
magazyn dla lekarzy specjalistów





Kilka tysięcy uczestników z całego świata 
miało okazję wysłuchać wykładów w sesjach 
plenarnych, zaprezentować własne  
doświadczenia oraz wziąć udział w dyskusji. 

Biopsja od lat jest wykorzystywana do badania 
zaawansowania procesu włóknienia.  
Ograniczenia z nią związane zaowocowały 
licznymi próbami opracowania nieinwazyjnych 
metod oceny stanu wątroby. 

Jednoczesne zakażenie wirusami  
hepatotropowymi wśród pacjentów  
zainfekowanych HIV stanowi olbrzymi  
problem. 

17 kwietnia br. odbyła się pierwsza w Polsce 
konferencja poświęcona medycynie  
personalizowanej. Ten nowy termin ma być 
unaocznieniem postępu nauk medycznych,  
w wyniku którego człowiek, jako jednostka, 
staje się celem postępowania terapeutycznego.

Stłuszczenie wątroby jest obecnie jedną  
z najczęstszych przyczyn wzrostu aktywności 
aminotransferaz w badaniach ambulatoryjnych 
i dotyczy ok. 25–35 proc. ogólnej populacji. 



Kajakiem, pontonem lub tratwą przez spienione
odmęty – ta rozrywka, która dostarcza  
adrenaliny, znana jest jako rafting i zyskuje 
ostatnio coraz większe grono amatorów.  

 

Rdzenni mieszkańcy Ameryki od wieków 
zajmujący się astrologią stwierdzili, że niektóre 
cechy człowieka można przypisać zwierzętom. 
Na tej podstawie stworzyli horoskop. 

Czy lekarze mogą mieć artystyczne dusze? 
Mogą! Dowiedli tego w czasie wieczoru  
poetyckiego, który został zorganizowany 
podczas tegorocznego Forum Zakażeń
w Rynie.  

Zwykliśmy traktować je szorstko i pomijać  
w codziennej pielęgnacji. A tymczasem stopy 
są bardzo delikatne i dlatego powinniśmy 
dbać o nie szczególnie starannie.





Tekst prof. dr hab. med. Małgorzata Pawłowska

Od 22 do 26 kwietnia br. w Kopenhadze 
trwała kolejna, już 44. Konferencja Europejskiego  
Towarzystwa Badań nad Wątrobą. 
Kilka tysięcy uczestników z całego 
świata miało okazję wysłuchać 
wykładów w sesjach plenarnych, 
zaprezentować własne 
doświadczenia oraz wziąć 
udział w dyskusji. 
Obrady poprzedził kurs 
poświęcony nowotworom 
wątroby.







Nie zabrakło
doniesień
na temat 
badań 
nad nowymi
lekami





prof. dr hab. med. 

Małgorzata  

Pawłowska

Katedra Chorób  
Zakaźnych  
i Hepatologii 
CM UMK
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Tekst prof. dr hab. med. Waldemar Halota



Postęp
technologii
wymusza 
rozwój 
terapii
celowanych

17 kwietnia br. odbyła się pierwsza 
w Polsce konferencja poświęcona medycynie  
personalizowanej. Ten nowy, nie zawsze 
zrozumiały termin ma być unaocznieniem 
postępu nauk medycznych, w wyniku  
którego człowiek, jako jednostka, staje się  
celem postępowania terapeutycznego.



Leczenie
powinno 
odpowiadać
konkretnym
potrzebom
pacjentów

prof. dr hab. med.

Waldemar

Halota

Katedra i Klinika 
Chorób Zakaźnych  
AM w Bydgoszczy





Tekst dr n.med. Ewa Janczewska-Kazek



Skutkiem przewlekłych chorób 
wątroby jest rozwój włóknienia. 
Do oceny jego zaawansowania 
od wielu lat wykorzystywana 
jest biopsja wątroby. 

Elastografia
to badanie
bezpieczne, 
wiarygodne
i mało
uciążliwe
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Stan chorej
wątroby
bada  
się także 
za pomocą
FibroTestu



dr n.med. Ewa  

Janczewska-Kazek

Szpital 
Specjalistyczny
w Chorzowie
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Tekst lek. med. Magdalena M. Dąbrowska, 

lek. med. Tomasz Szulżyk, 

prof. dr. hab. med. Robert Flisiak



Podczas 
leczenia
choroby 
niezbędna
jest pełna
abstynencja

Choroba stłuszczeniowa 
(stłuszczenie) wątroby jest 
obecnie jedną z najczęstszych 
przyczyn wzrostu aktywności 
aminotransferaz  
w badaniach ambulatoryjnych  
i dotyczy ok. 25–35 proc. 
ogólnej populacji. 



Częstą 
przyczyną
wystąpienia
NAFLD
jest otyłość
brzuszna



Ilość pitego
alkoholu
koreluje
ze stopniem
uszkodzenia
wątroby



CZYNNIKI ETIOLOGICZNE CHOROBY STŁUSZCZENIOWEJ WĄTROBY
CZYNNIK ETIOLOGICZNY PRZYKŁADY

substancje hepatotoksyczne alkohol, leki (antybiotyki, cytostatyki, GKK, leki p/ary- 
tmiczne, sterydy, NLPZ, witamina A, D), substancje che-
miczne (czterochlorek węgla, fosfor, chlorowane węglo-
wodory), toksyny zawarte w grzybach (alfa-amanityna)

zaburzenia metaboliczne zespół metaboliczny: żelaza, miedzi, sfingomieliny,  
glikogenu, galaktozy etc.

czynniki żywieniowe otyłość, głodzenie, kwashiorkor, żywienie pozajelitowe 
otyłość, całkowite żywienie parenteralne, przewlekłe 
zapalenie trzustki

zaburzenia trawienia 
i wchłaniania

choroby trzustki, celiakia, nieswoiste zapalenia jelit, 
zespolenia jelitowe, resekcja jelita

wirusy hepatotropowe głównie HCV3a i HDV
inne ostre stłuszczenie wątroby ciężarnych, zespół HELLP, 

zespół Reya

Ryc. 1
Gruboigłowa 
biopsja wątroby



Stłuszczenie
wątroby
nie daje
żadnych
typowych
objawów

Ryc. 2
Obraz histologiczny  
stłuszczenia wątroby

Piśmiennictwo:
1.  Wu D, Cederbaum AI. Oxidative stress and 

alcoholic liver disease. Semin Liver Dis. 2009; 
29(2):141–54. 

2.  Syn WK, Teaberry V, Choi SS, Diehl AM. Simi-
larities and differences in the pathogenesis  
of alcoholic and nonalcoholic steatohepatitis. 
Semin Liver Dis. 2009; 29(2):200–10. 

3.  Jiang J, Torok N. Nonalcoholic steatohepatitis  
and the metabolic syndrome. Metab Syndr  
Relat Disord. 2008; 6(1):1–7. 

4.  Younossi ZM. Review article: current manage-
ment of non-alcoholic fatty liver disease and 
non-alcoholic steatohepatitis. Aliment Pharmacol 
Ther. 2008; 28(1):2–12. 

5.  Björnsson E. The clinical aspects of non-alcoholic 
fatty liver disease. Minerva Gastroenterol Dietol. 
2008; 54(1):7–18.

6.  Preiss D, Sattar N. Non-alcoholic fatty liver 
disease: an overview of prevalence, diagnosis, 
pathogenesis and treatment considerations.  
Clin Sci (Lond). 2008; 115(5):141–50.
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Jednoczesne  
zakażenie wirusami  
hepatotropowymi  
wśród pacjentów  
zainfekowanych HIV  
stanowi olbrzymi  
problem. Wspólne drogi 
przenoszenia wirusów,  
takie jak parenteralna,  
prenatalna czy kontakty 
seksualne powodują,  
że częstość koinfekcji  
HIV/HCV jest duża. 

Jednoczesne
k ż i i i

J d
Tekst dr hab. Alicja Wiercińska-Drapało 



Stosowane
dziś metody 
leczenia 
wydłużają
życie 
pacjentów



Dożylne 
zażywanie
narkotyków
zwiększa
ryzyko
infekcji HIV





Fo
to

 A
r
c

h
iw

u
m

 „
J
”

Ryn 2009

Tekst „J”

Czy lekarze mogą mieć artystyczne dusze? Mogą!
Oto reportaż z wieczoru poetyckiego, jaki odbył 
się w czasie tegorocznego Forum Zakażeń w Rynie.

1.   Za chwilę początek  
wieczoru poetyckiego 
(Jacek Juszczyk  
i Zbigniew Deroń) 

2.  W kawiarni „Słoneczna” 
(wiersz czyta Jacek 
Juszczyk) 

3.  Zbigniew Deroń 
4.  Widownia 
5.  Właśnie skończyła się 

próba (Anita Wnuk  
i Maciej Sieklucki) 

6.  Paweł Migdalski  
w swoim wyjściowym 
ubiorze

1

2

3

4

5

6



Zespół
Poetów 
i Muzyków
Ryńskich
wzruszał 
i bawił



SIERPIEŃ
Nie przynoszę Ci drogich diamentów
Nie obsypię Cię całą złotem
Polną drogą
Pełną zakrętów
Brzegiem rzeki
Pójdziemy w sobotę

Będzie cicho i uroczyście
Jedwabisty, rozkochany sierpień
Rzeką spłyną
Jak uwiędłe liście
Łzy, co miłość wylała
Wśród cierpień

Zanurzymy się w letni poranek 
Wypłyniemy miłosnym wieczorem
Będę tulił
Sierpniowy kochanek
Tylko Ciebie
Gdy Cię tam zabiorę

BEZ TYTUŁU
W kawiarni „Słoneczna”
Są obrusy wilgotne, 
  jak hotelowe prześcieradła
Znieruchomiałe powietrze 
  o zapachu podziemnej kolei
Więzi kelnerkę przesypującą bilon włosów

Pomiędzy nami
Przepłynął biały
Biały obłok
Obłok dymu

Zbyt daleko od motków twoich dłoni
Od zwilżającego wargi koniuszka języka
Od zieleni, o której mówisz, że jest

O której wiem, że jest
Łąką twoich ud

Ryn 2009

PODRÓŻNY
Wzywany na spotkania  
– przychodził w wyczyszczonych butach
Popychany przez tłum  
– zaciskał powieki
Proszony o pomoc  
– dawał okruchy myśląc o ziarnie
Pytany o życie  
– milczał

Był tu przejazdem
Niczym się nie wyróżniał



PODRÓŻ
Zabierz mnie z sobą w podróż,
wiesz jak bardzo bym chciała.
Jeżeli tutaj zostanę,
na pewno będę płakała.

Zabierz mnie z sobą, proszę,
od dawna jestem gotowa.
Jeżeli tutaj zostanę,
znowu rozboli mnie głowa.
i choćbyś mi z podróży
w prezencie przywiózł futro,
dzień jeden bez Ciebie to wieczność,
z tęsknoty umrę... jutro.

Zabiorę termos z herbatą,
kanapki i jajka na twardo.
Kanapki będą z kiełbasą
i tak jak lubisz... z musztardą.

Zabiorę ciepły sweter,
szalik i „coś” na drogę.
Nie będę Ci przeszkadzała.
Ja sama zostać
n i e  m o g ę !

Nie będę za dużo mówiła
kłopotu Ci nie sprawię,
przecież razem latają
samotne zazwyczaj żurawie.

Coś Ci się plecie,
wezmę Cię przecież
i pojedziemy w jesień
...we wrzesień.
A wrzesień to Ty  
– złota i cała w babim lecie.
Kocham Cię przecież.

BĄDŹ
Bądź ze mną, b ą d ź.
Połóż się przy mnie
lub siądź, ale bądź.
Nie żądam od Ciebie zbyt wiele.
Poświęć mi swoje niedziele
i noce z wieczora do dnia,
i wszystkie dni tygodnia,
i święta narodowe,
kościelne i państwowe.
Wystarczy, jak będziesz przy mnie
i wiosną,
i latem,
i w zimie.
Jesienią też oczywiście.
Będziemy liczyć te liście,
co z drzew pod nogi spadają,
więdną i umierają
zmęczone życia udręką.

Bądź ze mną.
Bądź mi pod ręką.
Bez Ciebie źle się czuję.
Bez Ciebie się zmarnuję.
Bez Ciebie ja się boję.
Bądź ze mną,
bądźmy we dwoje,
życie nam będzie łaskawsze.
Bądź ze mną
z a w s z e.
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Tekst Anna Kłossowska



Kajakiem, pontonem lub tratwą przez 
spienione odmęty – ta rozrywka, która dostarcza 
adrenaliny, znana jest jako rafting i zyskuje sobie 
ostatnio coraz większe grono amatorów. Choć jak  
za dotknięciem czarodziejskiej różdżki, zdejmuje z nas 
stres życia odziennego, nie każdy może go uprawiać.

Rafting 
to sport
tylko dla
odważnych
i sprawnych
fizycznie



SZLAKI KAJAKOWE
POLSKA 

DRAWA Dopływ Noteci. Wypływa w okolicach wsi Zdroje w gminie 
Połczyn-Zdrój, w Drawskim Parku Krajobrazowym. Przecina m.in. rezerwat 
przyrody − Dolina Pięciu Jezior, najgłębsze jezioro województwa zachodnio- 
pomorskiego − Drawsko, miasto Złocieniec i Drawsko Pomorskie, jezioro 
Lubie, jezioro Wielkie Dębno, poligon drawski (na tym odcinku pływać nie 
wolno) oraz wieś Prostynię w gminie Kalisz Pomorski. Kajakowy szlak rzeki 
Drawy jest niezwykle malowniczy i zróżnicowany. Średni spadek wynosi 
tu 0,61 proc., przepływ 19 m/s. Przez Drawę, od Czaplinka przez jezioro 
Drawsko aż do Noteci, prowadzi szlak kajakowy nazywany Srebrnym 
Szlakiem im. ks. Karola Wojtyły. Najpiękniejszy jego odcinek, z przełomami 
w cienistych wąwozach i czystą wodą pełną ryb, prowadzi przez Puszczę 
Drawską, między jeziorem Lubie a Osiecznem.

  KRUTYNIA Szlak rozsławiony przez Melchiora Wańkowicza 
w książce „Na tropach Smętka”. Ma ponad 100 km długości i niewielki spa-
dek (24 cm/km). Łatwy i dostępny także dla początkujących. Spływ zaczyna 
się w Botowie nad jeziorem Gielądzkim, ew. w Sorkwitach nad jeziorem 
Lampasz, a kończy w Jabłoni koło Piszu. Wiedzie przez Puszczę Piską  
i po Wielkich Jeziorach Mazurskich. 

PILICA To największy lewy dopływ Wisły. Jej bardzo kręte koryto, 
o długości 342 km, tworzy wiele wysp, półwyspów, rozlewisk, pętli, łuków 
i zakoli. Malowniczy szlak kajakowy (z Zarzecza do Warki − 228 km), 
pełen stanic, miejsc kempingowych oraz zabytków. Polecamy skansen 
rzeki Pilicy, ruiny zamku Kazimierza Wielkiego z XIV w., wypoczynkową 
miejscowość Spała (w okolicznych borach polował carewicz Aleksander, 
późniejszy car Aleksander III; bywali tu marszałek Józef Piłsudski i prezy-
dent Ignacy Mościcki) oraz poniemieckie bunkry w Jeleniu i Konewce.

KRAKÓW Spływ pontonowy na Torze Kajakarstwa Górskiego. Choć 
tor wydaje się bardzo krótki, bo ma tylko 320 m długości (szerokość 12−14 m, 
głębokość 1,45 m), to liczba przeszkód, progów i innych atrakcji jest  
satysfakcjonująca nawet dla zaawansowanego raftingowicza.



LITWA 

UŁA−MERECZANKA−NIEMEN Długość trasy 
spływu wynosi około 81 km. Szlak wiedzie głównie przez Dzukijski Park 
Narodowy w południowej części kraju, przy granicy z Białorusią.  
Na kajakarzy czekają urokliwe, dziewicze tereny, z przelatującymi nad 
głowami orlikami krzykliwymi i głuszcami. Trasa przeprawy wiedzie przez 
zwalone drzewa, głazy i bystre wody.

ŁOTWA 

GAUJA Ta jedna z najpiękniejszych rzek w Europie płynie w głę-
bokich wąwozach. Uroku dopełniają strome zbocza i urwiska porośnięte 
lasami, a także liczne zabytki kulturowe. Długość trasy wynosi ok. 275 km. 
Najlepiej ją zacząć w okolicach miejscowości Viresi. Mimo że szlak należy 
do stosunkowo łatwych, jednak nie poleca się go osobom początkującym, 
ze względu na odcinki o charakterze górskim, przeszkody i wahania 
poziomu wód. 

FINLANDIA 

POJEZIERZE SAIMAA To sieć 120 jezior leżących  
w południowo-wschodniej części Finlandii, na Pojezierzu Fińskim. Obszar 
ten powstał w wyniku działania kontynentalnej pokrywy lodowej w czasie 
ostatniego zlodowacenia. Głębokość niektórych akwenów dochodzi do  
82 m. Uczestnicy spływu muszą mieć doświadczenie w pływaniu po otwar-
tych wodach, istnieje też możliwość pojawienia się wysokich fal. 

KANADA

RIDEAU Zbudowany w 1832 r., łączy stolicę z Kingston nad rzeką 
św. Wawrzyńca (202 km). W skład tego szlaku wchodzą dwie rzeki (Rideau 
i Cataraqui) oraz kilka jezior (m.in. Upper, Lower i Big Rideau Lake), jak 
również 19-kilometrowy odcinek kanałów wybudowanych przez człowieka. 
Na całej długości Kanału Rideau znajdują się 23 stacje z 47 śluzami. Zimą 
odcinek kanału w Ottawie przemienia się w gigantyczne lodowisko. 

Wyprawę
pontonem
powinno 
poprzedzić
szkolenie
na lądzie
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Zwykliśmy traktować 
je szorstko i pomijać 
w codziennej pielęgnacji.  
A tymczasem stopy są 
bardzo delikatne 
i takiego traktowania  
oczekują. 
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Latem 
musimy 
szczególnie
starannie
dbać
o stopy
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Kosmetyki do stóp zawierają wiele substancji  
aktywnych. Poznaj ich działanie, by móc dobrać 
odpowiedni preparat.

Tekst Małgorzata Zera

1. Eucerin, krem regenerujący, 34 zł
2.  Oriflame, nawilżający krem na noc, 9,90 zł
3.  Oriflame, płyn do relaksującej  

kąpieli stóp, 12,90 zł
4.  Ziaja, spray o działaniu  

przeciwgrzybicznym, 9,60 zł 
5.  Ziaja, krem zmiękczający  

z kompleksem AHA, 6,70 zł
6.  Bielenda, kuracja parafinowa, maska na noc, 9 zł
7.  Bielenda, kuracja parafinowa,  

pumeks kremowy, 9 zł 
8.  Dr. Stopa, sól cynamonowa do kąpieli stóp, 12 zł
9. Dr. Stopa, płyn zmiękczający naskórek, 9 zł

1

2

3

4

5

6 7

8

9
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O pielęgnacji stóp rozmawiamy 
z Izabellą Szypulską z warszawskiego  
salonu kosmetycznego „Ministerstwo Urody”, 
www.ministerstwourody.pl

Jak na co dzień dbać o stopy? 

Wspomina Pani o usuwaniu 

martwego naskórka, czy można 

do tego celu użyć stosowanego 

przez nasze mamy pumeksu? 

 
Jakie peelingi powinny być 

używane na co dzień? 

 

Co jest najważniejsze w codzien-

nej pielęgnacji naszych stóp? 

Czy lakier i zmywacz szkodzą 

naszym paznokciom? 

Co zrobić, kiedy mamy problem 

z nadmierną potliwością stóp? 

Czy dezodoranty go rozwiążą?

Czy w lecie stopy wymagają 

specjalnych zabiegów? 

Jak często wypadałoby pojawić 

się w gabinecie kosmetycznym? 



Ewangelia ognia
Michel Faber 
W.A.B., sierpień 2009

Zbuntowani
Andrew Davidson 
Czytelnik, lipiec 2009 

Literatura Europy.  
Historia literatury  
europejskiej
Red. Annick  
Benoit-Dusausoy,  
Guy Fontaine
słowo/obraz terytoria, czerwiec 2009



Afonia i pszczoły
reż. Jan Jakub Kolski
Best Film

 

Epoka Lodowcowa 3: 
Era dinozaurów
reż. Carlos Saldanha 
Imperial-Cinepix

 

Terminator Ocalenie
reż. McG 
United International Picture



   Gdynia Design  
Days 2009
Gdynia, Pomorski Park 
Naukowo-Technologiczny, 
plac Grunwaldzki  
oraz Muzeum Miasta 
Gdynia  
9–10 lipca 2009

 

Alina Szapocznikow 
Niezgrabne przedmioty 
Warszawa, Muzeum  
Sztuki Nowoczesnej   
14 maja–6 lipca 2009 

Vogue 
Gdańsk, Centrum Sztuki 
Współczesnej „Łaźnia”
 18 czerwca–2 sierpnia 2009



Open’er Festival 
Gdynia, lotnisko  
Babie Doły  
2–5 lipca 2009

Off Festival  
Mysłowice, Słupna Park   
6–9 sierpnia 2009

Koncert Radiohead
Poznań, Park Cytadela  
25 sierpnia 2009 
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SOKÓŁ
21.03–20.04  
Osoby spod tego znaku cenią sobie wolność, nie 
pozwalają na jakiekolwiek ograniczenia ze strony 
partnera. Dla otoczenia mogą wydawać się lekko-
myślne i nieodpowiedzialne. W towarzystwie bry-
lują, potrafią być zarówno świetnymi mówcami, jak 
i słuchaczami. Nie ma dla nich murów, których nie 
można obalić, czasem jedynie błyskotliwą ripostą.

BÓBR
21.04–21.05
Urodzeni w tych dniach to pracusie. Wśród osób 
spod tego znaku najwięcej jest bowiem pracoholi-
ków. Jeżeli ktoś zleci bobrowi jakieś zadanie, może 
być pewny, że zostanie ono wykonane sumiennie 
i  starannie. Jednak osoby te przy nawale obowiązków 
nie powinny zapominać o uczuciach. Kochają spo-
kojnie, bezpiecznie i uwielbiają bliskość fizyczną.

JELEŃ 
22.05–21.06
Posiada duszę artysty. Uwielbia zmiany, nowe  
wyzwania oraz odkrywanie nieznanego. Przeży- 
wanie uczuć jest dla niego wprost mistycznym  
doznaniem, jednak to najmniej stały uczuciowo 
znak. Tolerancyjny partner przymknie oko na  
niewinne flirty, ponieważ będzie wiedział, że dla 
niego jest to coś naturalnego, pozbawionego  
jakiegokolwiek znaczenia.

ŁOSOŚ 
23.07–23.08 
Osoby spod tego znaku to urodzeni przywódcy.  
Poruszają się ze swobodą i gracją i w ten sam spo-
sób pokonują wszelkie przeszkody na swojej dro-
dze. Nie ma dla nich rzeczy niemożliwych, murów 
nie do obalenia. Często wykazują jednak słomiany 
zapał i padają ofiarami własnych dążeń. W miłości 
są łowcami. Swoją ofiarę zdobywają bezgranicz-
nym, burzliwym i namiętnym uczuciem. Wyśmienici 
kochankowie, nie dla nich miłość platoniczna.

DZIĘCIOŁ  
22.06–22.07 
Urodzeni w totemie dzięcioła są wspaniałymi 
rodzicami. Tak jak te pracowite ptaki budują domy, 
w których panuje ciepła atmosfera, a życie rodzinne 
jest najważniejszą sprawą. Jednak myli się ten, kto 
uważa, że brak im czułości, romantyzmu i namięt-
ności. Ich uczucia są głębokie i często trwają przez 
całe życie. Nie lubią dzielić się z innymi swoją 
prywatnością.

NIEDŹWIEDŹ 
24.08–23.09 
Postrzegany zwykle jako pluszowy miś. Ciepły, 
miękki, o łagodnym spojrzeniu i nieco flegmatycz-
nym podejściu. Lubi mieć wszystko poukładane  
i zaplanowane. Nie lubi gwałtownych działań.  
W uczuciach, jak na prawdziwego niedźwiedzia 
przystało, skrywa się za warstwą grubego futra. 
Jednak szczęściarze, którym przez tę zasłonę udało 
się przedrzeć, otrzymają od niego wiele ciepła  
i romantyzmu z domieszką szaleństwa, jednak  
– jak to u misiów bywa – kontrolowanego.
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Indianie od wieków zajmujący się astrologią stwierdzili, że niektóre  
cechy człowieka można przypisać zwierzętom. Na tej podstawie  
stworzyli horoskop, w którym zodiakowi astrologii klasycznej  
odpowiada 12 zwierząt. Czytając go, możesz dowiedzieć się  
wiele o sobie, swoim charakterze i postępowaniu.

WĄŻ 
24.10–22.11
Często jest postrzegany jako przebiegły i zimny, 
niechętnie przytulany i głaskany. Potrafi, polegając 
na jednym spojrzeniu, wyrobić sobie opinię o czło-
wieku... najczęściej jak najbardziej trafną. W miłości 
zaborczy, zazdrosny, jednak kocha do końca życia. 
Jeśli drugiej połowie uda się trochę poluzować 
jego wężowy uścisk, zyska partnera pomocnego 
w każdej sytuacji. 

SOWA 
23.11–21.12 
Nie bez powodu jest symbolem mądrości 
i surowości. Osoby spod tego znaku to urodzeni 
nauczyciele – mądrzy, przykładni, lecz niezbyt 
rozsądni, bowiem dla nich życie jest jak przygoda. 
Również w miłości, na początku opierają uczucie 
na przygodzie i spontaniczności, jednak z czasem 
przywiązują się do partnera i gotowe są skoczyć za 
nim w ogień. Z sową na pewno nie będziesz się nu-
dzić, szczególnie w nocy, gdyż cierpi na chroniczną 
bezsenność.

GĘŚ
22.12–20.01
Osoby urodzone w tych dniach obdarzone są przez 
naturę wielką ambicją i wytrwałością. Nie działają 
spontanicznie, swoje kroki mają surowo odmierzo-
ne i zaplanowane, dlatego w życiu odnoszą spek-
takularne sukcesy. Gęsi są mieszanką inteligencji, 
mądrości i szybkości w podejmowaniu decyzji. 
Jednak w uczuciach często odnoszą niepowodze-
nia, bowiem przekładają karierę nad miłość. Gdy 
się zakochują, budzą się ze snu i szybko odrabiają 
czas spędzony na pracy. Seks dawkują ostrożnie, 
tak by nie stał się chlebem powszednim. 

KRUK 
24.09–23.10 
Osoby urodzone w tych dniach są stworzone do 
życia w społeczeństwie. Nienawidzą samotności  
i nudy. Muszą być zawsze w ruchu, otoczone przy-
jaciółmi, których zaskakują genialnymi pomysłami. 
W miłości kokieteryjne i uwodzicielskie. Jednak 
gdy znajdą wymarzonego partnera, spełniają się 
dogadzając mu i podporządkowując się, lecz nie 
bezkrytycznie. Strażnicy domowego ogniska,  
chociaż przez swoje rozpamiętywanie spraw  
z przeszłości wzniecą niejeden pożar.

WYDRA
21.01–18.02
Patrząc na nią możemy zadać sobie pytanie, skąd 
bierze tyle energii i siły, bowiem swoją zwinnością, 
szybkością i spontanicznością może zadziwić nie-
jednego. Wydra jest uroczą osobą. Ma wyjątkowo 
ciepłe usposobienie. Po spotkaniu z nią czujemy się 
wręcz naładowani jej pozytywną energią. Jednak 
niech strzegą się ci, którzy chcą ją w jakikolwiek 
sposób udomowić. To wolna istota, która ceni sobie 
przestrzeń i swobodę. Z wydrą nie będziesz się 
nigdy nudzić. Jej partner musi być wyrozumiały, 
cierpliwy i... równie inteligentny, jak ona sama.

WILK
19.02–20.03 
Osoby spod tego znaku stworzone są do życia 
w stadzie, gdzie czują się najbezpieczniej.  Bezbłęd-
nie wczuwają się w sytuację innych ludzi i w razie 
potrzeby otaczają ich współczuciem oraz troską. 
W miłości szukają partnera na całe życie. Swojego 
wybranka, mimo jego wad, idealizują, noszą na 
rękach i zdają się nie przejmować tym, że partner 
nie do końca ich docenia. Jednak w kryzysowych 
sytuacjach wilk, jak na drapieżnika przystało, 
potrafi pokazać kły i pazury. Jeśli chcesz wyjść cało 
z potyczki, lepiej po prostu... nie wywołuj go z lasu.



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

 

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

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

 

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

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

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

 

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

 

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 

 

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

 

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

 

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

 

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 

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

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

 

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

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

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

 

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)

 

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

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

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

Szpital Miejski (ZOZ) 
ul. Paderewskiego 5, 
37-100 Łańcut 
dr Jerzy Sieklucki 
tel. 017 224 02 92

 

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
 



prof. dr hab. med. 
Jan Kuydowwicz
tel. 042 251 61 82 

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

 

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

 

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

 

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

Wojewódzki Szpital 
Zespolony 
Oddział Chorób Zakaźnych 
ul. Medyczna 19, 
09-400 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. 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 

 

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

 

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

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)

 

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

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).

 

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

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

 

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, 
43-100 Tychy 
dr Tomasz Macura 
tel. 032 325 43 03

Poradnia Chorób Zakaźnych  
ul. Stefana Batorego 4, 
58-300 Wałbrzych
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
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

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

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