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SZANOWNI  
CZYTELNICY!

ZAPRASZAMY DO  
LEKTURY WRZEŚNIOWEGO 

NUMERU „ABECADŁA  
ZDROWIA”, KTÓRY JEST  
ADRESOWANY DO OSÓB  

CIERPIĄCYCH NA WIRUSOWE  
ZAPALENIE WĄTROBY. W TYM 

WYDANIU ZAMIESZCZAMY TRZY 
WAŻNE ARTYKUŁY NAPISANE 

PRZEZ LEKARZY HEPATOLOGÓW.  
PIERWSZY Z NICH, AUTORSTWA DR DOROTY  

KOZIELEWICZ, POŚWIĘCONY JEST 
ZABURZENIOM FUNKCJI TARCZYCY U CHORYCH 

LECZONYCH INTERFERONEM ALFA I RYBAWIRYNĄ 
– CZYLI PODSTAWOWYMI ŚRODKAMI  

WYKORZYSTYWANYMI W LECZENIU PRZEWLEKŁEGO ZAPALENIA  
WĄTROBY. DRUGI, NAPISANY PRZEZ PROF. JACKA JUSZCZYKA, JEST  
SWOISTYM KOMPENDIUM NAJWAŻNIEJSZYCH POJĘĆ ZWIĄZANYCH  

Z HCV, HBV I, OCZYWIŚCIE, WĄTROBĄ. O TYM NARZĄDZIE, NIE BEZ  
PRZYCZYNY UWAŻANYM PRZEZ STAROŻYTNYCH ZA SIEDZIBĘ  

DUSZY, PISZE NASZ TRZECI SPECJALISTA, DR ANITA WNUK.  
WYJAŚNIA, DLACZEGO WĄTROBA JEST NAJWAŻNIEJSZYM  
NARZĄDEM WEWNĘTRZNYM CZŁOWIEKA, RADZI TEŻ, CO  

NALEŻY ROBIĆ, ABY SŁUŻYŁA NAM JAK NAJDŁUŻEJ.  

ZAPRASZAMY DO LEKTURY!

REDAKCJA
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UWAGA  
NA KOMÓRKI
Promieniowanie wydzielane przez telefony komórkowe może być 
„potencjalnie rakotwórcze”. Tak ogłosił międzynarodowy zespół 
ekspertów powołany przy Światowej Organizacji Zdrowia (WHO). 
Oświadczenie wydał zespół 31 naukowców z 14 krajów podczas 
spotkania Międzynarodowej Agencji ds. Badań nad Rakiem. 
Naukowcy podkreślili jednak, że nie ma w tej chwili twardych 
dowodów na to, że komórki zwiększają ryzyko zachorowania na raka 
i potrzebne są dalsze badania. Pojawiły się tylko wątpliwości, których 
wcześniej nie było. Naukowcy sugerują, aby korzystać ze słuchawek, 
zamiast trzymać telefon blisko głowy oraz ograniczać długość 
rozmowy.

FARTUCHY KONTRA 
MIKROBY

Tkaniny, których nie ima się żadna bakteria, wymyślił zespół 
składający się z naukowców z Polski, Irlandii i Słowacji. Ich 
zdaniem idealnie nadają się do zastosowania w szpitalach. 
Uszyte z nich kitle wyglądają jak zwykłe lekarskie fartuchy. 
Różni je jednak to, że nie ma szansy przetrwać na nich żadna 
bakteria, nawet ta najbardziej odporna na leki. Tkanina,  
z której je uszyto, została bowiem powleczona cienką warstwą 
dwutlenku tytanu, który pod wpływem światła rozkłada się na 
bakteriobójcze substancje, m.in. na nadtlenek wodoru, czyli 
zwykłą wodę utlenioną, oraz na inne związki. Wystarczy 
światło dzienne, ale najlepiej co jakiś czas włożyć taki fartuch 
na kwadrans do fotosterylizatora z lampami UV, który mocniej 
aktywizuje warstwę dwutlenku tytanu. 

NA ZDROWIE!
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ORZECHY WŁOSKIE 
NAJZDROWSZE
Jak wynika z analizy doktora Joe Vinsona, orzechy włoskie pod 
wieloma względami przewyższają orzeszki ziemne, migdały, 
orzechy pekanowe, laskowe, brazylijskie, orzechy makadamii, 
nerkowce i pistacje. Garstka włoskich zawiera dwa razy więcej 
przeciwutleniaczy niż w przypadku dowolnych innych po-
wszechnie spożywanych orzechów. Działają też one od dwóch 
do piętnastu razy mocniej niż witamina E. Oprócz przeciwutle-
niaczy zawierają też wiele wartościowego białka.



7NA ZDROWIE!

Jedzenie zgodnie z zasadami diety śródziemnomorskiej chroni 
przed otyłością brzuszną, wysokim poziomem cholesterolu  
i nadciśnieniem. Wynika tak z analizy przeszło 50 badań nad tą 
dietą, uwzględniających dane zebrane od około pół miliona 
osób. Tę tytaniczną pracę wykonał zespół naukowców pod 
kierunkiem dr. Panagiotakosa, o jej rezultatach zaś można 
przeczytać w „Journal of the American College of Cardiology”. 
Zdaniem badaczy, dieta śródziemnomorska zmniejsza ryzyko 
śmierci w wyniku choroby wieńcowej, cukrzycy typu 2 czy 
niektórych rodzajów raka. Dodatkowo korzystnie wpływa na 
jakość życia, zapobiegając otyłości, a także reguluje metabolizm 
glukozy i poziom tłuszczów w organizmie.

WIWAT DIETA 
ŚRÓDZIEMNOMORSKA!

Pod koniec 2011 roku liczba ludzi na Ziemi może przekroczyć 
siedem miliardów – wynika z prognoz naukowców. Najwięcej 
nowych obywateli urodzi się w najbiedniejszych regionach 
świata. W 1999 roku liczba ludzi na Ziemi sięgnęła sześciu 
miliardów. Pod koniec tego roku może ona przekroczyć 
siedem. Do 2050 roku populacja ludzi na świecie zwiększy się 
jeszcze o ponad 2 miliardy, czyli tyle, ile mieszkało na Ziemi 
60 lat temu. Według prognoz, w 2100 roku naszą planetę 
będzie zamieszkiwało 10,1 miliardów ludzi. Dla porównania, 
300 lat wcześniej był to „tylko” miliard. Niemal 97 proc. 
spośród 2,3 mld, o które powiększy się populacja ludzka za 
40 lat, będą stanowić mieszkańcy gorzej rozwiniętych 
regionów świata. 49 proc. z tej liczby przypadnie Afryce. 

JEST NAS CORAZ WIĘCEJ

Kopalnia soli w Wieliczce uzyskała status sanatorium uzdrowi-
skowego w określonych wyrobiskach górniczych. Będzie to 
pierwsze w Polsce podziemne uzdrowisko. Zabiegi prowadzone 
będą w komorach „Jezioro Wessel”, „Stajnia Gór Wschodnich”  
i „Smok”. Leczone będą choroby górnych i dolnych dróg 
oddechowych oraz skóry. Według naukowców, w komorach 
solnych panuje specyficzny mikroklimat, obecny jest m.in. 
leczniczy aerozol zawierający jony chloru, sodu, magnezu  
i wapnia. Znaczenie mają również takie właściwości atmosfery 
podziemnej, jak odpowiednia temperatura, wilgotność, ciśnienie, 
ruch powietrza, ujemna jonizacja. Ważna także jest zawartość 
jodu i bromu, brak toksycznych związków w atmosferze.

UZDROWISKO W KOPALNI

7NA ZDROWIE
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dr n. med. Dorota Kozielewicz, Katedra i Klinika Chorób 
Zakaźnych i Hepatologii Collegium Medicum w Bydgoszczy

T
erapia interferonem alfa (IFN ) wywołuje różno-
rodne działania niepożądane. Niektóre z nich jak 
gorączka, bóle mięśni, stawów, zaburzenia hematolo-
giczne występują w początkowym okresie leczenia. 

Inne, jak zaburzenia nastroju, wypadanie włosów, pojawiają 
się później. Działania uboczne interferonu alfa ujawniają się 
z różną częstością. Objawy grypopodobne zgłaszane są przez 
leczonych często. Niedokrwistość aplastyczna, rumień wielo-
postaciowy zdarzają się bardzo rzadko. O tym, że interferon 
alfa powoduje dysfunkcję tarczycy, wiemy od połowy lat 80. 
ubiegłego wieku. Wówczas opisano pierwsze przypadki u cho-
rych leczonych z powodu nowotworów, między innymi raka 
piersi. W kolejnych latach okazało się, że ten problem dotyczy 
również pacjentów przewlekle zakażonych HCV leczonych 
IFN . Ocenia się, że u około 5 do 15 proc. z nich pojawiają się 
zaburzenia funkcji tarczycy. Częstszym zjawiskiem obserwo-

wanym w tej grupie chorych jest obecność przeciwciał prze-
ciwtarczycowych (TAb) bez manifestacji klinicznej choroby 
tarczycy, co dotyczy ponad 40 proc. pacjentów. 

PRZYGOTOWANIE PACJENTA DO TERAPII

Przed rozpoczęciem terapii IFN  i rybawiryną (RBV) należy 
zidentyfikować chorych z patologią tarczycy. Pacjent powinien 
poinformować lekarza prowadzącego terapię przeciwwirusową 
o chorobach tarczycy występujących u niego lub/i jego bliskich 
krewnych. Lekarz na podstawie zebranego wywiadu i badania 
przedmiotowego zleci przeprowadzenie odpowiednich badań. 
Szczególnej uwagi wymagają pacjenci z obecnością TAb przed 
terapią. Ryzyko rozwoju dysfunkcji tarczycy jest bowiem 
u nich większe. Zaburzenia czynności tarczycy nie stanowią 
bezwzględnego przeciwwskazania do leczenia przeciwwiruso-
wego. Warunkiem jego rozpoczęcia jest uzyskanie eutyreozy. 
Eutyreoza to stan, w którym zarówno stężenie hormonu 
tyreotropowego produkowanego przez przysadkę (TSH), jak 
i hormonów syntetyzowanych w komórkach tarczycy (fT4,fT3) 
są prawidłowe. 

zaburzenia 
funkcji tarczycy

PRZEWLEKŁE ZAPALENIE WĄTROBY TYPU C

O tym, że interferon alfa powoduje dysfunkcję tarczycy, wiadomo od lat 80. 
ubiegłego wieku.  Wówczas opisano pierwsze przypadki u chorych leczonych 
z powodu nowotworów. W kolejnych latach okazało się, że ten problem dotyczy  
też pacjentów przewlekle zakażonych HCV i leczonych IFN alfa.
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ABC PACJENTA

SPEKTRUM ZABURZEŃ FUNKCJI TARCZYCY 

WYWOŁANYCH PRZEZ IFN

Zaburzenia funkcji tarczycy mogą pojawić się w każdym 
momencie terapii. Najwcześniej obserwowano ich rozwój 
w czwartym tygodniu leczenia, najpóźniej dwanaście mie-
siący po jego zakończeniu (w przypadku terapii trwającej 
48 tygodni). Spektrum zapaleń tarczycy wywołanych przez 
IFN  (IIT – interferon induced thyroiditis) obejmuje dwie 
grupy. Do zaburzeń o podłożu autoimmunologicznym zalicza 
się obecność przeciwciał przeciwtarczycowych bez objawów 
klinicznych choroby tarczycy, chorobę Hashimoto i chorobę 
Gravesa. Drugą grupę stanowią choroby spowodowane bez-
pośrednim toksycznym działaniem IFN  na tarczycę,  
tj. destrukcyjne zapalenie tarczycy, nieautoimmunologiczna 
niedoczynność tarczycy. 
Krótki przegląd zapaleń tarczycy rozpoczniemy od najczęściej 
występującej choroby Hashimoto. Może ona rozwinąć się 
u prawie 20 proc. leczonych IFN . Czynnikiem zwiększającym 
ryzyko jej rozwoju jest obecność przed terapią przeciwciał 

przeciwko tyreoperoksydazie (TPOAb). Choroba manifestu-
je się subkliniczną niedoczynnością tarczycy (wzrost TSH, 
prawidłowe fT4) lub klinicznie jawną niedoczynnością (wzrost 
TSH, obniżenie fT4). U części pacjentów stwierdza się wole 
tarczycy. Ciekawą chorobą jest destrukcyjne zapalenie tarczycy 
diagnozowane u ponad połowy chorych z nadczynnością tar-
czycy rozwijającą się podczas terapii IFN . Jest to samoogra-
niczająca się zapalna choroba tarczycy przebiegająca w trzech 
fazach. Faza pierwsza charakteryzuje się nagłym początkiem 
i objawami nadczynności, którym czasami towarzyszą gorącz-
ka i bolesność szyi. Po kilku dniach lub tygodniach rozwija 
się niedoczynność tarczycy, która jest znamienna dla drugiej 
fazy choroby. W ciągu kolejnych tygodni lub miesięcy funkcja 
tarczycy powraca do normy (faza trzecia). U mniej niż 5 proc. 
pacjentów rozwija się długotrwała niedoczynność. Czasami 
choroba ma przebieg bardzo łagodny, a jej objawy pozostają 
niezauważone lub interpretowane są jako działania niepożąda-
ne interferonu. W wielu przypadkach dochodzi do spontanicz-
nego wyzdrowienia. 

OBJAWY 

NIEDOCZYNNOŚCI 

TARCZYCY

przyrost masy ciała, 
uczucie chłodu, 

zaparcia, zaburzenia 
miesiączkowania, 

zwolnienie 
czynności serca, 
niskie wartości 

ciśnienia tętniczego

DZIAŁANIA 

NIEPOŻĄDANE IFN

senność, zaburzenia 
pamięci i koncentracji, 

osłabienie libido, 
depresja, zmienność 

nastrojów, zmniejszona 
tolerancja wysiłku, 

suchość skóry, 
wypadanie włosów

małopłytkowość, 
niedokrwistość, 

migrena, suchość 
błon śluzowych jamy 
ustnej, kaszel, nieżyt 

nosa, uogólnione 
powiększenie 

węzłów chłonnych

kołatanie serca, 
duszność, 

bezsenność, 
drażliwość, 

niepokój, biegunka, 
utrata masy ciała, 

wypadanie włosów

uczucie ciepła, wzmożona 
potliwość, osłabienie, 
męczliwość mięśni, 
łamliwość paznokci, 
zwiększenie apetytu

OBJAWY 

NADCZYNNOŚCI 

TARCZYCY

DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE IFN

ANTAENACJPABC AB10

 I OBJAWY ZABURZENIA CZYNNOŚCI TARCZYCY
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Rzadko podczas leczenia IFN  występuje choroba Gravesa (GD). 
W badaniu podmiotowym i przedmiotowym stwierdzane są ob-
jawy nadczynności tarczycy, wole. Niebezpieczna jest orbitopatia 
tarczycowa. W jej przebiegu może dojść do niedomknięcia powiek 
podczas snu i zapalenia rogówki lub zaburzeń widzenia spowodo-
wanych uciskiem nerwu wzrokowego. Większość przypadków GD 
nie ulega remisji po zakończeniu leczenia IFN .
Ubytek masy ciała, wypadanie włosów, drażliwość, zaburzenia pa-
mięci, ogólne osłabienie, zmniejszenie tolerancji wysiłku mogą być 
wczesnymi objawami choroby tarczycy. Nierzadko dolegliwości 
te interpretowane są jako działania uboczne IFN . Na rycinie 1. 
przedstawiono charakterystyczne objawy nadczynności i niedo-
czynności tarczycy oraz działania niepożądane interferonu. Często 
są one podobne lub wręcz takie same.

KIEDY LEKARZ MOŻE PODJĄĆ DECYZJĘ 

O ZAKOŃCZENIU TERAPII?

W leczeniu niedoczynności tarczycy stosowana jest su-
plementacja hormonów tarczycy. Tolerancja leczenia jest 

z reguły dobra. Niedoczynność rzadko jest powodem przed-
wczesnego zakończenia leczenia przeciwwirusowego. Tyre-
ostatyki stosowane w leczeniu nadczynności tarczycy mogą 
nasilać spowodowaną IFN neutropenię (obniżenie liczby 
granulocytów obojętnochłonnych) lub wywołać agranulo-
cytozę (liczba granulocytów obojętnochłonnych poniżej 
500/μl). Mają one również działanie hepatotoksyczne, czyli 
powodują uszkodzenie wątroby. Ze względu na te działania 
niepożądane niektórzy autorzy nie zalecają ich stosowania 
u chorych z GD spowodowaną IFN . Istnieje możliwość 
zastosowania innych metod leczenia (jod promieniotwórczy 
J131, strumektomia), wymaga to jednak przerwania terapii 
IFN i RBV. Bezwzględnym wskazaniem do przerwania 
leczenia są stany zagrożenia życia, między innymi przełom 
hipermetaboliczny, śpiączka hipometaboliczna, wcześniej 
wspomniana agranulocytoza. W innych przypadkach 
decyzję o zakończeniu terapii podejmuje wspólnie lekarz 
zajmujący się leczeniem pacjentów przewlekle zakażonych 
HCV i endokrynolog. p

Choroba  
Hashimoto 
mo  ro i  
si    ro  
os b o h 
IFNa a  
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słownik 
hepatologiczny

MAŁY

Co oznacza skrót HBV, na czym polega biopsja wątroby, czy groźne jest 
stłuszczenie wątroby? Oto zbiór najważniejszych pojęć wraz z ich definicjami.

12 ABC PACJENTA
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Prof. Jacek Juszczyk, Katedra i Klinika Chorób Zakaźnych 
Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu

W
 tym słowniczku postanowiłem napisać tylko 
o tym, o co pytali mnie pacjenci w ostatnim 
kwartale. A przychodzili z bardzo różnymi 
problemami.

ANTY-HCV: przeciwciała przeciwko wirusowi C wykrywane 
w krwi. Wynik dodatni nie oznacza obecności wirusa w ustroju 
i może być tylko świadectwem przebytego zakażenia. Potwierdze-
niem obecności wirusa jest wykrycie RNA HCV. Należy wówczas 
oznaczyć liczbę cząstek i genotyp wirusa.

ALT: najczęściej oznaczany enzym znajdujący się m.in. w ko-
mórkach wątrobowych i wydostający się z nich pod wpływem 
uszkodzenia lub rozpadu. Należy do tzw. enzymów wątrobowych, 
obok AST, GGTP i in.

BILIRUBINA: związek chemiczny pochodzący w 70–80 
proc. z hemu, podstawowego składnika hemoglobiny. Są dwie 
formy bilirubiny: wolna i związana (sprzężona) z substancja-
mi umożliwiającymi jej wydalenie do żółci. We krwi jest nie 
więcej aniżeli 1mg/dl (decylitr) bilirubiny (w 80 proc. niesprzę-
żonej). Nadmiar (średnia przekroczona o 2–3 razy) powoduje 
żółtaczkę. 

BIOPSJA WĄTROBY: to nakłucie pozwalające uzyskać 
tkankę do badania mikroskopowego. Najczęstsza to biopsja prze-
zskórna igłą o średnicy 1,6 mm. Poważne powikłania występują 
w 0,5 proc. przypadków. Ryzyko zgonu podczas biopsji jest nie 
większe niż możliwość śmierci futbolisty w trakcie meczu.

Biopsja wątroby albo metody nieinwazyjne: to przeciwstawienie 

wynika z postępu diagnostyki. Nieinwazyjne metody oceny za-

awansowania zmian to elastografia oraz analiza składu bioche-

micznego krwi (fibrotest). Im bardziej są zaawansowane zmiany 

oceniane mikroskopowo, tym bardziej są zgodne z wynikami  

ww. metod alternatywnych. Nadal tzw. „złotym standardem” 

pozostaje biopsja wątroby.

CHOLESTAZA: inaczej zastój żółci, to stan zaburzeń w wy-

twarzaniu i /lub w przepływie żółci do pęcherzyka żółciowego, 

a stamtąd do dwunastnicy. Cholestaza jest wewnątrzwątrobowa 

(np. w marskości wątroby) lub zewnątrzwątrobowa, gdy występuje 

przeszkoda zamykająca przewód żółciowy (kamień żółciowy, 

nowotwór).

HBsAg: antygen na powierzchni cząstki wirusa B. Świadczy 

o zakażeniu, lecz nie o stopniu jego zaawansowania. Jest to 

składnik szczepionki anty-HBV wytwarzany metodami gene-

tycznymi.

HBV DNA: materiał genetyczny wirusa B. Oznacza się jego 

ilość w krwi przed rozpoczęciem leczenia i kontroluje w trakcie 

trwania.

HCV RNA: materiał genetyczny wirusa C. Poza hepatocytami 

i krwią może występować w niektórych innych komórkach. Jego 

oznaczanie jest podstawą potwierdzenia lub wykluczenia zakaże-

nia HCV.  

INTERFERON (IFN): naturalna substancja przeciwwiru-

sowa. Ma kilka rodzajów. Obecnie wytwarzany metodą rekombi-

nacji genetycznych, najczęściej z dołączeniem cząsteczki umoż-

liwiającej rzadsze podawanie (raz w tygodniu) i dłuższy czas 

działania (IFN pegylowane). Stosowany w zakażeniach HBV 
i HCV (łącznie z rybawiryną ). PegIFN-alfa2a jest zalecany za-
równo jako pierwszy lek w przewlekłym zapaleniu wątroby typu 
B, jak również może być użyty w miejsce analogów nukleozydo-
wych lub nukleotydowych w razie niepowodzenia leczenia.Fo
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INTERNET: dobre źródło informacji, także w zakresie 
chorób wątroby. Niestety, często są one oparte na wątpliwych 
artykułach lub nieprawdziwe. Konieczny jest więc krytycyzm 
odbiorcy.

MARSKOŚĆ WĄTROBY:  wynik ogólnego uszkodzenia 
wątroby o różnych przyczynach (wirusy, alkohol, etc.) z domi-
nującym włóknieniem i zaburzeniami struktury wątroby (tzw. 
guzki regeneracyjne) oraz zaburzeniami ukrwienia. Marskość 
wątroby ze stanu tzw. wyrównania może przechodzić w stan 
niewyrównania (wodobrzusze, żylaki przełyku, obrzęki, 
śpiączka).

NACZYNIAK JAMISTY WĄTROBY: są to pojedyn-
cze lub mnogie kanały (o średnicy od kilku milimetrów do 20 
cm) naczyniowe wypełnione krwią, występujące u 2–5 proc. 
osób. Na ogół nie dają objawów i rzadko wymagają leczenia.  
Są wykrywane metodami obrazowymi. 

NUKLEOTYDOWE LUB NUKLEOZYDOWE 

ANALOGI: różniące się chemicznie elementy strukturalne 
kwasów nukleinowych. Namnażanie się wirusa odbywa się 
przy użyciu odpowiedniego enzymu, który „dobiera” właściwe 
„cegiełki”. Są one następnie układane w odpowiednim porząd-
ku, niezbędnym do konstrukcji cząsteczki potomnej. Wprowa-
dzenie innej „cegiełki” w miejsce właściwej blokuje wydłużanie 
nitki materiału genetycznego wirusa. Obecnie dysponujemy 
kilkoma lekami z tej kategorii, najwięcej w leczeniu zakażeń 
HBV, lecz coraz więcej także HCV.

OPORNOŚĆ HBV NA LECZENIE: to uodpornienie 
się wirusa na analogi (nie ma uodpornienia na IFN), przede 
wszystkim na lamiwudynę, co wymaga zamiany leku na inny, 
w tym z uwzględnieniem pegylowanego IFN-alfa2a. Entekawir 
powoduje uodpornienie niezwykle rzadko; brak jest informa-
cji o oporności na tenofowir. Obecnie w Polsce w leczeniu 
przewlekłych zapaleń wątroby zarejestrowane są: adefowir, 
entekawir, lamiwudyna, telbiwudyna (niedostępna z przyczyn 
marketingowych) i tenofowir.

PRZEWLEKŁE WIRUSOWE ZAPALENIA 

WĄTROBY: utrzymywanie się zakażenia HBV lub 
HCV powyżej pół roku. Najczęściej nie da się określić, 
kiedy nastąpiło zakażenie, ponieważ ostra faza infekcji 
przebiegała bezobjawowo. Ma zróżnicowany przebieg, lecz 
ostatecznie może doprowadzić do marskości wątroby i raka 
wątrobowokomórkowego. Ryzyko wystąpienia tych powikłań 
jest wysokie. HBV: marskość wątroby rozwija się u 8–20 proc. 
pacjentów w ciągu pięciu lat. Rak wątrobowokomórkowy 
powstaje rocznie u 2 proc. chorych z marskością wyrównaną 
i do 10 proc. z niewyrównaną. HCV: po 10 latach 
ciężka marskość wątroby dotyczy ok. 30 proc. chorych. 
W ciągu 20 lat ok. pięć proc. z nich zachoruje na raka 
wątrobowokomórkowego.

RAK WĄTROBOWOKOMÓRKOWY: jest to 
nowotwór rozwijający się z hepatocytów, najczęstszy spośród 
złośliwych guzów wątroby. Najczęściej powstaje w związku ze 
zmiananami spowodowanymi przewlekłym zakażeniem HBV 
lub HCV (patrz odp. hasło), marskością wątroby (2–8 proc. 
ryzyka rozwoju/rok) o różnej etiologii, w tym alkoholowej 
i innymi przewlekłymi chorobami wątroby. Wymaga leczenia 
specjalistycznego. Standardowe badania w celu wczesnego 
wykrycia raka wątrobowokomórkowego: ponieważ przewlekłe 
choroby wątroby są najczęstszym podłożem tego typu raka 
(w tym zakażenie HBV i HCV), co sześć miesięcy należy 
wykonywać USG wątroby oraz oznaczać alfa-fetoproteinę 
(AFP). Nieprawidłowości ocenia lekarz specjalista. 

STŁUSZCZENIE WĄTROBY: nadmierne zgromadze-
nie substancji tłuszczowych w komórkach wątrobowych. Może 
być ogniskowe (rzadsze) lub uogólnione (29 proc. ludzi otyłych 
oraz 7 proc. bez otyłości). Może prowadzić do zapalenia wątro-
by (postać alkoholowa i niealkoholowa) z poważnymi powikła-
niami – jak w marskości.

SZCZEPIENIA PRZECIWKO WIRUSOWYM 

ZAPALENIOM WĄTROBY: najskuteczniejsza metoda 
zapobiegania zakażeniom wirusami A, B i żółtej gorączki. 

TAENTCJEPACC PABCA4
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Brak jest szczepień anty-HCV. Szczepienia anty-HBV są w Pol-
sce obowiązkowe m.in. u każdego noworodka i powinny być za-
lecane każdej nieodpornej osobie. Praktyczne jest jednoczesne, 
zamiast oddzielnego, zaszczepienie się anty-HBV i anty-HAV. 
Noworodki matek-nosicielek HBV powinny otrzymać „standar-
dową” szczepionkę anty-HBV i specjalną surowicę z przeciwcia-
łami anty-HBV. Mogą być karmione piersią. Dotyczy to także 
noworodków matek zakażonych HCV.

TORBIELE WĄTROBY: są one ograniczone ścianką 
i wypełnione płynem, najczęściej pochodzenia wrodzone-
go (u 1–5 proc. osób, częściej u kobiet), często skojarzone 
z podobnymi zmianami w nerkach. Częstość rozpoznawania 
jest związana z rozwojem metod obrazowania wątroby, przede 
wszystkim USG. Do torbieli nabytych, wymagających leczenia, 
zalicza się te spowodowane urazem, torbiele pochodzenia żół-
ciowego, pasożytniczego (bąblowiec) oraz nowotworowego. 

TRÓJLEKOWA TERAPIA PRZEWLEKŁEGO 

ZAPALENIA WĄTROBY TYPU C: nowa metoda 
leczenia polegająca na zastosowaniu u zakażonych genotypem 
1, w różnych kombinacjach – interferonu pegylowanego, ryba-
wiryny i inhibitora proteazy HCV. Obecnie zarejestrowane są 
dwa leki z tej nowej klasy: boceprewir i telaprewir.

ULTRASONOGRAFIA WĄTROBY: technika z kate-
gorii obecnie nazywanych obrazowymi metodami diagnostycz-
nymi (pra-pierwowzór to prześwietlenie promieniami Roentge-
na). Diagnostyka USG ma wiele odmian. W tym kręgu metod 
rozpoznawania znajduje się także tomografia komputerowa, 
rezonans magnetyczny i pozytonowa emisyjna tomografia, sze-
roko wykorzystywane w tzw. radiologii interwencyjnej, w celu 
precyzyjnego ustalania miejsca interwencji leczniczej.

UTAJONE ZAKAŻENIE HBV: to sytuacja, w której 
namnażanie się wirusa jest minimalne i brak objawów infekcji. 
Często zmiany w wątrobie są jednak obecne jako rezultat 
aktywności wirusa w przeszłości. Nadal istnieje ryzyko raka 
wątrobowokomórkowego. Powodem zakażenia utajonego jest 

przetrwanie w hepatocytach HBV DNA kontrolowanego przez 
silną odporność zakażonej osoby. Gdy dojdzie do osłabienia sił 
obronnych (różne choroby, leki o takich właściwościach) może 
dojść do niebezpiecznej wznowy zakażenia. Istnieje obowiązek 
badania w kierunku zakażenia utajonego w takich sytuacjach 
i zastosowania leczenia zapobiegającego. 

WĄTROBA: jest położona pod prawym podżebrzem. 
U mężczyzny waży 1,5 do 1,7 kg, a u kobiety 1,3 do 1,5 kg. 
Składa się z ośmiu segmentów, co ma podstawowe znaczenie 
w zabiegach chirurgicznych. Krew w 75 proc. pochodzi z żyły 
wrotnej, a reszta z tętnicy wątrobowej. Żółć jest wyprowadza-
na z wątroby drogami żółciowymi.

WIRUSOWE ZAPALENIE WĄTROBY: zapale-
nie i zmiany martwicze powodowane przez kilka wirusów. 
Ma przebieg ostry i przewlekły. Niektóre wirusy, jak wirus 
A (HAV), nie powodują zapaleń przewlekłych. Inne, jak B 
(HBV) i C (HCV), mają tę właściwość. W stan zapalenia prze-
wlekłego przechodzi ok. pięć proc. osób z ostrym zapaleniem 
wątroby typu B i 60–70 proc. typu C. 

WŁÓKNIENIE WĄTROBY: niezależnie od przyczyny 
nadmierne gromadzenie się tkanki łącznej o różnym nasileniu 
i w różnych obszarach wątroby.

ZAPALENIE WĄTROBY: to wywołany jakąkolwiek 
przyczyną (wirusy, alkohol, leki, zaburzenia immunologi- 
czne) stan polegający na gromadzeniu się w obrębie wątroby 
komórek zapalnych o różnym składzie i liczbie, czemu towa-
rzyszy uszkodzenie komórek wątrobowych o różnym nasileniu.

ŻÓŁĆ: produkt wątroby niezbędny do trawienia tłuszczów. 
W ciągu doby wytwarzane jest od 250 do 1100 ml/dl żółci 
o bardzo złożonym składzie chemicznym.  p
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wątroba mówi...
MOJA

W wątrobie jest siedlisko duszy człowieka – tak kiedyś uważali starożytni.  
Czy to jest prawda? Z medycznego punktu widzenia – nie.

16 ABC PACJENTA

narząd byłby lepszy niż wątroba? Serce? Za bardzo zapracowane, 
ciągły szum przepływającej krwi. Mózg? Tam tyle zakrętów, to 
istny labirynt. Płuca? Za dużo hałasu, ciągłe świsty, furczenia, 
rzężenia i dym tytoniowy. Nerki? Fuu… Tu trochę czuć moczem. 
Jelita? O nie… Dusza w jelitach. Jak to brzmi! Ze wszystkich 
narządów wewnętrznych człowieka to właśnie wątroba wydaje się 
być najlepszym miejscem dla duszy. Dlaczego? Bo jest narządem 
najważniejszym. Oto dowody:

PO PIERWSZE: nie ma takiego leku, pożywienia czy płynu 
połkniętego przez człowieka, który nie byłby przetworzony przez 
wątrobę. Wszystko, co wkładamy do jamy ustnej i połykamy, jest 

dr n. med. Anita Wnuk, Kierownik Poradni 
Hepatologicznej w Samodzielnym Publicznym 
Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Szczecinie

W
spółczesna medycyna opiera się na faktach. 
A jak do tej pory żaden naukowiec czy badacz 
nie opisał duszy, w żadnym czasopiśmie 
medycznym nie opublikowano danych na jej 

temat. Ale brak dowodów medycznych na istnienie duszy nie sta-
nowi dowodu na to, że dusza nie istnieje. W innych dziedzinach 
nauki mamy dowody na to, że istnieje (np. w filozofii, religioznaw-
stwie). A skoro istnieje, to gdzieś musi się znajdować… Jaki inny 
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zmieniane w wątrobie w różne potrzebne (np. aktywacja niektó-
rych leków) lub niepotrzebne (np. alkohol) organizmowi sub-
stancje. Na marginesie dodam, że nie jest prawdą, iż leki podane 
doodbytniczo lub w formie plastrów na skórę omijają wątrobę. 
Żadna forma podanego człowiekowi leku nie omija tego narządu.

PO DRUGIE: wątroba jest największym gruczołem trawien-
nym w organizmie. To ona głównie odpowiada za prawidłowy, 
skomplikowany proces trawienia pokarmu. „Jestem tym, co jem” 
– to jest prawda z medycznego punktu widzenia, nie tylko chwyt 
marketingowy dla książek o diecie odchudzającej. Nie istnieją 
cudowne, tanie lub droższe preparaty „wspomagające pracę 
wątroby”. Wiele osób uważa, że po zjedzeniu kilogramowej porcji 
ociekającej tłuszczem golonki „pomoże” wątrobie, łykając tabletki 
na trawienie. Żadne tabletki jej nie pomogą! Tu może pomóc tylko 
umiar w jedzeniu. Istnieje również przeświadczenie, że po zażyciu 
pewnych preparatów „wspomagających” spalanie alkoholu w orga-
nizmie można go pić bez negatywnych konsekwencji zdrowotnych 
oraz „oszczędza się” wątrobę. To tylko chwyt marketingowy. 

PO TRZECIE: wątroba jest największym spichlerzem organi-
zmu. Magazynuje potrzebne zapasy cukru, który może być użyty 
natychmiast jako „zastrzyk” energii dla najbardziej potrzebują-
cych narządów (np. mózgu w chwili stresu, serca i mięśni przy 
dużym wysiłku fizycznym). Bez glukozy człowiek nie funkcjonuje, 
a wątroba reguluje jej poziom we krwi, uwalniając potrzebne 
ilości lub magazynując ją na później. Tym samym reguluje pracę 
wszystkich narządów wewnętrznych i zmusza do wydajnego 
gospodarowania energią. Rolą zaś człowieka jest pomagać w tym 
wątrobie i nie obciążać jej zbyt dużymi ilościami cukrów prostych 
i złożonych, przyjmowanych w pokarmie. 
Jakie to są prawidłowe ilości? O tym jest napisane w każdym 
podręczniku dietetyki. Wszyscy to wiedzą, ale nie wszyscy tych 

zaleceń przestrzegają. Nadmiar cukru w diecie prowadzi do wielu 
szkód, m.in. do próchnicy. Ale to nie jest taki problem – jak zęby 
wypadną, to wstawi się nowe. Problem pojawia się, gdy wskutek 
nieprawidłowej diety (w tym również nadużywania alkoholu) 
dochodzi do stłuszczenia wątroby. Jeśli w porę pacjent nie zare-
aguje (zmiana diety, odstawienie alkoholu, leków, redukcja wagi 
ciała poprzez dietę i wysiłek fizyczny, kontrola poziomu glukozy 
i cholesterolu) to stłuszczenie (proces odwracalny) przechodzi 
w marskość (proces nieodwracalny). Z drugiej strony, stłusz-
czenie wątroby może prowadzić do cukrzycy, gdyż obładowana 
tłuszczem komórka wątrobowa pracuje jak mucha w smole, mało 
wydajnie i nieefektywnie, co pogłębia zaburzenia gospodarki 
węglowodanowej w mechanizmie błędnego koła. I to nie lekarz 
ma przerwać to błędne koło, tylko pacjent.

PO CZWARTE: wątroba produkuje czynniki krzepnięcia 
krwi. Gdyby nie ona, wykrwawilibyśmy się! Odpowiedni ich 
poziom, aktywacja i dezaktywacja poszczególnych, niezwykle 
skomplikowanych procesów krwawienia i krzepnięcia pozwala  
na regulację pracy wszystkich narządów. Bez wątroby zakrzepłaby 
krew w sercu, a w mózgu doszłoby do wylewu.

PO PIĄTE: wątroba stanowi ogromny rezerwuar krwi. 
Pojemność tego zbiornika zależy od wielkości narządu, która 
jest proporcjonalna do masy ciała i wzrostu człowieka. Jest to 
prawdziwy zbiornik retencyjny i przeciwpożarowy – gromadzi 
i oddaje krew w zależności od potrzeb organizmu, w czasie 
pożaru lub powodzi.

PO SZÓSTE: wątroba produkuje szereg substancji (białek), 
które regulują poziom leków w naszym organizmie. Aby przyj-
mować leki, które mają działać prawidłowo i skutecznie leczyć 
choroby, trzeba mieć zdrową wątrobę. A skąd mamy wiedzieć, Fo
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że ona funkcjonuje prawidłowo, skoro nawet lekarze zapominają 
o zleceniu pacjentowi testów wątrobowych przed wypisaniem 
leku? Wiele środków (m.in. antybiotyki, leki hormonalne, prze-
ciwbólowe, chemioterapia) nie działa prawidłowo przy schorze-
niach wątroby.

PO SIÓDME: to dzięki wątrobie rozróżniamy, kto jest kobietą, 
a kto mężczyzną. Wątroba odpowiada za przemianę hormonów 
w organizmie człowieka. Jeśli funkcjonuje prawidłowo i jest zdro-
wa, prawidłowo funkcjonujemy w sferze emocjonalnej oraz  
seksualnej. Wiemy, kim jesteśmy i spełniamy swoje role w społe-
czeństwie. A jeśli wątroba choruje, to nieprawidłowe przemiany 
hormonalne prowadzą do wielu powikłań, nie tylko fizycznych 
ale i psychicznych. Przykład? Nadmiar testosteronu prowadzi do 
agresji, a czasami nadmiar agresji może doprowadzić do zbrodni. 
A zbrodnia to już sprawa duszy…

Każdy ma taką wątrobę, na jaką sobie zapracował. Proszę to zapa-
miętać. I parę porad lekarskich dla zdrowej wątroby:

• Myśl o tym, co jesz. Nie jedz byle czego, w pośpiechu. 
Staraj się liczyć kalorie. Przed następnym posiłkiem 
pomyśl, co już dzisiaj zjadłeś. Wyobraź sobie, jak to 
wszystko razem wygląda w żołądku. Nie doprowadzaj 
do uczucia głodu. Jeśli odczuwasz głód to znak, że na 
jedzenie jest już za późno. Wtedy trawienie odbywa 
się „na ratunek” – by jak najszybciej pozyskać energię 
z cukru dla mózgu, a resztę tłuszczu odłożyć na póź-
niej. I odłożyć dużo, nie spalać, bo przy nieregularnym 
odżywianiu organizm nie wie, kiedy będzie następny 
posiłek.

• Nie pij płynów w trakcie jedzenia. Rozcieńczasz soki 
trawienne, co powoduje nieskuteczne i nieefektywne  
trawienie. Pij między posiłkami.

• Unikaj alkoholu pod każdą postacią (piwo to też alkohol).  
To największa i najbardziej toksyczna substancja dla wątroby. 
Alkohol niszczy bezpowrotnie komórki wątrobowe, powo-
dując ich pękanie. Na miejscu pękniętej komórki powstaje 
blizna. Setki tysięcy takich blizn zamieniają się we włókna. 
Włókna łączą się ze sobą, doprowadzając do przebudowy 
architektury wątroby i powstaje marskość.

• Utrzymuj prawidłową wagę ciała. Jeśli tyjesz, wątroba nie 
powiększa się razem z tobą. Im są większe dysproporcje 
pomiędzy wagą a wzrostem, tym wątrobie jest trudniej  
prawidłowo funkcjonować.

• Ogranicz przyjmowanie leków do niezbędnego minimum. 
Porozmawiaj z lekarzem, który nadzoruje twoje leczenie 
o jak najmniejszej skutecznej dawce leku czy leków, które 
przyjmujesz. Nie przyjmuj żadnych środków, jeśli nie jest 
to konieczne! Wszystko, co potrzebne dla organizmu, jest 
w zdrowej diecie.

• Regularnie kontroluj poziom cukru i cholesterolu we krwi. 
Poproś lekarza rodzinnego o badania wątrobowe (poziom 
ALT i AST) oraz o badanie USG wątroby. 

• Wykonaj badania w kierunku zakażenia wirusami zapalenia 
wątroby typu B (antygen HBs) oraz typu C (przeciwciała 
anty-HCV). Każda osoba, która była hospitalizowana, ope-
rowana z jakiegokolwiek powodu, miała przetoczoną krew, 
powinna takie badania wykonać natychmiast! Zakażeniu 
HBV można zapobiec (szczepienia ochronne). Zakażenie 
HCV można leczyć (interferon). Ale trzeba o nich wiedzieć, 
zanim będzie za późno (marskość).

W zdrowym ciele zdrowy duch. W zdrowej wątrobie – zdrowa 
dusza.  p
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i dla ciała
DLA DUSZY

Jak przyjemnie powitać jesień i sprawić, aby opalenizna i dobry 
nastrój trwały jak najdłużej? Oto kilka sprawdzonych sposobów. 

URODA

Anna Tudzik

C
iało, rozgrzane letnim słońce, szuka teraz 
ukojenia – regeneracji, nawilżenia i ujędrnienia. 
Dlatego warto spróbować okładów z… czekola-
dy oferowanych w gabinetach kosmetycznych. 

Rozgrzany do ok. 40 stopni Celsjusza czekoladowy mus to 
zastrzyk dobroczynnych składników dla ciała. Organiczne 
związki, które zawiera, doskonale odbudowują płaszcz hydro-
lipidowy skóry, nawilżają i wygładzają. Jednocześnie lekko 
podnosząc temperaturę ciała, pobudzają obieg krwi i limfy,  
a to najlepszy sposób na usunięcie z organizmu toksyn.
Warto też docenić działanie orientalnych przypraw, fundując 
sobie np. zabieg cynamonowy. Ekstrakt z olejku cynamonowe-
go, wzbogacony morskimi algami, kofeiną, czarnym pieprzem 
i imbirem, to prawdziwy pogromca tkanki tłuszczowej oraz 
pomarańczowej skórki. Z kolei kąpiel z dodatkiem olejku 

migdałowego skutecznie rozgrzeje skórę i przygotuje ją na 
działanie dobroczynnych składników zawartych np. w balsa-
mie mleczno-goździkowym. W wyższej temperaturze aktywne 
substancje są szybciej wchłaniane, uwalniają się również zapa-
chy, które mają zbawienny wpływ na psychikę.
Innym sposobem na polepszenie nastroju i zdrowia jest masaż. 
Polecamy zwłaszcza masaż ciepłymi kamieniami, który 
odpręży oraz zrelaksuje zmęczone mięśnie. To termoterapia, 
akupresura i drenaż w jednym. Poprawia się elastyczność  
i jędrność skóry, szybciej krąży krew. 
Dopieszczając ciało, nie zapominajmy o stopach. Ulgę przynie-
sie im kilka seansów refleksologicznych. Ta metoda terapeu-
tyczna wywodzi się z Chin. Polega na uciskaniu za pomocą 
kciuka i palców odpowiednich punktów na stopach, co ma 
odblokować kanały energetyczne i przywrócić organizmowi 
równowagę. Ponadto masaż stóp jest po prostu przyjemnym 
przeżyciem. pFo
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Jacek Matwiejczyk

David Crosby urodził się w 1941 roku, w Los Angeles. Rodzice 
byli zbyt zajęci robieniem kariery, by należycie opiekować się 
Davidem i jego starszym bratem Ethanem. Skutek? Kłopoty 
z nauką i ciągłe zmiany szkół. David, choć z trudem, skończył 
jednak podstawówkę, w szkole średniej wolał się już uczyć kore-
spondencyjnie. Poszedł także na studia aktorskie, choć po roku 
je porzucił. Postanowił zostać muzykiem, na gitarze potrafił 
grać już od najmłodszych lat. W liceum dorabiał sobie graniem 
utworów folkowych w lokalnych kawiarniach. 
Z prawdziwym przemysłem muzycznym zetknął się w 1963 
roku, za sprawą producenta Jima Dicksona, który zaprosił go 
na sesję studyjną. Rok później spotkał dwóch innych młodych 
muzyków zafascynowanych muzyką folkową i zespołem The  
Beatles, Jima McGuinna i Gene’a Clarka. Szybko zdecydowali 
się powołać do życia kapelę, którą nazwali The Byrds. Ich 
pierwszy singiel, będący przeróbką utworu „Mr. Tamburine 
Man” Boba Dylana, od razu zajął pierwsze miejsce na listach 
przebojów w USA oraz w Anglii. Trudno o lepszy początek.  

FLOWER POWER

Grupa, która miała odnieść sukces, bazując przede wszystkim 
na podobieństwach do brytyjskich zespołów, niezwykle wów-
czas lubianych w Stanach Zjednoczonych, rzeczywiście szybko 
zdobyła uznanie. I równie szybko zaczęła dryfować w inną, 
bardziej folkowo-rockową stronę, odcinając się od wszelkich po-
dobieństw do wyspiarzy. Ich muzyka szczególną popularnością 
cieszyła się w środowisku hippisów. Największy przebój grupy 
„Turn! Turn! Turn!” stał się jednym ze sztandarowych hymnów 
ruchu Flower Power. Jednak wraz z rosnącą popularnością rosły 
też napięcia w samym zespole. Najpierw odszedł Clark, a potem, 
w 1967 roku Crosby, który zaledwie dwa lata później stworzył 
wraz ze Stephenem Stillsem i Grahamem Nashem inny zespół  

– Crosby, Stills & Nash. Okazyjnie dołączał do nich Kanadyj-
czyk Neil Young. Grupa była jednym z najpopularniejszym 
zespołów w latach 70. Od początku nie uniknęli ogromnego za-
interesowania mediów, które widziały w nich kolejną supergru-
pę, lecz w przeciwieństwie do innych formacji tego okresu byli 
zespołem muzyków szanujących swoje indywidualne dokonania. 
Dobitne teksty, wirtuozerska gra na gitarach i perfekcyjny wokal 
stały się cechami charakterystycznymi tria. 

DROGA W DÓŁ

Crosby, Stills & Nash nie był jedynym projektem, w którym 
muzyk uczestniczył. Wystąpił w kilku filmach i serialach, m.in. 
w „Roseanne”, „Simpsonach” i „Ognistym podmuchu”.  
W 1971 roku zadebiutował też jako solista płytą „If I Could 
Only Remember My Name”. W dorobku ma jeszcze pięć płyt 
długogrających, ostatnia, „Live”, pochodzi z roku 2000. 
Kariera muzyczna Davida Crosby’ego była często przerywana 
terapiami uzależnień. Już w latach 70. sięgał po narkotyki, nie 
stronił też od alkoholu. W 1982 roku trafił na siedem miesięcy 
do więzienia. Powód? Posiadanie heroiny, kokainy oraz broni. 
Na pytanie dziennikarza, dlaczego nosi przy sobie pistolet, 
odpowiedział po prostu: „Nie chcę skończyć jak John Lennon”. 
Trzy lata później Crosby, który był na zwolnieniu warunko-
wym, ponownie trafił do więzienia. Tym razem po pijanemu 
prowadził samochód. 
O swoich zmaganiach z alkoholem i narkotykami opowiedział 
w wydanej niedawno autobiografii. Wspomina w niej również 
o swoich problemach z wątrobą. Narząd, zniszczony zarówno 
używkami, jak i wirusowym zapaleniem, kwalifikował się 
tylko do przeszczepu. Crosby  przeszedł operację w 1995 roku. 
I dziś, choć cierpi na cukrzycę typu 2, aktywnie występuje. Tej 
jesieni wyrusza razem z Grahamem Nashem na trasę koncerto-
wą po Wielkiej Brytanii, Irlandii, Francji, Holandii, Norwegii, 
Danii oraz Niemczech. 

21

po przejściach
MUZYK

David Crosby, jeden z najbardziej utalentowanych amerykańskich 
muzyków, założyciel The Byrds oraz Crosby, Stills and Nash, największe tryumfy 
święcił w latach 60. i 70. Wtedy też popadł w konflikt z prawem, uzależnił się 
od narkotyków i alkoholu. Chorował również na wirusowe zapalenie wątroby. 
Udało mu się jednak wziąć w garść i dziś ponownie występuje na scenie.
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do Kopernika
OD PIERNIKA

Najpiękniejszy widok na Toruń rozciąga się z nadwiślańskiej Kępy Bazarowej.  
Jak na dłoni widać stąd czerwone, zbudowane z gotyckiej cegły nabrzeże  
z pasem murów obronnych, sponad których wyrastają w niebo kościelne wieże. 

TURYSTYKA

Jacek Matwiejczyk

W
zrok natychmiast przykuwa najwyższa 
z wież, należąca do świątyni pod wezwa-
niem Janów, Apostoła i Ewangelisty. Warto 
się zdobyć na odrobinę wysiłku i pokonać 

204 stopnie prowadzące na jej szczyt, by z wysokości spoj-
rzeć na toruńskie Stare Miasto z przeszło dwiema setkami 
średniowiecznych kamienic. Więcej nie ma w żadnym innym 
polskim mieście, nawet w Krakowie. Nic dziwnego, że 
w 1997 roku toruńską starówkę wpisano na Listę Światowego 
Dziedzictwa Kulturowego UNESCO.

W 1500 roku na wieży fary Świętych Janów zawisł największy 
w tej części Europy gotycki dzwon Tuba Dei (Trąba Boża). 
Ważący 7,5 tony kolos został odlany przez miejscowego 
ludwisarza Marcina Szmidta. Aby umieścić dzwon na wieży, 
zbudowano długą na kilometr pochylnię, po której wciągało 
go siedem wołów. W Polsce Tuba Dei ustępuje rozmiarem tyl-
ko słynnemu wawelskiemu Zygmuntowi. Krakowski dzwon, 
jak podkreślają torunianie, powstał jednak w 1520 roku,  
a więc już w epoce odrodzenia. Dźwięk Trąby Bożej  
zachwycił Szwedów, którzy chcieli go skraść w 1703 roku.  
Na szczęście okazał się zbyt ciężki. Ogołocili zatem z dzwo-
nów kościół św. Jakuba. Do dziś wiszą one w katedrze w Up-
psali i uważane są za największe w Szwecji.
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W katedrze św. Janów, najstarszej i najważniejszej świątyni 
miasta, zachowały się również inne cenne zabytki, w tym 
wczesnogotycka chrzcielnica, w której ochrzczony został 
najsłynniejszy torunianin – Mikołaj Kopernik. Kamienica, 
w której się urodził, stoi przy sąsiedniej ulicy. Mieści się w niej 
muzeum z replikami przyrządów i lunet, za pomocą których 
uczony obserwował niebo. Przed Ratuszem Staromiejskim, 
przepiękną gotycką budowlą, w której ponoć jest tyle okien, 
ile dni w roku, tyle sal, ile miesięcy, a pokoi tyle, ile tygodni, 
stoi pomnik Kopernika z 1853 roku. Kilka lat temu, podczas 
renowacji monumentu odkryto, że astronom ma… wąsy. Na 
kamiennych ławkach w pobliżu 2,6-metrowej figury Kopernika 
chętnie przesiadują mieszkańcy i studenci. Turyści, po zrobie-
niu obowiązkowej fotografii z wąsatym uczonym, bezbłędnie 
odczytują gest astronoma, wskazującego prawą ręką  
na nieboskłon i udają się do planetarium znajdującego się  
przy ul. Franciszkańskiej.

Z WIZYTĄ U KALLIMACHA

Ci, którzy twardo stąpają po ziemi, wolą zwiedzanie Ratusza 
z jego galerią sztuki gotyckiej i bogatymi zbiorami malarstwa 
polskiego oraz spacer po Rynku Staromiejskim, otoczonym 
zabytkowymi kamienicami. Najcenniejszą z nich jest pokryta 
stiukową ornamentyką kamienica Pod Gwiazdą. Niegdyś jej 
właścicielem był włoski humanista Filippo Buonaccorsi, zwany 
Kallimachem, wychowawca synów Kazimierza Jagiellończyka. 
Stojący przy północnej pierzei hotel Pod Trzema Koronami 
gościł królową Marię Kazimierę, króla Augusta Mocnego,  
cara Piotra I, a także Jana Matejkę, Helenę Modrzejewską  
i Zygmunta Krasińskiego. 

TORUŃSKA KRZYWA WIEŻA

Tylko kilka kroków dzieli Rynek Staromiejski od Bulwaru Fi-
ladelfijskiego, który z kolei prowadzi do jednego z najbardziej 
znanych zabytków miasta – Krzywej Wieży. Nie odchyla się 
ona wprawdzie tak bardzo od pionu, jak jej słynna konkurent-
ka w Pizie, ale też sporo, bo aż o półtora metra. Z wieżą zwią-

zana jest żartobliwa legenda o pochodzeniu nazwy miasta. 
Budowniczego konstrukcji straszono, że jeśli jej nie wypro-
stuje, to budowla wkrótce runie. Niewzruszony majster miał 
odpowiedzieć: „To ruń”. Według innej legendy miasto miało 
wziąć swoją nazwę od rzymskiego wodza Thorandusa, który 
przybył tu w 725 roku, ale najbardziej prawdopodobna jest 
wersja krzyżacka. Rycerze zakonni, którzy ufundowali miasto 
w 1233 roku, nadali mu nazwę na cześć osady Toron w Palesty-
nie. Krzyżacy wznieśli w Toruniu pierwszą na ziemiach  
polskich ceglaną twierdzę, która przetrwała nieco ponad  
200 lat. W roku 1454 zburzyli ją sami torunianie, w większości 
niemieckiego pochodzenia, którzy mieli dość ucisku ze strony 
zakonnych braci i zapragnęli przejść pod panowanie polskie-
go króla. Kazimierz Jagiellończyk docenił ten gest, nadając 
miastu liczne przywileje. Już wówczas o bogactwie i wpływach 
grodu, nazywanego królową Wisły, zaczęły krążyć legendy.  
Toruń podupadł dopiero za czasów wojen szwedzkich, nie 
lepiej mu się wiodło pod pruskim panowaniem, gdy miasto 
zamieniono w otoczoną fortami twierdzę.

„PIERNY”, CZYLI PIEPRZNY 

Zdaniem niektórych torunian, gdyby nie piernik, z miastem 
byłoby zupełnie kiepsko. Nazwa delikatesu pochodzi od słowa 
„pierny”, czyli pieprzny. Pełen zamorskich ingrediencji, począt-
kowo był stosowany jako środek na dolegliwości żołądkowe. 
Ponoć najstarszą formą wypiekanego piernika była katarzynka 
przygotowywana przez średniowiecznych piekarzy na dzień 
św. Katarzyny. Wraz z rozwojem rzemiosła cukierniczego 
toruńskie wyroby zaczęły przybierać coraz to wymyślniejsze 
formy, przyćmiewając nawet pierniki norymberskie. Nic dziw-
nego, że receptura na ten specjał przez setki lat była w Toruniu 
najpilniej strzeżonym sekretem. Formy piernikowe rzeźbili 
najzdolniejsi snycerze, a same wyroby uchodziły za dzieła sztu-
ki, którymi obdarowywano królów i dostojników. Nie mógł im 
się oprzeć i Fryderyk Chopin, który pisał: „Widziałem wieżę, 
ratusz sławny… To wszystko jednak nie przechodzi pierników, 
oj, pierników, z których jeden posłałem do Warszawy”. p
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skręty bez 
wykrętów

JOGA

Wbrew pewnym wyobrażeniom joga nie wymaga nadludzkiej sprawności  
fizycznej ani też nadprzyrodzonej giętkości ciała. Regularne ćwiczenia wpływają  
na siłę i ogólną sprawność organizmu, dostarczając nam jednocześnie 
pozytywnej energii, przy okazji stabilizując cukier.

24 TWÓJ RUCH
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Michał Zawadzki

J
oga wydaje się dość egzotyczną formą aktywności 
fizycznej. Otoczona jest mgiełką ezoterycznej tajem-
nicy, indyjscy jogini zaś – znani z filmów i literatury 
– potrafią dokonywać rzeczy przeczących zdrowemu 

rozsądkowi. Jednak to tylko wyobrażenia podsycane przez kulturę 
masową. Starożytna joga – w postaci zakorzenionej w kulturze 
zachodniej – pozbawiona jest w dużej mierze metafizycznej otocz-
ki. To pogłębione o dążenie do duchowej równowagi ćwiczenia 
fizyczne. Niemniej jednak, jej regularne uprawianie i tak czyni 
„cuda”, wpływając kompleksowo na cały organizm. 

ZDROWIE BEZ WYSIŁKU

Dla większości osób joga, szczególnie jej popularna odmiana ha-
thajoga, jest doskonałą formą aktywności fizycznej, ponieważ nie 
forsuje organizmu. Badania prowadzone przez badaczy z Tajwa-
nu, opublikowane w jednym z brytyjskich periodyków poświęco-
nych medycynie sportowej, wykazały, że spokojne ćwiczenia ru-
chowe, takie jak np. tai chi oraz joga, przyczyniają się do wzrostu 
liczby komórek T odpowiedzialnych za „siłę” układu odpornościo-
wego. Ponadto wzmacniają siłę mięśni, rzeźbią sylwetkę, popra-
wiają ruchomość stawów, redukują stres i jego fizyczne objawy 
(m.in. skurcze mięśni), odmładzają, zmniejszają odczuwany ból. 
Z kolei badania naukowców z Uniwersytetu Medycznego w Bosto-
nie dowiodły, że joga podnosi w mózgu poziom neuroprzekaźnika 
GABA, którego niedobory są przyczyną depresji i występowania 
stanów lękowych. Brzmi zachęcająco, prawda?
 
JAK ĆWICZYĆ?

Jogę można uprawiać samodzielnie w domu lub w profesjonalnej 
szkole. Polecana jest ta druga możliwość, ponieważ pod opieką 
instruktora nie tylko szybciej opanujemy kolejne asany, ale też 
unikniemy np. kontuzji wynikających z przyjęcia złej postawy lub 
nadwyrężenia mięśni. Ten rodzaj aktywności nie wymaga wiel-
kich inwestycji w akcesoria niezbędne do ćwiczenia (wystarczy 
wygodny strój i miękka mata), a także nakładu czasu. Dwie lub 
trzy sesje w tygodniu, trwające mniej niż godzinę, w zupełności 
wystarczą, by odczuć dobroczynny wpływ na organizm. 

TROCHĘ TEORII O PRAKTYCE

Joga to nie tylko gimnastyka, ale cały system praktyk, na który 
składają się asany, czyli pozycje, oraz ćwiczenia oddechowe 
oczyszczające układ nerwowy (pranajama). Popularne asany to: 
sarvangasana (świeca), halasana (pług – nogi zarzucone za głowę 
w pozycji leżącej), ardgha padmasana (siad w pozycji półlotosu),
uttanasana (skłon z obejmowaniem łydek w pozycji stojącej),
paschimottanasana (skłon do nóg w pozycji siedzącej). 
Asany te są proste do wykonania nawet samodzielnie, jednak dla 
własnego komfortu i bezpieczeństwa nie należy ich robić 
„z marszu”. Bardzo ważna jest kolejność wykonywania pozycji. 
Prawidłowe wykonywanie sekwencji asan oraz kontrola oddechu 
pozwala oczyścić ciało i umysł z nagromadzonych napięć oraz 
lepiej poznać własne wnętrze. W warstwie duchowej joga dąży do 
wsłuchania się w to, co mówi nam nasz organizm, ale też dusza. 
W tym ujęciu to także praca nad emocjami, a więc jest to rodzaj 
orientalnej autoterapii psychologicznej.
Opisanie całej idei leżącej u podstaw jogi jest zadaniem przekra-
czającym objętość tego artykułu. W końcu mowa o starożytnym 
systemie filozoficznym i uznanej metodzie terapeutycznej. 
Niemniej jednak bliższe poznanie tej „indyjskiej gimnastyki” jest 
warte zgłębienia tematu z instruktorem. W końcu chodzi o nasze 
zdrowie i dobre samopoczucie…  p
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WARSZAWA
Joga! Centrum Adama Bielewicza
ul  urawia 
www.joga.net.pl

KRAKÓW
Studio Jogi Katarzyny Pilorz
ul. Gertrudy 4
www.studiojogi.pl

GDAŃSK
JogaBo
ul. luza 
www.jogabo.pl

LISTA SZKÓŁ
BYDGOSZCZ
Sz o a Jogi oberta Spica
ul. Goszczy s iego 
www.joga.bydgoszcz.pl

POZNAŃ
Klub Artura Szudry
ul. Groc owe i 
www.jogapoznan.pl

WROCŁAW
Namaste Praktyka Jogi
ul. uska 4  A  p.
www.joga.ssk.pl

KATOWICE
Akademia Jogi i erapii uc em
ul. a ska 
www.akademiajogi.pl
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Joga nie  
wymaga  
wielkich  
inwestycji   
w akcesoria
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Festiwal Gitary 
Elektrycznej 2011

IMPREZĘ ZAPLANOWANO 
W TRZECH MIEJSCACH: 
KATOWICKIM KINOTEATRZE 
RIALTO I KLUBIE KAKOFONIA 
ORAZ W CHORZOWSKIEJ 
LEŚNICZÓWCE.

Poza licznymi koncertami i zajęciami 
warsztatowymi dodatkowo przeprowadzo-
ny zostanie konkurs na gitarowe solo.  
W tegorocznym festiwalu swój udział 
zapowiedzieli m.in.: Radim Hladik (gita-
rzysta legendarnej grupy Blue Effect),  
Andrzej Chochół, Marek Dykta,  
Wojciech Hoffman, Grzegorz Kopołka, 
Marek Napiórkowski, Krzysztof „Puma” 
Piasecki, Andrzej Rusek, Mirosław  
Rzepa, Krzysztof Ścierański, Jarosław 
Śmietana, Leszek Winder, Dariusz 
Ziółek. 
Patronat nad festiwalem objął Marszałek 
Województwa Śląskiego oraz Prezydent 
Miasta Katowice i Prezydent Miasta 
Chorzów.

alka o nanse

JACQUES LE GOFF (UR. 
1924), FRANCUSKI 
MEDIEWISTA O ŚWIATOWEJ 
RENOMIE, OD PONAD PÓŁ 
WIEKU BADA MENTALNOŚĆ 
LUDZI ŚREDNIOWIECZA, 
PODDAJĄC ANALIZIE 
RÓŻNE ASPEKTY KULTURY, 
GOSPODARKI I RELIGIJNOŚCI 
TEJ EPOKI.

W eseju „Średniowiecze i pieniądze” 
podsumowuje dotychczasowe przemyśle-
nia na temat obecności pieniędzy w życiu 
ówczesnego społeczeństwa: pisze o ich 
znaczeniu dla gospodarki oraz ich ocenie 
z etycznego punktu widzenia. Analizuje, 
jak Kościół propagował właściwą dla 
chrześcijanina postawę wobec pozyski-
wania pieniądza (np. drogą lichwy czy 
działalności kupieckiej), chęci posiadania 
go i używania, a także – jak ewoluowały 
poglądy Kościoła w tym zakresie.

Thor

NA DVD UKAZAŁ SIĘ 
WŁAŚNIE PIERWSZY 
HOLLYWOODZKI (CZYTAJ: 
KASOWY) FILM, KTÓREGO 
REŻYSEREM JEST 
KOJARZONY RACZEJ  
Z SZEKSPIREM NIŻ MASOWĄ 
ROZRYWKĄ BRYTYJCZYK 
KENNETH BRANAGH. 

Film w nieco kpiącym tonie opowiada  
historię gromowładnego boga Thora 
(Chris Hemsworth, znany m.in. z filmu 
„Star Trek”), który zostaje wygnany z As-
gardu na Ziemię. Podejmuje starania, by 
odzyskać utracone moce. Ścigany przez 
ciemne siły Thor musi poczuć, że jest go-
towy do walki i odkryć, czego potrzebuje, 
by stać się  prawdziwym bohaterem.  
W tej kinowej przygodzie, nazywanej 
przez krytyków „ekscytującą i fantastycz-
ną rozrywką”, występują także Natalie 
Portman („Czarny Łabędź”) i Anthony 
Hopkins („Milczenie owiec”).
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ielone pomara cze  
czyli PRL dla dzieci

 

W NASZEJ PAMIĘCI KRYJĄ 
SIĘ CZĘSTO NIEZWYKŁE 
ZDARZENIA, KTÓRE WARTO 
OD CZASU DO CZASU 
WYDOBYĆ NA ŚWIATŁO 
DZIENNE.

Niektóre z takich właśnie tajemnic  
z okresu dzieciństwa odkrywa autorka 
opowieści o „Zielonych pomarańczach…”. 
Dlaczego zielonych?
Czasy kiedy rodzice byli dziećmi, czyli 
około trzydziestu lat temu, były zupełnie 
wyjątkowe. Można było w nich „spotkać”: 
talony na benzynę i kartki na cukier, 
twarde tornistry, oranżadę w proszku i 
cudownie pachnące pomarańcze.  No 
właśnie, tych ostatnich zazwyczaj wtedy 
nie było i być może właśnie stąd wziął się 
tytuł opowieści o czasach PRL-u. W kil-
kunastu rozdziałach „Zielonych pomarań-
czy...” znajdziemy więc niemal wszystko  
o ciągnących się w nieskończoność 
apelach w szkole, czarno-białych telewi-
zorach, pierwszomajowych pochodach, 
czy zbieraniu historyjek z „donaldówek”. 
Niektóre z  tych wspomnień, jak historię  
o „Czterech pancernych i psie”, można 
jeszcze czasem zobaczyć w telewizji.  
O pozostałych z pewnością opowiedzą 
wam rodzice, kiedy będziecie wspólnie 
oglądać zdjęcia z archiwów agencji praso-
wych i prywatnych zbiorów  
Wojciecha Jamy. 

Pozytywne 
Wibracje vol. 11

NA JEDENASTYM Z KOLEI 
WYDANIU „POZYTYWNYCH 
WIBRACJI” ODNAJDZIEMY 
DŹWIĘKI Z GATUNKU NEO 
SOUL, LOUNGE, FUNK I ACID 
JAZZ.  

Kompilację otwiera funkowa aranżacja 
„Sumthin’ Sumthin’” w wykonaniu 
Maxwella, która stanowi nawiązanie do 
historycznego wydania „Pozytywnych...” 
z 1997 r. (artysta rozpoczynał wówczas 
składankę utworem „Welcome”).
Jak co roku album jest doskonałym 
przeglądem piosenek z pierwszych miejsc 
list przebojów. Na dwóch płytach grają 
i śpiewają m.in.: Paloma Faith, Adele, 
Gossip, Mika, Marcus Miller, Seal, ZAZ, 
Caro Emerald, Morcheeba, De Phazz, 
Count Basic, Ledisi, Maxwell czy Jason 
Mraz. Wielu z powyższych wykonawców 
wystąpiło niedawno w ramach drugiej 
edycji Pozytywne Wibracje Festival  
w Białymstoku.

Soundtrack

ŚCIEŻKA DŹWIĘKOWA DO 
FILMU „CHICO & RITA” TO 
NIEZWYKŁY ŚWIAT GORĄCEJ, 
POŁUDNIOWOAMERYKAŃ-
SKIEJ MUZYKI I NAJLEPSZE-
GO JAZZU Z POŁOWY  
UBIEGŁEGO STULECIA.   

Razem z bohaterami filmu hiszpańskiego 
reżysera Fernanda Trueby odbywamy 
muzyczną podróż do najsłynniejszych 
klubów muzycznych epoki: Tropicany  
w Hawanie, Pleyel w Paryżu, Radio City 
Music Hall, Village Vanguard i Palladium 
w Nowym Jorku.
Muzyka do animacji została przygoto-
wana przez kubańskiego pianistę Bebo 
Valdésa oraz takich kompozytorów jak 
Consuelo Velasquez, Bud Powell czy 
Álvaro Carrillo. Wśród wykonawców 
poszczególnych utworów znajdują się mię-
dzy innymi: Bebo Valdés (Chico), Idania 
Valdés (Rita), Freddy Cole (Nat King 
Cole), Jimmy Heath (Ben Webster)  
i wielu, wielu innych…
Na Lisbon Animated Film Festival ścież-
ka dźwiękowa do „Chico & Rita” została 
wyróżniona nagrodą Monstra Award  
w kategorii najlepszy soundtrack.
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NIEZŁE ZIÓŁKA

Wyhodujesz je w ogródku, na balkonie lub parapecie. Świeże zioła 
wzbogacają smak potraw. Poza tym mają korzystny wpływ na nasz organizm. 
Przedstawiamy aromatyczną dziewiątkę ziół. 

MĄDROŚĆ NATURY DA

w twojej kuchni

Agnieszka Senderska

Z
apomnij o gotowych zestawach przyprawowych 
z to  rebki, które zawierają mnóstwo chemicznych 
ingrediencji. W zdrowej kuchni nie ma miejsca 
na sztuczne wzmacniacze smaku i zapachu. Do przy-

prawiania potraw wybieraj tylko naturalne składniki. A należą 
do nich w 100 proc. zioła – idealnie, jeśli będą świeże, pocho-
dzące z twojej hodowli, ale mogą być także suszone. Zioła mają 
cenne walory smakowe i zapachowe. Niektóre królują zarówno 
w kuchni, jak i w domowej apteczce.
Wystarczy kilka świeżo zerwanych listków mięty, rozmarynu 
czy kolendry, by nadać twojej potrawie niepowtarzalny smak. 
Jeśli dotychczas w kuchni nie stosowałeś ziół, to pora na zmia-
nę. To ci wyjdzie tylko na zdrowie.

Jeśli dysponujesz ogródkiem (wystarczy nawet 5 mkw.), możesz 
hodować miętę, majeranek, cząber, estragon, szałwię oraz le-
biodkę (oregano). Cząber i melisę możesz hodować na balkonie 
lub parapecie kuchennym. Podobnie zresztą bazylię, majeranek, 
tymianek i rozmaryn.

SZAŁWIA LEKARSKA

•  Wewnętrznie stosuje się przetwory z szałwii w zaburzeniach 
czynności wątroby.

•  W kuchni używa się świeżego i suszonego ziela, jednak należy 
je stosować w małych ilościach.

•  Nadaje się do potraw mięsnych: wieprzowiny, drobiu oraz ryb.

MAJERANEK

•  Pobudza wydzielanie soków trawiennych, działa uspokajająco. 
Zalecany jest także przy biegunkach. Fo
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DIETA

•  W polskiej kuchni popularny jest suszony otarty majeranek  
– dodaje się go do barszczu, żurku, zupy grochowej. Pasuje też 
do dań z fasoli i innych warzyw.

•  Świeżych liści używa się do kwaszenia ogórków i do zalewy 
peklującej szynkę.

•  Możesz go łączyć (stosuj rozsądne ilości) z tymiankiem, 
szałwią i rozmarynem.

BAZYLIA

•  Naturalne remedium na wzdęcia i zaparcia.
• Działa przeciwwirusowo.
•  Listki bazylii dodajemy do zup (np. krem pomidorowy),  

makaronów oraz sałatek (np. włoska Caprese)
•  Suszoną bazylią przyprawiamy dania z ryb, drobiu oraz  

warzyw. Pasuje także do pizzy.
•  Świeżą bazylię dodajemy dodajemy do masła ziołowego.

TYMIANEK

•  Poprawia trawienie, działa przeciwwirusowo.
•  Wzbogaca smak sałatek oraz zup.
•  W wersji suszonej pasuje do pieczonej kaczki i dziczyzny  

oraz ryb.
•  Nie lubi towarzystwa innych ziół (toleruje tylko natkę  

pietruszki).
•  Duże ilości tymianku nie są wskazane przy osłabieniu  

mięśnia sercowego oraz w czasie ciąży.

ESTRAGON

•  Świeże liście estragonu zawierają olejek lotny, enzymy, wita-
miny, jod i dużo składników mineralnych.

•  Pobudza apetyt, przyspiesza trawienie.
•  Sprawdza się w diecie bezsolnej.
•  Świeże i suszone liście mają korzenno-ziołowy smak.
•  Króluje w kuchni francuskiej i ormiańskiej.
•  Składnik sosów śmietanowych do białego mięsa i octu  

winnego.
•  Dodajemy go np. do szparagów, wytrawnych omletów.
•  Ze względu na intensywny smak stosujmy go w małych 

dawkach.

MIĘTA PIEPRZOWA

•  Liście mięty są remedium w przypadku problemów  
żołądkowych.

•  Przyprawę stanowią świeże bądź suszone liście.
•  Miętę jako przyprawę docenili Anglicy (sosy miętowe). Ame-

rykanie dodają ją do przyprawiania serów, sałatek i koktajli.
•  Pasuje do dań z groszku i cukinii.
•  Miętę łączymy z cząbrem, estragonem i szałwią.
•  Stosowana w dużych ilościach może być szkodliwa.

MELISA LEKARSKA

•  Ma właściwości żółciopędne.
•  Działa uspokajająco i nieco obniża ciśnienie krwi.
•  Jako przyprawę stosuje się świeże liście. Można też użyć 

suszonych, ale ich zapach nie będzie już tak intensywny.
•  Świeże, drobno posiekane liście dodajemy do gotowych  

potraw. Zyskują one cytrynowy aromat.
•  Przyprawiamy nią jogurty, koktajle mleczne, lemoniady.

CZĄBER

• Likwiduje wzdęcia i niestrawność.
•  Zastępuje ostre przyprawy.
•  Wyróżnia się korzennym zapachem i pieprznym smakiem.
•  W wersji świeżej lub suszonej pasuje do warzyw strączko-

wych, a także do białej i czerwonej kapusty.
•  Podkreśla smak potraw z grzybów i mięs o tzw. niewyraźnym 

smaku. 

ROZMARYN LEKARSKI

•  Pobudza apetyt, a także działa rozkurczowo.
•  Przyprawę stanowią świeże lub suszone całe lub zmielone 

liście.
•  Ma charakterystyczny słodkawy zapach i gorzkawy smak.
•  Wykorzystywany jest w kuchni wło skiej i francuskiej oraz 

bałkańskiej.
•  Stosujmy go w małych ilościach  

(łyżeczka po siekanych suchych liści na 4 osoby).
•  Pasuje do zup, ryb, baraniny, dziczyzny, zie mniaków, makaro-

nów i sałatek.
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zdrowe ząbki
CZOSNEK

To nie jest byle jakie warzywo – działa jak piorun. A przy 
tym wzbudza prawdziwe i głębokie namiętności: albo się go 
kocha, albo nienawidzi.

30 KULINARIA
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CZOSNKOWY MAJONEZ

SKŁADNIKI:
kilka ząbków czosnku
szczypta gruboziarnistej soli
2 żółtka
łyżka musztardy Dijon
łyżeczka soku z cytryny
szklanka oliwy z pierwszego tłoczenia

PRZYGOTOWANIE
W moździerzu rozetrzeć czosnek z solą na gładką masę. Dodać 
żółtka, musztardę, sok z cytryny i wymieszać. Wlać powoli 1/3 
szklanki oliwy, cały czas mieszając trzepaczką. Nadal mieszając, 
wlewać cienkim strumyczkiem resztę oliwy. Ubijać, aż powsta-
nie puszysty majonez.

PENNE Z SOSEM Z PIECZONYCH 

POMIDORÓW

SKŁADNIKI:
12 pomidorów podłużnych, przekrojonych na pół wzdłuż
8 plasterków pancetty albo 4 plasterki wędzonego boczku
2 cebule, posiekane
4 ząbki czosnku, zmiażdżone
4 łyżki oliwy z oliwek
400 g makaronu penne

PRZYGOTOWANIE
Rozgrzać piekarnik do 180°C. Pokroić pancettę lub boczek 
w paski. Rozłożyć pomidory w naczyniu do zapiekania, dodać 
boczek, cebulę, czosnek i oliwę.  Wymieszać. Doprawić do 
smaku solą i pieprzem. Wstawić naczynie do piekarnika na 
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Jacek Matwiejczyk

D
ziś nie jest może przyprawą tak cenną jak w sta-
rożytnym Egipcie, gdzie za siedem kilogramów 
czosnku można było kupić niewolnika. Ale 
z pewnością nie mniej cenioną. I to nie tylko za 

właściwości zdrowotne. Także za smak i aromat.
Czosnek pochodzi z Azji Mniejszej, a w uprawie znajduje się 
od najdawniejszych czasów. Jak napisał Maciej Albański, autor 
„Leksykonu sztuki kulinarnej”, w kuchni „(...) ludów Wschodu 
i Południa zajmuje poczesne miejsce jako dodatek do wielu po-
traw. W kuchni polskiej jest używany ze zbytnim umiarem, ale 
przecież dodaje się go zwykle do szpinaku, żurku, zupy grocho-
wej, do pieczeni baraniej, a nawet – naśladując Francuzów – do 
główki sałaty polanej oliwą wymieszaną z octem.” 
Dziś wielu amatorów boli to, co się ostatnio z nim wyprawia. 
Mianowicie Polskę i inne kraje Europy zalewa czosnek z Chin. 
Państwo Środka jest prawdziwym potentatem w jego produkcji. 
Szacuje się, że ponad połowa całej światowej produkcji Allium 
Sativum pochodzi z tego kraju. Problem w tym, że chiński 
czosnek jest kiepskiej jakości. Co prawda jest on ładniejszy, ma 
bardziej regularne kształty i mniej czosnkowy zapach oraz smak 
niż ten polski, lecz szybko pleśnieje i nie da się go rozmnożyć. 
Zdaniem specjalistów, jest to bardzo podejrzane, ponieważ 
czosnek powinien usychać, a nie się psuć. Może to znaczyć, że 
w porównaniu z krajowym ma mniej substancji hamujących roz-
wój patogenów. Inaczej mówiąc, nie hamuje rozwoju ciał obcych 
wywołujących choroby.
Szukajmy więc czosnku lokalnego. Główki mogą być brzydsze, 
o różowej bądź szarawej skórce, o ziarnach malutkich, za to bar-
dziej soczystych i esencjonalnych. Warto zwrócić uwagę także 
na czosnek z południa Europy. Ma on tę właściwość, że można 
go zjeść więcej, gdyż ma w sobie mniej olejków eterycznych i jest 
łagodniejszy w smaku.
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jedną godzinę. W tym czasie pomidory przejdą smakiem boczku 
i bardzo zmiękną. Przed samym końcem pieczenia ugotować 
makaron al dente. Po odcedzeniu dodać penne do gorącego sosu 
i wymieszać. Podawać od razu.

ZAPIEKANKA Z ZIEMNIAKÓW,

SERA I BOCZKU

SKŁADNIKI:
1 kg boczku, w plasterkach
1 cebula, poszatkowana
3 ząbki czosnku, poszatkowane
4 szklanki startego cheddara
5–6 nieobranych dużych mącznych ziemniaków, pokrojonych 
w cienkie plasterki
sól i pieprz do smaku

PRZYGOTOWANIE
Rozgrzać piekarnik do 180°C. W mającej 25 cm okrągłej forem-
ce do zapiekania rozłożyć plasterki boczku tak, żeby na siebie 
zachodziły. Na zewnętrznych częściach pierwszego okręgu 
położyć następne plasterki tak, żeby spora ich część wystawała 
poza naczynie. Plasterki powinny na siebie zachodzić również 
na rancie naczynia. Następnie rozgnieść środkową część, żeby 
nie była za gruba. Całość oprószyć pieprzem i posypać kilkoma 
łyżkami startego sera. Na to położyć plastry ziemniaków tak, 
aby na siebie zachodziły i przykryły całą powierzchnię. Do-
prawić solą i pieprzem i posypać częścią czosnku, cebuli oraz 
sera. Ułożyć kolejną warstwę ziemniaków. Doprawić. Czynność 
powtórzyć do wyczerpania składników. Wierzch przykrywamy 
wystającymi kawałkami boczku oraz papierem do pieczenia 
(dzięki temu boczek się nie skurczy i nie będzie odstawał).
Naczynie wstawiamy do piekarnika na około dwie godziny. 

CZOSNEK W OLIWIE

SKŁADNIKI
4 główki czosnku
litr oliwy
5 listków laurowych
8 gałązek tymianku
2 łyżeczki świeżo zmielonego pieprzu

PRZYGOTOWANIE
Rozdzielić ząbki czosnku, ale nie obierać ich z osłonek. Włożyć 
je do garnka i zalać oliwą. Dodać liście laurowe, tymianek 
i pieprz. Garnek postawić na średnim ogniu i podgrzewać przez 
20 minut. Oliwa musi być gorąca, ale nie może się zagotować. 
Odstawić w chłodne miejsce do ostygnięcia. Następnie przeło-
żyć do wcześniej przygotowanych słoików. Marynowany czosnek 
można przechowywać w lodówce przez mniej więcej miesiąc. 
Aromatyzowaną oliwę można wykorzystać do innych potraw. p

Czosnek jest powszechnie stosowany w zapobieganiu 
przeziębieniu i grypie. Stwierdzono, że obniża ciśnienie 
krwi i zmniejsza jej lepkość, zapobiegając tym samym 
zakrzepicy tętnicy wieńcowej, zawałom serca i udarom. 
Wskazano ponadto, że hamuje wzrost guzów nowotwo-
rowych, korzystnie wpływa w przypadku cukrzycy, zaka-
żeń drożdżakami i uczuleń. Łagodzi także skutki stresu.

WARTO WIEDZIEĆ
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BIAŁA PODLASKA 
 Poradnia Chor b aka nych  

ul. Warszawska 1  
21- 00 Bia a Podlaska  
tel. 83 342 814 147 
dr Irena Kijuk 

BIAŁYSTOK 
 Klinika Chor b aka nych 

Wojewódzki Szpital 
Specjalistyczny 
im. K. uskiego  
ul. urawia 14  1 - 40 Bia ystok  
tel./fax 85 741 69 21 
kierownik kliniki: 
prof. dr hab. med. 
Robert Flisiak 

oc. dr Tadeusz Wojciech 
api ski 

Prof. dr hab. Anatol Panasiuk 
e-mail: doctors poczta.onet.pl 

 Praktyka prywatna 
doc. dr Tadeusz Wojciech 

api ski 
Centrum edyczne 
Bia ystok  ul. Nied wiedzia 69  
gabinet 104  

tel. 85 740 94 91 
tel. kom. 604 651 709 
e-mail: twlapinski wp.pl 

 Praktyka prywatna 
prof. dr hab. Anatol Panasiuk  
ul. Leszczynowa 17  
Bia ystok-Grabówka  
tel. kom. 605 134 720 
e-mail: anatol panasiuk.pl 
www.panasiuk.pl 

BOLESŁAWIEC 
 Poradnia Chorób aka nych 

ul. Jeleniogórska 4  
59-700 Boles awiec  
tel. 75 738 01 20 
ordynator: dr Jan a ubiec 

BYDGOSZCZ 
 Wojewódzki Szpital 
bserwacyjno- aka ny  

ul. w. Floriana 12  
85-030 Bydgoszcz  
Katedra i Klinika 
Chorób aka nych A  
kierownik: 
prof. dr hab. med. 
Waldemar alota 
prof. dr hab. med. 

a gorzata Paw owska 
tel. 52 325 56 05 
fax 52 345 71 95 
e-mail: wsozse mpn.pl 

BYTOM 
 Szpital Specjalistyczny nr 1  

ul. Legionów 49  
41-902 Bytom  

ddzia  bserwacyjno- 
- aka ny i epatologii aka nej 
p.o. ordynatora oddzia u: 
dr n. med. Lucjan K pa 
tel. 32 281 92 41 do 45  

 Poradnia Wirusowego 
apalenia W troby 

przy Szpitalu 
Specjalistycznym nr 1  
tel. 32 281 92 41 

CHEŁM 
 Samodzielny Publiczny 

Wojewódzki Szpital 
Specjalistyczny 
Poradnia Chorób  

aka nych  
ul. Ceramiczna 1  
22-100 Che m  
dr aria Kornas-Rypina 
tel. 82 562 33 58 

CHORZÓW 
 Szpital Specjalistyczny 
ddzia  bserwacyjno- 

- aka ny   
doc. dr hab.  
W odzimierz azur  
tel. 32 349 93 41 

 Poradnia epatologiczna 
ul. jednoczenia 10  
41-500 Chorzów  
dr Ewa Janczewska-Kazek 
tel. 32 349 93 82 

CIECHANÓW 
 Szpital Wojewódzki 
ddzia  Chorób aka nych  

ul. Powsta ców 
Wielkopolskich 2  
06-413 Ciechanów  
dr ariusz Goryszewski 
tel. 23 673 03 42 

CIESZYN 
 ddzia  bserwacyjno- 

- aka ny Szpitala nr 2  
ul. Katowicka 1  
43-400 Cieszyn  
ordynator: 
dr Bronis awa Szlauer 
tel. 33 852 05 46 wew. 162 
Poradnia epatologiczna 
wew. 140 

CZĘSTOCHOWA 
 Wojewódzki Szpital 
espolony  ul. PCK 1  

42-200 Cz stochowa  
ddzia  aka ny  

i Poradnia epatologiczna 
dr Edyta Jezierska  
tel. 34 325 26 11 i 325 26 19 

DĄBROWA  
TARNOWSKA 

 Szpital im. S. Patrycego 
ddzia  bserwacyjno- 

- aka ny  
ul. Szpitalna 1  
33-200 browa Tarnowska  
dr bigniew artyka 
tel. 14 642 28 31  
fax 14 642 27 14 
e-mail: zoz-datar post.pl 

DĘBICA 
 Szpital iejski  
ddzia  bserwacyjno- 

- aka ny  
ul. Krakowska 91  
39-200 bica  
dr Teresa Brzostek 
tel. 14 670 36 21 

ELBLĄG 
 Szpital im. Jana Paw a II 
ddzia  aka ny  

ul. eromskiego 22  
22-300 Elbl g  
ordynator ddzia u aka nego: 
dr El bieta ajer 
tel. 55 230 42 30  
230 42 58  wew. 212 

EŁK 
 Samodzielny Niepubliczny 

 ita  
ul. Kochanowskiego 68A  
10-300 E k  
dr Iwona Mierzejewska 
dr Krzysztof Kropiwnicki 
tel. 87 620 05 45 

GDAŃSK 
 Pomorskie Centrum Chorób 
aka nych i Gru licy 

Klinika Chorób aka nych AM  
ul. Smoluchowskiego 18  
80-214 Gda sk  
kierownik: 
dr med. Tomasz Smiatacz 
dr Krystyna Witczak- 
-Malinowska – konsultant 
wojewódzki  
tel. 58 341 28 87 sekretariat 
www.pcchz.pl 

GIŻYCKO 
 Samodzielny Publiczny  

ul. Warszawska 41  
11-500 Gi ycko  
dr Anna Lachowicz- 
-Wawrzyniak 
tel. 87 428 52 71 wew. 351 

GORZÓW 
WIELKOPOLSKI 

 SP Szpital Wojewódzki 
ddzia  Chorób aka nych 

Poradnia Chorób W troby  
ul. Walczaka 42  
66-400 Gorzów Wielkopolski  
dr anuta miglak  
tel. 95 732 20 41 

JASŁO 
 Szpital Specjalistyczny 

w Ja le  
ddzia  bserwacyjno- 

- aka ny i W W  
38-200 Jas o  
ul. Lwowska 22  
kierownik oddzia u: 
lek. med. Lucyna Misio ek 
tel. 13 443 75 44  

JAROSŁAW 
 Centrum pieki Medycznej 

w Jaros awiu 
ddzia  bserwacyjno- 

- aka ny  
ul. 3 Maja 70   
37-500 Jaros aw  
kierownik oddzia u: 
lek. med. Ma gorzata  

ankiewicz 
tel 16 621 54 21 
 
KATOWICE 

 ddzia  Gastroenterologii SP 
Centralny Szpital Kliniczny 
im. K. Gibi skiego l skiego 

niwersytetu Medycznego  
ul. Medyków 14  
40-752 Katowice  
kierownik: 
prof. dr hab. Marek artleb 
dr Joanna Musialik 
tel. 32 789 40 00 centrala  
tel. 32 789 40 34 poradnia 
www.csk.katowice.pl 

KIELCE 
 Wojewódzki Szpital 
espolony 
ddzia  bserwacyjno- 

- aka ny  
ul. Radiowa 7  
25-317 Kielce  
ordynator: 
dr n. med. Wies aw Kryczka 
tel. 41 363 71 34 
e-mail: wkryczka mp.pl 

KONIN 
 Wojewódzki Szpital 
espolony 
ddzia  Chorób aka nych  

ul. Wyszy skiego 1  
62-510 Konin  
dr bigniew P czak  
tel. 63 240 44 92 poradnia  

KOSZALIN 
 Szpital Wojewódzki 
ddzia  bserwacyjno- 

- aka ny  
ul. Cha ubi skiego 7  
75-581 Koszalin  
ordynator: dr Jacek Wróblewski 
tel. 94 348 81 61 – ordynator 
tel. 94 348 82 92 

KRAKÓW 
 Wojewódzkie Centrum 
iagnostyki i Terapii 

Wirusowych apale  W troby 
i epatologii z Poradni  
Specjalistyczn  i ddzia em 
Wirusowego apalenia 
W troby i epatologii  
ul. Pr dnicka 80  
31-202 Kraków  
kierownik: 
Barbara Baka- wierz 
zast pca kierownika: 

Jolanta ojo -Wróbel 
tel./fax 12 614 22 73 sekretariat 
tel. 12 614 22 80 rejestracja 
poradni  
tel. 12 614 22 82 dy urka  
lekarska  oddzia  

 Klinika Chorób aka nych 
i epatologii  Szpital 

niwersytecki  
ul. niadeckich 5  
31-531 Kraków  
kierownik: 
prof. dr hab. n.med. 
Tomasz Mach 
tel. 12 424 73 40 recepcja  
tel. 12 424 73 55 
tel. 12 424 73 60 poradnia  

 Szpital Specjalistyczny 
im. S. eromskiego 

ddzia  bserwacyjno- 
- aka ny  
os. Na Skarpie 66  
31-913 Kraków  
dr n. med. Barbara Postawa- 
-K osi ska 
tel. 12 644 01 44 

 Poradnia Chorób aka nych 
dla oros ych 
wew. 502 czynny pn.–pt. 9–12 
Gabinet epatologiczny 
czynny: 
pon. 7–17.30  wt. 7– 20  
r. 10–20  czw. 7–20 
  Wojskowy Szpital Kliniczny 

z Poliklinik  
ddzia  bserwacyjno- 

- aka ny  
ul. Wroc awska 1/3  
30-901 Kraków  
tel. 12 630 83 24 lub 42 
kierownik: dr Artur Lipczy ski 

LUBLIN 
 Samodzielny Publiczny 

Szpital Wojewódzki 
im. Jana Bo ego 
Katedra i Klinika Chorób 

aka nych  
ul. Biernackiego 9  
20-089 Lublin  
kierownik: 
prof. dr hab. med. Roma 
Modrzewska 
tel. 81 740 56 29  081 740 27 00  
tel. 81 740 82 71 przychodnia  
www.top.lublin.pl/janbozy 

ŁAŃCUT 
 Centrum Medyczne  

w a cucie Sp. z o.o.  
ddzia  bserwacyjno- 

- aka ny  
ul. Paderewskiego 5  
37-100 a cut  
dr Jerzy Sieklucki 
tel. 17 224 02 92 
 
ŁÓDŹ 

 Specjalistyczny Szpital 
Wojewódzki im. Biega skiego 

KLINIKI I PORADNIE 
CHORÓB ZAKAŹNYCH

WYKAZ PLACÓWEK
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Klinika bserwacyjno- 
- aka na M  
ul. Kniaziewicza 1/5  
91-347 ód  
ordynator: 
prof. dr hab. med. 
Daniela Dworniak 
tel. 42 251 61 82 

 ddzia  bserwacyjno  
– aka ny i Chorób W troby  
ordynator: dr bigniew Dero  

ddzia  Chorób aka nych  
Tropikalnych i Paso ytniczych 
Katedra i Klinika Chorób 

aka nych AM 
prof. dr hab. med. 
Jan Kuydowicz 
tel. 42 251 61 82 

 Instytut Centrum drowia 
Matki Polki  93-338 ód   
ul. Rzgowska 281/289  
III Klinika Pediatrii   
ordynator: prof. Teresa  
Wo niakowska-G sicka 
 
ŁUKÓW 

 Poradnia Chorób aka nych 
al. Ko ciuszki 2  
21-400 uków  
tel. 25 798 96 25 
ordynator: dr Bo ena Gajownik 
dr Jolanta Fornal 

MIELEC 
 Szpital Powiatowy 

im. Edmunda Biernackiego 
ddzia  bserwacyjno- 

- aka ny 
Poradnia Chorób aka nych  
ul. eromskiego 22  
39-300 Mielec  
dr Józef Sznajder 
tel. 17 78 00 378 
www.zoz.mielec.pl 

OLSZTYN 
 Poradnia epatologiczna  

ul. o nierska 16 a  
10-561 lsztyn  
tel. 89 538 64 86 

 Wojewódzki Szpital 
Specjalistyczny  
ul. o nierska 18  
10-561 lsztyn  
dr Jolanta Citko 
tel. 89 538 65 99 

OPOLE 
 Szpital Wojewódzki 
ddzia  aka ny/Poradnia 
epatologiczna  

ul. Ko nego 53  
45-372 pole  
ordynator: dr Wies awa B udzin 
tel. 77 443 30 64 

OSTROŁĘKA 
 Poradnia Chorób aka nych  

ul. Sienkiewicza 56  

07-409 stro ka  
tel. 29 765 12 77 
ordynator: 
dr Ma gorzata Gi ycka 
tel. 29 765 13 93 

PŁOCK 
 Wojewódzki Szpital 
espolony 
ddzia  Chorób aka nych  

ul. Medyczna 19  
09-400 P ock  
dr Ma gorzata Galon 
tel. 24 364 62 13 pokój 
lekarski 

POZNAŃ 
 Wojewódzki Szpital 

im. Strusia  Stare Miasto  
Klinika Chorób aka nych AM 
Wojewódzka Poradnia W W  
ul. Szwajcarska 3  
61-003 Pozna  
kierownik: prof. dr hab. med. 
Iwona Mozer Lisewska  
tel. 61 873 93 76 sekretariat  
kierownik Poradni WZW: 
dr Iwona Bereszy ska 
tel. 61 877 36 87 

 Poradnia WZW 
Bamberski Dwór 
kontrakt z NFZ i prywatnie  

ul. w. Wawrzy ca 11  
60-539 Pozna  
rejestracja: tel. 61 848 14 10 
w godz. 8–20 
dr Iwona Bereszy ska 
przyjmuje: 
poniedzia ki: 16.30–18.30  
pi tki: 15.30–17.30 
prof. Jacek Juszczyk 
przyjmuje prywatnie: 
Przychodnia Arsmedica 
ul. Podgórna 4  
61-829 Pozna  
tel. 61 852 81 08 

PRZEŹMIEROWO 
 Gabinet Prywatny 

ul. Rynkowa 63  
62-081 Prze mierowo  
dr Iwona Bereszy ska 
tel. 61 816 39 00 
ewi wp.pl 

PUŁAWY 
 Z Z Pu awy ddzia  

Chorób Zaka nych  
ul. Bema 1  
24-100 Pu awy  
dr Tomasz Piekos 
tel. 81 886 42 91 

RACIBÓRZ 
 Szpital Rejonowy im.  

dr Józefa Rostka w Raciborzu 
ul. Gamowska 3  
47-411 Racibórz  

ddzia  bserwacyjno- 

-Zaka ny  
Poradnia epatologiczna  
ordynator: dr n.med.  
Iwona Olszok 
tel. 32 755 50 50 

RADOM 
 Radomski Szpital 

Specjalistyczny 
Oddzia  Zaka ny  
ul. Tochtermana 1  
26-600 Radom  
dr Grzegorz Stolarek 
tel. 48 361 52 23 

RZESZÓW 
 Wojewódzka Przychodnia 

Specjalistyczna 
Poradnia epatologiczna  
ul. Lwowska 60  
35-301 Rzeszów  
dr Janusz Kaliszczak 
tel. 17 866 40 00 
centrala szpitala 
rejestracja wew. 444  

i 17 866 44 28  rody 15–18 
tak e dzieci od 15. roku ycia. 

Osoby wst pnie kwali kowane 
do terapii przeciwwirusowej 
przy hepatitis C odsy ane s  
w celu diagnostyki do a cuta . 

SANOK 
 Szpital SPZOZ 

Oddzia  Chorób Zaka nych  
ul. 800-lecia 26  
38-500 Sanok  
tel. 13 465 62 45 pokój lek. 
El bieta Jurasz 
Renata Kornasiewicz-Dubiel 
kierownik: 
Stanis awa Warzycha 
www.zozsanok.pl 
Poradnia Chorób Zaka nych 
tel. 13 465 62 42 
czynna od poniedzia ku 
do pi tku 
od 11 do 13; 
leczeni interferonem 
przyjmowani s : 
we wtorki 
Renata Kornasiewicz-Dubiel  

i czwartki 
El bieta Jurasz  

od 8 do 13 

STARACHOWICE  
 Powiatowy ZOZ   

27-200 Starachowice   
ul. Radomska 70  
Oddzia  Obserwacyjno- 
-Zaka ny  ordynator:  
dr Jadwiga Maciukaj  
 
SZCZECIN 

 Pomorski niwersytet 
Medyczny 
Oddzia  epatologiczny 
Klinika Chorób Zaka nych  

ul. Arko ska 4  
71-455 Szczecin  
kierownik:  
prof. Anna Boro -Kaczmarska 
tel. 91 431 62 42 sekretariat 
e-mail: annabk inet.com.pl 

 Poradnia epatologiczna 
dr Anita Wnuk 
i prof. Marta Wawrzynowicz- 
-Syczewska 
ul. Broniewskiego 12  
71-455 Szczecin  
tel. 91 454 10 07 w. 442 lub 445 
rejestracja i 454 24 50 
e-mail 
rej-pnni spwsz.szczecin.pl 

TORUŃ 
 Wojewódzki Szpital 

Obserwacyjno-Zaka ny  
ul. Krasi skiego 4/4A  
87-100 Toru  
ordynator: 
dr El bieta Strawi ska 
tel. 56 658 25 60 
dr Bo ena Balewska- 
- ildebrandt 
tel. 56 658 25 07 
tel. 56 622 10 92 

TYCHY 
 Wojewódzki Szpital 

Specjalistyczny nr 1 
im. prof. Józefa Gasi skiego  
ul. Edukacji 102  
43-100 Tychy  
dr Tomasz Macura 
tel. 32 325 43 03 

WAŁBRZYCH 
 Poradnia Chorób Zaka nych  

ul. Stefana Batorego 4  
58-300 Wa brzych  
tel. 74 648 98 84 
ordynator: 
dr Krystyna Augustyniak 

WAŁCZ 
 107 Szpital Wojskowy 

z Przychodni  
Oddzia  Zaka ny  
ul. Ko obrzeska 44  
78-600 Wa cz
ordynator: dr Mariusz Mróz 
tel. 67 250 29 11 
pok. ordynatora 
tel. 67 259 29 12 
pok. piel gniarek 
www.107sw.mil.pl 

WARSZAWA 
 Wojewódzki Szpital Zaka ny 

Klinika epatologii i Nabytych 
Niedoborów Odporno ci AM  
ul. Wolska 37  
01-201 Warszawa  
konsultant krajowy: 
dr hab. Andrzej orban 
kierownik: dr hab. 

Alicja Wierci ska-Drapa o 
tel. 22 335 53 52 
centrala szpitala  

Oddzia  Dzienny Szpitala 
Zaka nego 
dr anna Berak 
tel. 22 335 53 52 

 Wojskowy Instytut Medyczny 
Klinika Chorób Infekcyjnych 
i Alergologii  
ul. Szaserów 128  
00-909 Warszawa  
tel. 22 681 61 99  22 681 75 19 
prof. Jerzy Kruszewski 
dr Marek Dudziak 
Poradnia Chorób Zaka nych 
dr Iwona Suchecka 

 Centralny Szpital Kliniczny 
MSWiA Oddzia  Chorób 
Wewn trznych i epatologii  
ul. Wo oska 137  
02-507 Warszawa  
ordynator: dr Andrzej Gietka 
tel. 22 602 18 50 

WROCŁAW 
 Wojewódzki Szpital 

Specjalistyczny 
im. J. Gromkowskiego  
ul. Koszarowa 5   
51-149 Wroc aw   
I Oddzia  Kliniczny Chorób 
Zaka nych  Chorób W troby  
i Nabytych Niedoborów  
Odporno ciowych  
prof. dr hab. Andrzej G adysz 
prof. dr hab. Krzysztof Simon 
tel. 71 395 75 49  71 325 52 42 
Oddzia  Chorób Zaka nych  
dr n.med. anna ab dzka  
Tel. 71 395 75 82  
Poradnia Chorób Zaka nych  
lek. med. Beata Dobracka 
tel. 71 395 74 37 
 
ZAWIERCIE  

 Szpital Powiatowy  
w Zawierciu   
ul. Miodowa 14   
42-400 Zawiercie   
Oddzia  Obserwacyjno- 
-Zaka ny  
Poradnia Chorób Zaka nych  
dr n. med. alina  
Ciszkowska-Bogda   
tel . 32 674 02 91 

ZIELONA GÓRA 
 Poradnia Chorób  

Zaka nych w Zielonej Górze  
ul. Wazów 42  
65-044 Zielona Góra  
tel. 68 452 77 78 
dr Jacek Smyka  
dr Waldemar Szyma ski



CIEKAWE ARTYKUŁY MEDYCZNE + WSZYSTKO O PRZESZCZEPIE + PORADY SPECJALISTÓW + KĄCIK KULTURALNY

JEDYNY W SWOIM RODZAJU

KWARTALNIK DLA OSÓB  
Z CHOROBAMI NEREK I ICH BLISKICH
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www.roche.pl

Roche jest liderem w dziedzinie biologii molekularnej. 
Nasze osiągnięcia umożliwiają nieustający postęp 
w nauce, a nauka to nieskończoność możliwości.
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