




Marskość można leczyć i  wyleczyć, choć nie 
zawsze się to udaje.

Zakończyła się kampania społeczna,  
w ramach której kobiety w ciąży mogły 
wykonać bezpłatne testy na obecność wirusa 
HCV.

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

Zdrowe myślenie, czyli aktualizacja  
oprogramowania naszego biologicznego 
komputera.

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

Leczenie stosunkowo często powoduje 
zaburzenia w obrazie krwi. Źródła literaturowe 
podają, że zaburzenia te u ponad 25% chorych 
mogą być powodem redukcji dawek różnych 
leków. 

Jeszcze w Polsce dowiedziała się, że jest 
zarażona wirusem HCV. Dostała jednak 
propozycję pracy w Anglii. Biła się z myślami, 
aż zdecydowała się opuścić ojczyznę.  

Łacina to dla niego drugi język, a szpital  
to drugi dom od ponad 20 lat. Nie z pasji,  
lecz z konieczności.



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

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

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

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

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

Specjalnie dla naszych czytelników, chorych 
na wzw typu C i B oraz wszystkich związanych 
z tym problemem przedstawiamy listę poradni 
i klinik chorób zakaźnych w całym kraju. 

W Polsce nie ma regulacji prawnych 
odnoszących się do zatrudniania osób 
zakażonych wirusem HCV. Przepisy  
są niejednolite i... zależne od interpretacji.

Zmagania ludzkości o poprawę jej losu są 
odwiecznym wątkiem mitów i tradycji kultury. 





Tekst prof. Waldemar Halota  

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



prof. Waldemar 
Halota 
Katedra i Klinika 
Chorób Zakaźnych  
i Hepatologii 
CM UMK
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Przeszczep wątroby 
nie jest rozwiązaniem 
doraźnym. Pozwala 
pacjentowi prowadzić 
aktywny tryb życia.

Tekst prof. Janusz Wyzgał



Nowe  
techniki 
operacyjne 
zmniejszają 
liczbę 
powikłań 



Fo
to

 C
or

b
is

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



6 miesięcy 
po operacji  
chory 
wraca do 
aktywności 
fizycznej



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

Tekst na podstawie informacji prasowej



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



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

cz. 2

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

Kontrolowanie 
morfologii  
krwi wpływa 
na skuteczność 
leczenia 



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

Tekst prof. hab. Małgorzata Pawłowska



prof. hab. 
Małgorzata 
Pawłowska
z Katedry i Kliniki 
Chorób Zakaźnych  
i Hepatologii CM UMK 
w Bydgoszczy
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Ocena 
wiremii ma 
kluczowe 
znaczenie  
w terapii anty-
wirusowej



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

Tekst Sylwia Sęk

Rozpoczęcie 
terapii 
w Angli jest  
o wiele  
prostsze niż 
w Polsce
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Zdrowe myślenie,  
czyli aktualizacja  
oprogramowania naszego  
biologicznego komputera.

Tekst Maciej Skibiński
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Maciej Skibiński
psycholog

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

Tekst Małgorzata Pięk



Poznawałem 
życie  
jako jedno 
wielkie  
cierpienie  
i rozłąkę



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



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

Tekst Jarosław Chojnacki



Zwolnienie  
z pracy  
w przypadku 
zakażenia 
jest nieuza-
sadnione

W artykule wykorzystano częściowo informacje 
pochodzące od:

konsultanta krajowego w dziedzinie medycyny 
pracy – dr. n. med. Ewy Wągrowskiej-Koski  
– pismo do prezesa stowarzyszenia  
„Prometeusze” z 30.05.2007 r.
dyrektora departamentu przeciwepidemiolo- 
gicznego przy Głównym Inspektoracie  
Sanitarnym 

  pismo do prezesa stowarzyszenia „Prometeusze” 
z 18.09.2003 r.
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Zmagania ludzkości o poprawę jej losu są  
odwiecznym wątkiem mitów i tradycji kultury. 
Z przeszłości mitologicznej wyłaniają się tu 
postacie Prometeusza, Erasistratosa i Galena.

Tekst prof. Jacek Juszczyk
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Cierpienie 
Prometeusza 
było natch-
nieniem  
dla wielu 
artystów



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

Tekst Moni_Ka



Kuskus 
to symbol 
zdrowia.  
Zawiera  
ogromne 
ilości białka 

Wariacje na temat baraniny  
w ujęciu marokańskim
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Zupa dobra na wszystko,  
czyli indyjskie reminiscencje



Ryż to 
najlepszy 
składnik  
diety dla lu-
dzi żyjących 
aktywnie



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

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

Tekst Małgorzata Pięk Konsultacja Monika Sosińska, trenerka fitness



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

SKŁONY 
BOCZNE
Każdy z nas z pewnością znajdzie w domu 
małe hantle. Jeśli nie, ich zakup naprawdę 
nie jest dużym wydatkiem, a inwestujemy  
we własne zdrowie. Przesuwaj dłonie 
stopniowo wzdłuż ud albo z uniesioną, 
wyciągniętą jedną ręką, przeciwną do  
strony wykonywanego skłonu. Na przemian 
(w prawo, w lewo), wykonuj spokojne skłony 
z wydechem w trakcie opuszczania tułowia 
po 10 razy.
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PODNOSZENIE 
NOGI
Leżąc bokiem, unosimy ugiętą nogę lub jak na zdjęciu 
– prostą. Górne biodro odwrócone, podnosimy nogę  
i napinając mięśnie brzucha, wykonujemy wdech.  
Szybsze podnoszenia powinny być wykonywane  
w liczbie ok. 50 powtórzeń, a wolne – około 25.  
Zmieniamy nogę, kładąc się na drugim boku.

WYCIĄGANIE 
SIĘ
Wznieś ramiona w górę, złącz dłonie i wyciągnij 
się od tali, wykonując długi spokojny wydech. 
Przyciągnij mięśnie brzucha do kręgosłupa.  
To samo możesz wykonać z wyciąganiem w górę  
na skos. Pamiętaj o opuszczonych barkach.



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



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

Tekst Kasia Grabowska



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



Delikatny scrub do twarzy 
Witalność natury,  
Oriflame, cena: 29,90 zł.

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

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

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

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

Pianka do kąpieli Drzewa 
herbaciane, Taberna 
Saponaria, cena: 32 zł.
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Nawilżający krem 
redukujący cellulit, Plante 
System, cena: 79 zł.

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

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

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

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

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

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



Kolekcja
Gioia Diliberto
Znak, 2008

Nowy Jork.  
Przewodnik  
niepraktyczny
Kamila Sławińska
WAB, 2008

Pani wyrocznia
Margaret Atwood
Wydawnictwo Literackie, 2008



Polak potrzebny
od zaraz
reż. Ken Loach
SPI

Juno
reż. Jason Reitman
dyst. Monolith Plus

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



Piękno nagości
Muzeum Historii
Miasta Łodzi 
Wystawa czynna 5.04–31.05.2008

Zbigniew Makowski
Muzeum Narodowe
we Wrocławiu 
Wystawa czynna 7.04–11.05.2008

Dokumentalistki
– Polskie fotografki 
XX wieku
Zachęta
15.03–18.05.2008



New Amerykah
Erykah Badu
Universal Music

Goodbye
Anita Lipnicka  
& John Porter
EMI Music

Beethoven: Violin Con-
certo, Mozart: Violin 
Concert No. 4, Horace 
Silver: Creepin’ In
Nigel Kennedy
EMI Music
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Podobnie jak wszystkim zna-
kom zodiaku przypisywana 
jest mistyczna moc kamieni, 
tak samo nad swoimi po-
dopiecznymi czuwają zioła. 
Przeczytajmy, za jakie cechy 
charakteru odpowiadają.

Tekst wróżka Gabi

BARAN
(21 III–20 IV)

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

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

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

jednocześnie nie zapominają o dawnych 
marzeniach dotyczących uczuć i ideal-

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

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

BYK 
(21 IV–21 V)

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

RAK 
(22 VI–22 VII)

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

BLIŹNIĘTA 
(22 V–21 VI)

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

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

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

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

pogodzić pozornie sprzeczne zainteresowa-
nia i zmusi do spokojnego przeanalizowania 

swoich błędów...

POKRZYWA WERBENA

CYKORIA PODRÓŻNIK TATARAK



LEW 
(23 VII–22 VIII)

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

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

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

nosić przy sobie suszone ziele dziurawca.

WAGA 
(23 IX–22 X)

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

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

na piękno, umiłowaniem spokoju, 
sprawiedliwości, a także obiektywizmem 

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

mniej zdolnych ludzi.

STRZELEC 
(22 XI–21 XII)

Rzepnik jest patronem wszystkich tych, 
którzy często bywają niezdecydowani. 

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

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

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

silne i lojalne związki z przyjaciółmi.  

WODNIK 
(21 I–20 II)

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

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

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

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

jest Wodnikom potrzebna do odzyskania 
energii. 

SKORPION 
(23 X–21 XI)

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

KOZIOROŻEC 
(22 XII–20 I)

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

RYBY 
(21 II–20 III)

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

PANNA 
(23 VIII–22 VIX)

Wdzięczna lawenda obdarza swoich pod-
opiecznych dużą dawką energii. Sprawia, 
że są oni realistami, lubią ład oraz porządek 
nie tylko w rodzinie i swoim najbliższym oto-
czeniu, ale także w życiu. Polegają na sobie 
i zasadzie: „najpierw obowiązki, a później 
przyjemności”. Zasuszony kwiat lawendy 
uchroni je przed drobnymi kłopotami  
rodzinnymi. 

RZEPNIK BRATEK POLNY

SZAŁWIA PODBIAŁ

DZIURAWIEC LAWENDA

MALWA BAZYLIA
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Poradnia Chorób Zakaźnych w Białej Podlaskiej
ul. Warszawska 15, 21-500 
tel. 083 342 814 147
dr Irena Kijuk

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

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

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

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

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

Poradnia Hepatologiczna 
ul. Zjednoczenia 10, Chorzów 
dr Ewa Janczewska-Kazek 
tel. 03) 349 93 88 lub 349 93 17

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

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

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

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

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

Samodzielny Niepubliczny ZOZ Vita
ul. Kochanowskiego 68A, Ełk 
dr Krzysztof Kropiwnicki 
tel. 087 620 05 45

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

prof. Jacek Juszczyk przyjmuje prywatnie: 
Przychodnia Arsmedica 
ul. Podgórna 4, 61-829 Poznań
tel. 061 852 81 08 

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

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

Szpital Zakaźny w Raciborzu 
ul. Bema 5, 47-411 Racibórz 
ordynator: dr n. med. Iwona Olszok 
tel. 0-32 755 53 70 

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

Radomski Szpital Specjalistyczny 
Oddział Zakaźny 
ul. Tochtermana 1, 26-600 Radom 
dr Grzegorz Stolarek 
tel. 048 361 52 23

Wojewódzka Przychodnia Specjalistyczna 
Poradnia Hepatologiczna (rejestracja wew. 444)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Wojewódzki Szpital Zakaźny 
Klinika Hepatologii i Nabytych Niedoborów 
Odporności AM 
ul. Wolska 37, 01-201 Warszawa 

kierownik: prof. Janusz Cianciara 
e-mail: liver@zigzag.pl 
tel. 022 33 55 352 (centrala szpitala) 

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

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

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

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

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

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