pl/janbozy

łańCut 
 Szpital Miejski (ZOZ) 

ul. Paderewskiego 5, 
37-100 Łańcut 
dr Jerzy Sieklucki 
tel. 017 224 02 92

łÓdź 

 Specjalistyczny Szpital  
Wojewódzki im. Biegańskiego  
Klinika Obserwacyjno-
-Zakaźna UM 
ul. Kniaziewicza 1/5,  
91-347 Łódź 
ordynator: 
prof. dr hab. med. 
Daniela Dworniak
tel. 042 251 61 82
Oddział Chorób Zakaźnych, 
Tropikalnych i Pasożytniczych
Katedra i Klinika Chorób 
Zakaźnych AM
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