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

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

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

Niedawno rozpoczął się rok szkolny.  
Czy leczenie wzw C u dzieci może mieć 
wpływ na wyniki w nauce? Czy należy je 
zwalniać z lekcji wychowania fizycznego?

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

Stwierdzenie, że spożycie alkoholu jest jed-
noznacznie szkodliwe dla organizmu człowieka, 
a w szczególności dla jego wątroby, jest znacz-
nym uproszczeniem.

Jak sobie radzić z niepożądanymi  
objawami w czasie terapii
interferonem i rybawiryną?

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



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

Proponujemy nowości
kulturalne na jesień 2008.

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

Interferony w wirusowym  
zapaleniu wątoby

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

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

Osoby z HCV i HBV powinny zwracać uwagę 
na bezpieczeństwo zabiegów medycznych, 
którym się poddają (a także ich bliscy). Pod-
powiadamy waszym rodzinom, jak uniknąć 
zakażeń, a wam samym – niebezpiecznych 
nadkażeń. 
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Tekst prof. Waldemar Halota

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



Szczepionki 
zapobiegają 
późnym 
następstwom 
wirusowych
zakażeń



prof. Waldemar 

Halota 

Katedra i Klinika 
Chorób Zakaźnych  
i Hepatologii 
CM UMK



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

Długotrwałe 
picie alkholu 
hamuje  
procesy  
regeneracyjne 
wątroby

Tekst Prof. zw. dr hab. med. Krzysztof Simon
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Stowarzyszenie Pomocy Chorym z HCV „Prometeusze” oraz  
firma Roche Polska zainaugurowały ogólnopolską kampanię 
społeczną „Być może Ty? Zbadaj się – Zostań w grze”.

…choroba zakaźna,  
można się nią  
zarazić 30%

…ciężka, dokuczliwa  
choroba 30%

…trudno ją rozpoznać, 
zdiagnozować 1%

…to żółtaczka  
wszczepienna 

4%

…szczepienia teraz 
przed zabiegami  
operacyjnymi 7%

…to żółtaczka,  
zżółknięty kolor skóry 

7%

…nic nie umiem  
na ten temat powiedzieć  

16%

…w trakcie operacji z po-
wodu brudnych narzędzi 

chirurgicznych 17%

…zakaźna przez krew 
8%

…to choroba wątroby 
16%

…to nieuleczalna  
choroba 12%

CO PAN/PANI WIE NA TEMAT  

ZAPALENIA WĄTROBY TYPU C/ 

/ŻÓŁTACZKI TYPU C
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Codzienna praktyka lekarska i wyniki badań naukowych wskazują,  
że terapia przeciwwirusowa wiąże się z licznymi zaburzeniami  
w funkcjonowaniu układu wydzielania wewnętrznego (zwanego  
dokrewnym, ponieważ jego produkty wydzielane są do układu 
krwionośnego). Powodują one zmiany w stężeniu różnych hormonów.

cz. 3

Tekst dr n.med. Ewa Janczewska-Kazek



Fo
to

 C
o

r
b

is

dr n.med. Ewa 

Janczewska-Kazek

Szpital Specjalistyczny 
w Chorzowie



Niedawno rozpoczął się rok szkolny. Czy leczenie 
wzw C u dzieci może mieć wpływ na wyniki 
w nauce? Czy należy je zwalniać z lekcji 
wychowania fizycznego?

Leczenie  
interferonem 
rzadko  
utrudnia  
naukę dzieci  
i młodzieży

Tekst prof. dr hab. Małgorzata Pawłowska
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prof. dr hab. 

Małgorzata 

Pawłowska 

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

Tekst Izabela Kielczyk



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

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

Tekst Krystian Kitel,  

Joanna Tomczak-ben Othmane



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

Zmiany  
wprowadzone 
w Polsce nie 
są na świecie 
niczym  
nowym

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

Tekst Jarosław Chojnacki
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Do 80 proc.  
zakażeń  
dochodzi  
w placów-
kach ochro-
ny zdrowia

Jarosław Chojnacki

Prezes Stowarzyszenia 
Pomocy Chorym z HCV 
„Prometeusze”





Tekst prof. Jacek Juszczyk

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



Fascynująca 
historia inter-
feronu rozpo-
czyna się już  
w latach 30.  
i 40. XX wieku

Na zdjęciu: Kari Cantell 
w swoim laboratorium 

podczas pracy nad  
uzyskiwaniem interferonu.



prof. Jacek Juszczyk 

Katedra i Klinika  
Chorób Zakaźnych  
Uniwersytetu  
Medycznego im. Karola 
Marcinkowskiego  
w Poznaniu
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Rany, otarcia i skaleczenia są bardzo niebezpieczne  
dla osób z wzw, a jeszcze bardziej dla ich otoczenia,  
ponieważ wirusem tym można się zarazić przez kontakt  
z zakażoną krwią. Na szybkość procesu gojenia ma wpływ 
odpowiednia dieta.

Tekst Ryszard Dąbczak
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W jadłospisie 
powinny ko-
niecznie zna-
leźć się pro-
dukty bogate 
w witaminy



Tekst Ewa Kochalska

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

w świecie na  
końskim leży 

grzbiecie



 Stęp

  Kłus

Anglezowany

Ćwiczebny

 Galop

 Dosiad ujeżdżeniowy

 Półsiad

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





Tekst Izabela Lipnicka

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



W drogeriach 
jest mnóstwo 
kremów  
z witaminami 
i wyciągami 
z owoców
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Kiedy powinniśmy  
zacząć przejmować  
się zmarszczkami?

W kremach dużo jest składników 
o tajemniczo brzmiących nazwach. Które 
z nich są rzeczywiście skuteczne?

Jak należy dbać 
o skórę?

Czy te wszystkie sposoby są w stanie 
uchronić nas przed zmarszczkami?

ć 

est składników 

Jak n
o sk



Prawda o Marilyn?
Michael Schneider  
„Marilyn, ostatnie  
seanse” 
Instytut Wydawniczy Znak

Koty to dranie,  
a seks jest cool 
Andrew Edney  
„Kot. Koty dzikie  
i rozpieszczani pupile” 

John Williams „Seks” 
Arkady

Najsławniejsza  
kobieta-szpieg
Yannick Murphy  
„Podpisano: Mata Hari”
Wydawnictwo Sonia Draga



Bohater Dzikiego  
Zachodu powraca
„Lucky Luke  
na Dzikim Zachodzie”,  
reż. Olivier Jean Marie  
premiera 19 września 2008 

SPI International Polska

Obsesyjne uczucie
„Elegia”,  
reż. Isabel Coixet  
premiera 5 września 2008 
Monolith Plus

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

Best Film



Niezwykły świat  
Yoko Ono
Yoko Ono „Fly”  
Centrum Sztuki Współczesnej,  

Zamek Ujazdowski  

od 18 września do 26 października 2008

„Maestro Fellini” Free Form Festival 
Fabryka Trzciny

16–17 października



Wibracje z Oasis
Oasis  
„Dig out Your Soul”  
Sony BMG

premiera 6 października 2008  

 

Czarna perła hip-hopu
Nneka 
„No Longer At Ease” 
Sony BMG 

premiera 22 września 2008 

Gitarowy dynamit  
z Warszawy
Out of Tune 
„Out of Tune”  
EMI 

premiera 22 sierpnia 2008  
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TURKUS 1.02–21.02
Błękitny kamień, który chroni przed zawiścią i złym spojrze-
niem. Jego magiczna moc sprawia, że ludzie urodzeni w tych 
dniach są niezależni, inteligentni i nieco ekscentryczni. W życiu 
bezinteresowni, sprawiedliwi i uczciwi. Chętnie pomagają 
innym, co często bywa wykorzystywane przez otoczenie.

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Wojewódzki Szpital Zespolony 
Oddział Obserwacyjno-Zakaźny 
ul. Radiowa 7, 25-317 Kielce 
ordynator: dr n. med. Wiesław Kryczka 
tel. 041 363 71 34
e-mail: wkryczka@mp.pl

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Wojewódzka Przychodnia Specjalistyczna 
Poradnia Hepatologiczna (rejestracja wew. 444)

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

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

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

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

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

Wojewódzki Szpital Obserwacyjno-Zakaźny 
ul. Krasińskiego 4/4A, 87-100 Toruń 
ordynator: dr Elżbieta Strawińska 
tel. 056 658 25 60 
dr Bożena Balewska-Hildebrandt 
tel. 056 658 25 07 
tel. 056 622 10 92

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

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

107 Szpital Wojskowy z Przychodnią 
Oddział Zakaźny 
ordynator: dr Mariusz Mróz 
ul. Kołobrzeska 44 
78-600 Wałcz 
tel. 067 250 29 11 (pok. ordynatora) 
tel. 067 259 29 12 (pok. pielęgniarek) 
www.107sw.mil.pl

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

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

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

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

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

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

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

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