
magazyn dla chorych na WZW





Informacja o chorobie wywołuje zwykle kryzys 
i obniżenie nastroju. Musi minąć trochę czasu 
zanim osoba chora na nowo nauczy się  
normalnie funkcjonować. 

Szczepienia ochronne są jednym  
z największych osiągnięć medycyny w walce  
z chorobami zakaźnymi. Jak długo będziemy 
czekać na szczepionkę przeciw wirusowi HCV?

Choroba widziana oczami lekarza różni się  
od postrzegania jej przez pacjenta. Dzieje się 
tak prawie zawsze, niezależnie od nawet  
najlepszych relacji między nimi.

Na czym polega, jak przebiega i czemu służy 
biopsja wątroby? Czy taki zabieg jest bolesny? 
Przeczytaj i przestań się bać.

W leczeniu zakażeń wirusowych medycyna 
podąża bardzo już „rozjeżdżonymi” śladami 
terapii zakażeń bakteryjnych przy użyciu  
antybiotyków. Niedawno liczba leków  
o udowodnionym działaniu przeciwwirusowym 
wynosiła zero. 

Nie ma swoistych testów jednoznacznie 
wskazujących na alkoholową chorobę wątroby. 
Przedstawiamy najczęściej spotykane objawy 
kliniczne i sposób leczenia.

Leki powinny być jak najlepiej dopasowane  
do potrzeb pacjenta. Pomagają w tym 
połączone siły działów diagnostycznego  
i farmaceutycznego firmy Roche.

Przewlekłe zapalenie wątroby typu C ma 
przebieg bezobjawowy lub skąpoobjawowy. 
Zwykle chory jest osłabiony, odczuwa ciągłe 
zmęczenie i dyskomfort w prawym podżebrzu. 

Zbigniew Adam Łonisk od ośmiu lat walczy 
z wirusem HBV. Jest przekonany, że odniesie 
zwycięstwo.

Fundacja „Gwiazda Nadziei” powstała w 2007 r. 
w Katowicach. Zgłaszają się do niej  
osoby z przewlekłymi chorobami wątroby. 



Wiele osób z wirusem HCV boi się podjąć 
leczenie. Ludzie najczęściej obawiają się  
skutków ubocznych leków oraz utraty pracy  
z powodu zbyt długich zwolnień lekarskich.

Ćwiczenia z piłką, czyli fitball, opanowały 
świat. Są proste, zdrowe, niezbyt forsowne  
i bardzo przyjemne. Mogą być świetną 
zabawą dla każdego, niezależnie od wieku. 

Trądzik dorosłych i trądzik różowaty to dwie 
zupełnie różne choroby. Łączy je wspólna 
nazwa oraz to, że cierpią na nie   
osoby dorosłe. 

Śpiewanie ma w genach. Wylansowała wiele 
przebojów, wśród których jest piosenka  
nagrana w duecie z... nieżyjącym ojcem. Od 
kilku lat Natalie Cole zmaga się z wirusem HCV.

Dieta ma wpływ na nasze samopoczucie 
zarówno fizyczne, jak i psychiczne.
Podpowiadamy, co jeść, gdy prowadzi się 
siedzący tryb życia.



 



Tekst dr hab. Marta Wawrzynowicz-Syczewska

Szczepienia ochronne są jednym 
z największych osiągnięć medycyny  
w walce z chorobami zakaźnymi, które 
dziesiątkują ludność na świecie. 
Jak długo będziemy czekać  
na szczepionkę przeciw wirusowi HCV?
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Nie ma swoistych testów jednoznacznie wskazujących  
na alkoholową chorobę wątroby. Tym bardziej, że odchylenia  
od normy stwierdzane w badaniach dodatkowych w stłuszczeniu wątroby,  
alkoholowym zapaleniu wątroby i marskości wątroby – zdecydowanie  
odmiennych postaci klinicznych i morfologicznych, często o różnym  
stopniu zaawansowania i aktywności – znacznie się różnią.

Tekst prof. zw. dr hab. med. Krzysztof Simon
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Tekst prof. dr hab. med. Waldemar Halota
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Choroba widziana oczami lekarza różni się  
diametralnie od postrzegania jej przez pacjenta. 
Dzieje się tak prawie zawsze, niezależnie od nawet  
najlepszych relacji między chorym a lekarzem.

Naukowcy 
cały czas 
pracują  
nad nowymi  
lekami  
przeciw wzw



Firma Roche stara się, aby produkowane przez nią 
leki były jak najściślej dopasowane do potrzeb 
pacjentów. Dysponując połączonymi siłami 
działów farmaceutycznego i diagnostycznego, 
może łatwiej sprostać temu zadaniu.

Onkologia Rak sutka wykrywanie obecności receptora ludzkiego naskórkowego  
czynnika wzrostu (HER2) w komórkach nowotworowych za pomocą  
specyficznych testów diagnostycznych, takich jak produkowany 
przez Roche Tissue Diagnostics (Ventana). Służy on do identyfikacji 
pacjentek potencjalnie reagujących na herceptynę (przeciwciało 
monoklonalne blokujące receptor HER2)

Rak  
okrężnicy/odbytnicy

wykrywanie specyficznych mutacji genowych za pomocą testu K-Ras 
Mutation Test, pomagające zidentyfikować chorych, którzy mogą 
odnieść korzyść z określonych metod leczenia (niektóre cytostatyki 
stosowane w leczeniu raka jelita grubego i innych nowotworach 
wskazane są tylko dla chorych nieobarczonych mutacjami)

Wirusologia HIV testy pozwalające monitorować skuteczność terapii antyretrowiruso-
wej, jak również wykrywać lekooporność i modyfikować leczenie

HCV testy o wysokiej czułości, oparte na reakcji łańcuchowej polimerazy  
w czasie rzeczywistym (RT PCR), służące do pomiaru wiremii,  
co pomaga dobrać schemat terapii w zależności od tego, jak pacjent 
odpowiada na leczenie

Metabolizm Osteoporoza monitorowanie skuteczności leczenia antyresorpcyjnego,  
które pomaga dostosować terapię do potrzeb pacjenta

Metabolizm leków Test AmpliChip CYP450 analizujący warianty dwóch genów  
kodujących
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Tekst prof. dr hab. med. Małgorzata Pawłowska

Jeśli w najbliższym czasie czeka cię biopsja 
wątroby, możesz odczuwać niepokój. Zwykle 
największe obawy budzi to, co 
nieznane. Przeczytaj więc, na czym polega 
ten zabieg oraz po co się go przeprowadza.
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prof. dr hab. med. 

Małgorzata  

Pawłowska

Katedra Chorób  
Zakaźnych  
i Hepatologii CM UMK
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Tekst lek. med. Anna Parfieniuk,  

prof. dr hab. med. Robert Flisiak

Przewlekłe zapalenie wątroby typu C 
we wczesnym stadium ma przebieg 
bezobjawowy lub skąpoobjawowy. 
Zwykle chory jest osłabiony, odczuwa 
ciągłe zmęczenie, dyskomfort  
w prawym podżebrzu oraz miewa  
nudności lub bóle stawowo-mięśniowe.



Przewlekłe 
zmęczenie 
może być
objawem 
zakażenia 
wirusem  HCV

lek. med. Anna Parfieniuk,   

prof. dr hab. med. Robert Flisiak 

Klinika Chorób Zakaźnych i Hepatologii  
Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku

Piśmiennictwo:
1.  Hepatitis C – global prevalence (update).  

Wkly Epidemiol. Rec. 2000, 75(3):18–19.
2.  Alter H.J.: HCV natural history: the retrospective 

and prospective in perspective. J. Hepatol, 2005; 
43(4):550–552.

3.  Stefanova-Petrova D., Tzvetanska A., Naumova 
E., Mihailova A., Hadjiev E., Dikova R., Vukov M., 
Tchernev K., Chronic hepatitis C virus infection: 
Prevalence of extrahepatic manifestations and 
association with cryoglobulinemia in Bulgarian 
patients. World J Gastroenterol, 2007;  
13(48):6518–6528.

4.  Marcellin P., Descamps V., Martinot-Peignoux M., 
Larzul D., Xu L., Boyer N., Pham B.N., Crickx B., 
Guillevin L., Belaich S. Cryoglobulinemia with 
vasculitis associated with hepatitis C virus infe-
ction. Gastroenterology, 1993; 104(1):272–7.

5.  Spinelli J.J., Lai A.S., Krajden M., Andonov A., 
Gascoyne R.D., Connors J.M., Brooks-Wilson A.R., 
Gallagher R.P. Hepatitis C virus and risk of non-
Hodgkin lymphoma in British Columbia, Canada. 
Int J Cancer, 2008; 122(3):630–3.



(HCV – ang. hepatitis C virus) dotyczy 190 mln ludzi na świecie, co stanowi  
około 3 proc. całej populacji. Szacuje się, że rocznie zakażeniu ulega około  
3–4 miliony osób. W większości przypadków ma ono przebieg skryty,  
prowadząc do przewlekłego procesu chorobowego u 70–80 proc. zakażonych (1).

Pozawątrobowe manifestacje zakażenia HCV wg Hadziyannis SJ. J Eur Acad Dermatol Venereo, 1998; 10:12–21

  Hematologiczne 
Mieszana krioglobulinemia 
Niedokrwistość aplastyczna 
Małopłytkowość 
Chłoniaki nieziarnicze (NHL)

  Dermatologiczne 
Porfiria skórna późna 
Liszaj płaski 
Zapalenia naczyń

  Nefrologiczne 
Kłębuszkowe zapalenia nerek

  Endokrynologiczne 
Choroby tarczycy 
Cukrzyca

  Okulistyczne 
Owrzodzenie rogówki 
Zapalenie naczyniówki

  Naczyniowe 
Martwicze zapalenie naczyń 
Guzkowe zapalenie tętnic

  Autoimmunologiczne 
Choroby tkanki łącznej  
Zapalenie ślinianki

  Neurologiczne 
Osłabienie/bóle mięśni 
Neuropatie obwodowe 
Zapalenie stawów/bóle stawów



W leczeniu zakażeń wirusowych medycyna podąża bardzo już 
„rozjeżdżonymi” śladami terapii zakażeń bakteryjnych przy użyciu 
antybiotyków. Na co dzień niespecjaliści nie zdają sobie z tego sprawy, 
lecz nie tak dawno liczba preparatów o udowodnionym 
działaniu przeciwwirusowym wynosiła „0” (słownie: „zero”).  
I to wówczas, kiedy na rynku było już kilkanaście antybiotyków.

Tekst prof. dr hab. med. Jacek Juszczyk
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prof. dr hab. med.

Jacek Juszczyk 

Katedra i Klinika Chorób  
Zakaźnych Uniwersytetu 
Medycznego  
im. K. Marcinkowskiego  
w Poznaniu



Od momentu zakażenia wirusem HCV osoba  
chora styka się z całą gamą problemów natury  
psychologicznej. Ich źródłem są: świadomość  
przewlekłej choroby zakaźnej, lęk przed  
naznaczeniem i wykluczeniem społecznym,  
wpływ wirusa na psychikę oraz skutki uboczne  
wywołane farmakologicznym leczeniem  
przeciwwirusowym. 

Tekst Małgorzata Korycińska
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Depresja 
jest chorobą, 
z którą
koniecznie
trzeba
walczyć!



Z roku na rok wzrasta świadomość Polaków w zakresie 
przyczyn wywołujących wirusowe zapalenie  
wątroby typu A, B i C. Coraz więcej osób zgłasza  
się na badania profilaktyczne i stosuje się do zaleconych  
przez lekarza szczepień ochronnych. 

Tekst Barbara Pepke



Mimo upływu czasu pozostał człowiekiem pełnym życia  
i optymizmu. Od ośmiu lat walczy z wirusem HBV  
i jest przekonany, że odniesie zwycięstwo. Zbigniew Adam  
Łonisk jest pacjentem, od którego mogliby wiele nauczyć się 
nie tylko inni zmagający się z chorobą, ale także lekarze. 

Tekst Joanna Tomczak-ben Othmane

Aby wygrać 
z chorobą, 
trzeba  
wierzyć, 
że to się
w końcu uda
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Śpiewanie ma w genach. Wylansowała wiele przebojów, wśród 
których jest piosenka nagrana w duecie z… nieżyjącym ojcem.  
Od kilku lat Natalie Cole zmaga się z wirusem HCV.
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Mimo 
kłopotów
ze zdrowiem
Natalie wciąż
koncertuje
i nagrywa



Tekst Jarosław Chojnacki

W dobie światowego 
kryzysu gospodarczego 
zatrudnienie jest bardzo 
ważne. Musimy mieć 
pracę, aby utrzymać  
siebie i rodzinę.  
Nie korzystamy  
ze zwolnień lekarskich  
w obawie, że szef  
rozwiąże z nami  
umowę o pracę. Jednak 
gdy zabraknie zdrowia, 
na nic zda się dobrze 
płatna posada.
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Terapię 
można
przerwać 
na życzenie
w każdej
chwili



Ryby

Ciemne, najlepiej pełnoziarniste pieczywo

Warzywa

Ryż brązowy, kasze, orzechy

Produkty mleczne

Produkty fermentowane

Produkty, które zawierają dużą porcję  
witamin z grupy B

Pokrzywę

Dziurawiec

Lipę

Dieta ma wpływ na nasz wygląd  
oraz samopoczucie fizyczne i psychiczne.  
Odpowiednie odżywianie ma istotne znaczenie  
dla wszystkich, ale powinny na nie zwrócić  
szczególną uwagę osoby, które wykonują pracę 
biurową i mało przebywają na powietrzu. 

Tekst Zofia Głuchowska-Sowińska
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I Śniadanie
a.

b.

c.

II Śniadanie
a.

b.
c.

d.

Obiad
a.

b.

c.

Podwieczorek
a.
b.
c.
d.
e.

Kolacja
a.
b.
c.
d.
e.



Ćwiczenia z piłką, czyli fitball,  
opanowały świat. Są proste,  
zdrowe, niezbyt forsowne  
i przyjemne. Mogą być  
świetną zabawą!

Tekst Agata Janczewska



Fitball 
to metoda 
polecana 
każdemu, 
niezależnie
od kondycji



Skręty tułowia w klęku

Scyzoryk

Unoszenie tułowia na piłce 

Łuk

Spięcia brzucha 

„Deseczka” na piłce

Rozmiarów piłek gimnastycznych  
jest kilkanaście. Od tych maleńkich  
– przeznaczonych do ćwiczenia dłoni,  
do największych, które osiągają nawet  
180 cm średnicy. Standardowe rozmiary piłek używanych 
przez dorosłych wahają się w granicach 45–75 cm  
i są uzależnione od wzrostu osoby ćwiczącej: 
 
45 cm – do 158 cm 
55 cm – od 159 do 168 cm 
65 cm – od 169 do 179 cm 
75 cm – od 180 do 190 cm (i powyżej)
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Warto 
ćwiczyć 
w domu.
Piłka może
zastąpić
krzesło!



„Deseczka” bokiem na piłce 

Spięcia brzucha połączone ze skrętem tułowia 

„Scyzoryk” z piłką

Unoszenie piłki 

Ćwiczenie 1:

Ćwiczenie 2:

Ćwiczenie 3:

łką

i 

Ćwiczenie 2:

Ćwiczenie
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Najwięcej
problemów 
z cerą 
pojawia się
w okresie
dojrzewania



Tekst Katarzyna GrabowskaTrądzik dorosłych i trądzik różowaty to dwie  
zupełnie różne choroby. Łączy je wspólna  
nazwa oraz to, że cierpią na nie osoby dorosłe.

1

2 3

4

5



Cera 
trądzikowa
wymaga 
stosowania
kosmetyków
leczniczych

 1 Effaclar K, emulsja eliminująca niedoskonałości skóry, 47 zł; 2 Soraya, 
tonik przeciwtrądzikowy, 11 zł; 3 Dermedic, krem intensywnie nawilżający 
32 zł; 4 Soraya, krem nawilżający redukujący blizny i zmiany potrądzikowe, 
18 zł; 5 Floslek, pianka do mycia, 18 zł; 6 Vichy, krem nawilżający zwalcza-
jący niedoskonałości skóry, 70 zł; 7 Iwostin, krem na naczynka, 30 zł  
8 Bioderma, płyn miceralny, 50 zł; 9 Effaclar, żel oczyszczający, 32 zł; 

6

7

8

9



Rozmowa z dr n.med. EWĄ CHLEBUS,
specjalistką dermatolog II stopnia,  
założycielką Stowarzyszenia  
Dermatologii Estetycznej w Polsce.  



Pokój doskonały
Amos Oz 
 Świat Książki, maj 2009

Gargulec
Andrew Davidson
W.A.B., luty 2009

Siedem szkiców
Virginia Woolf
Prószyński i S-ka, styczeń 2009



Vicky Cristina  
Barcelona
reż. Woody Allen 
Kino Świat, premiera: 17 kwietnia 2009

Wino truskawkowe
reż. Dariusz Jabłoński
Gutek Film, premiera: kwiecień 2009

Hańba
reż. Steve Jacobs  
Gutek Film, premiera: 22 maja 2009



   Nieobojętny Świat
Yours Gallery 
6 lutego–15 marca 2009

Zofia Stryjeńska  
1891–1976
Muzeum Narodowe 
w Warszawie
maj–lipiec 2009

W rytmie epoki.  
Moda Dwudziestolecia 
z kolekcji Muzeum  
Narodowego  
we Wrocławiu
 16 maja–31 sierpnia 2009



Koncert
The Cinematic Orchestra
Klub Palladium, Warszawa, 6 kwietnia 2009

Ten
Pearl Jam
Sony BMG, premiera: 23 marca 2009

Koncert
Antony & The Johnsons
Teatr Wielki Warszawa, 29 kwietnia 2009 
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RAK  
BYK – To dla ciebie 
idealny kandydat 
na męża/żonę. Tak 
jak ty jest łagodny, 
niebywale cierpliwy 
oraz przywiązany 
do domu i rodziny. 
Sprawy materialne 
traktuje bardzo po-
ważnie, więc nie musisz martwić się o byt.
RAK – Rozumiecie się doskonale. Równie ważne są 
dla was sprawy emocjonalne. Staracie się budować 
dobre stosunki z bliskimi, oparte na miłości  
i zaufaniu. 
LEW – Osobowość dumna i nieco egoistyczna, 
potrzebuje uznania i ciągłego zainteresowania,  
co tobie przychodzi z łatwością, ponieważ szczerze 
go podziwiasz. Lew odwdzięcza się za to troskliwą 
opieką.
PANNA – To trudny partner i niełatwo sprostać jego 
wymaganiom. Przywiązuje wielką wagę do porządku 
i dobrych manier. Oboje jednak kochacie dom oraz 
cenicie zgodne życie rodzinne.

LEW  
BARAN – To naj-
odpowiedniejszy ze 
wszystkich znaków 
partner dla Lwa. 
Jeżeli postanowi cię 
zdobyć, nie spocz-
nie, dopóki mu się 
to nie uda. Ujmuje 
życiową zaradnością 
oraz gotowością do wyręczania cię w wielu rzeczach. 
WAGA – Oboje staracie się być dla siebie czuli 
i delikatni. To szczególnie ważne dla ciebie, 
ponieważ potrzebujesz sentymentalnych gestów 
i romantyki. Macie szansę stworzyć  trwałe  
i szczęśliwe małżeństwo. 
STRZELEC – Uzupełniacie się pod każdym  wzglę-
dem. Macie podobne temperamenty i zaintereso-
wania, co dobrze rokuje waszemu związkowi. Jego 
niezwykła osobowość i potrzeba indywidualności 
wyzwalają w tobie ducha beztroski i lekkomyślności. 
Ma na ciebie duży wpływ, jest w stanie odwieść cię 
od twoich dotychczasowych zamierzeń. Jednocześ-
nie nieustannie cię inspiruje.

PANNA 
BYK – Nie lubi 
zmian we własnym 
życiu, niezbyt 
chętnie też po-
dejmuje decyzje. 
Jeśli jednak już 
jakąś podejmie, bez 
wahania zmierza do 
obranego celu. Jego 
zrównoważenie emocjonalne i niewzruszony spokój 
działają na ciebie jak prawdziwy balsam. 
RAK – Macie podobne wyobrażenia o życiu i rodzinie. 
Dzięki temu zawsze uda wam się osiągnąć poro-
zumienie i stworzyć harmonijny związek. Rak jest 
zwykle czułym i delikatnym partnerem, trudno go 
wyprowadzić z równowagi, a jeśli jednak poczuje się 
zraniony, szybko wybacza krzywdę.
KOZIOROŻEC – Zmierza do wytyczonego celu 
systematycznie i konsekwentnie. Obojgu wam zależy 
na zapewnieniu sobie odpowiedniego standardu 
życiowego. Niestety, nie możecie liczyć na wielką 
namiętność, rzadko jednak dochodzi między wami 
do konfliktów.

BARAN 
LEW – Obydwoje 
chcecie być podziwia-
ni i zauważani przez 
otoczenie, a także 
lubicie dominować. 
Jednak wzajemnie 
szanujecie swoją 
indywidualność 
i ustępujecie sobie 
dla dobra związku. 
WAGA – Przebojowa indywidualistka doskonale 
poradzi sobie ze zgodnym i idącym na kompromis 
partnerem. Racjonalny Baran unika nieprzyjemnych 
sytuacji i gwałtownych emocji. 
STRZELEC – Przedsiębiorczy, dynamiczny i pełen 
radości życia jest  idealnym uzupełnieniem powścią-
gliwego Barana. Nawet jeśli spędzacie razem dużo 
czasu, nie odczuwacie znużenia ani rutyny.
WODNIK – Niepowtarzalny i oryginalny, potrafi do- 
strzec i docenić te cechy u innych. Jego upór może 
jednak zniechęcać Barany, które nie lubią, gdy ktoś 
próbuje im narzucić swoje zdanie.

BYK  
BYK – Jest zrówno-
ważony i spokojny, 
woli domowe zaci-
sze niż przyjemności 
wielkiego świata. 
Bywa jednak uparty 
i potrafi bronić 
swoich racji. 
RAK – Łagodny 
i ustępliwy, odczuwa głęboką więź z rodziną. Trudno 
przyjmuje zmiany. W większości sytuacji życiowych 
dobrze się zrozumiecie. Nie będziecie mieć proble-
mu z dochowaniem sobie wierności. 
PANNA – Docenisz jej pracowitość, oszczędność, 
równowagę duchową i emocjonalną. Obydwoje 
lubicie dobrą kuchnię i romantyczne wieczory przy 
świecach. Nad kłótnie przedkładacie spokojną 
rozmowę.
KOZIOROŻEC – Spokojny i zrównoważony, z chęcią 
aprobuje zdanie partnera. Pragnie udowodnić swoją 
wartość poprzez osiągnięcie sukcesu materialnego. 
Będziecie czuć się ze sobą bezpiecznie.

BLIŹNIĘTA 
WAGA – Macie 
podobne zaintereso-
wania, nie lubicie 
monotonii i szarzy-
zny dnia codzien-
nego. Okazywanie 
emocji napawa 
was niesmakiem, 
toteż staracie się 
kontrolować uczucia gniewu, lęku i smutku. Jeśli cały 
czas będziecie zabiegać o swoje względy, nuda wam 
nie grozi.
STRZELEC – Oboje jesteście niespokojnymi duchami, 
macie też wspólne upodobania i hobby. Łatwo przy- 
stosowujecie się do nowych warunków i lubicie 
przebywać ze sobą. Wykazujecie się wobec siebie 
niezwykłą empatią.
WODNIK – Łączy was zamiłowanie do poszerzania 
wiedzy, lubicie kontakty z ludźmi, ciekawe rozmowy, 
podróże. Dom i rodzina nie są najważniejszym celem 
w waszym życiu. W każdej sytuacji jesteście  
dla siebie bardzo delikatni i uprzejmi.
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KOZIOROŻEC
BYK – Jest przewidy-
walny i wierny, u jego 
boku możesz czuć się 
pewnie. Oboje lubicie 
pracować, uzależnia-
cie swoje szczęście 
od statusu majątkowe-
go. Czeka was udane 
małżeństwo.  
RAK – Oboje cenicie 
spokój i stabilizację, dzięki czemu stworzycie bardzo 
udany związek, którego nadrzędnym celem będzie 
zapewnienie rodzinie bezpieczeństwa i dobrobytu. 
SKORPION – Pozornie wszystko was różni, ale jeśli 
zdołacie szczerze porozmawiać o swoich uczuciach, 
możecie stworzyć wspaniałą parę. 
RYBY – Oboje jesteście spokojni, lubicie wygody  
i ustabilizowane życie. Mimo różnic charakterów nie 
macie problemu z dostosowaniem się do ocze-
kiwań partnera. Pamiętaj jednak, że to ty musisz 
podejmować wszelkie małżeńskie decyzje, bowiem 
Waga żyje w świecie marzeń i fantazji, a w swoich 
działaniach kieruje się intuicją.

WODNIK  
BLIŹNIĘTA –  Wasze 
charaktery oraz 
upodobania są 
podobne. Co prawda 
Wodnik zwykle 
zajmuje się kilkoma 
rzeczami naraz, 
żadnej nie kończąc, 
ale łączy was błysko-
tliwość, inteligencja, aktywność, co sprawia,  
że tworzycie ciekawą parę, która intryguje otoczenie. 
STRZELEC – Jedno jest pewne: nuda wam nie grozi. 
Lubicie wszystko, co nowoczesne i niekonwencjonal-
ne. Oboje jesteście odważni i niecierpliwi. Ewentu-
alne nieporozumienia mogą wynikać z niechęci  
do wykonywania codziennych obowiązków. 
WODNIK – Więź intelektualna i wspólne zaintere-
sowania odgrywają ważną rolę w waszym życiu. 
Oboje jesteście nieciepliwi i impulsywni, ale 
to jedynie ubarwia szarą codzienność. Cenicie 
rzeczy pięknie, nie lubicie rutyny. Żadne z was nie 
garnie się do zakładania rodziny ani otaczania się 
gromadką dzieci.

RYBY  
BYK – Idealnie się 
uzupełniacie. Oboje 
lubicie wygodne 
życie, unikacie po- 
śpiechu i zamiesza-
nia. Pracowity Byk 
umie zatroszczyć się  
o rodzinne finanse. 
RAK – Tak samo jak 
Ryby, Rak kocha dom  
i rodzinę, marzy o dzieciach. Doskonale umie wczuć 
się w twoje problemy, łatwo daje się przekonać do 
twoich poglądów. Razem stworzycie związek trwały  
i stabilny, oparty głównie na wzajemnym zrozumieniu. 
SKORPION – Oboje należycie do osób  
wrażliwych i rozumiejących uczucia innych.  
Jeśli zaakceptujecie swoje wady, może was  
połączyć niezwykle silna więź emocjonalna.  
Grozi wam wręcz całkowite zatracenie się  
w sobie, a nawet uzależnienie od siebie. Skorpion 
co prawda jest wiecznym wojownikiem, a Ryby 
wolą domowe zacisze i rodzinny spokój, ale razem 
zbudujecie cudowny związek. 

WAGA 
BARAN – Jego 
reakcje są niezwykle 
impulsywne, często 
zmienia nastrój  
i wpada w gniew. 
Jednak różnice 
charakterologiczne 
tylko ubarwiają wasz 
związek. 
BLIŹNIĘTA – Tworzycie parę bardzo lubianą przez 
otoczenie. Bliżnięta mają szerokie zainteresowania, 
łatwo też dostosowują się do sytuacji i partnera, 
dlatego razem stworzycie ciekawe i harmonijne 
małżeństwo. 
SKORPION – Mimo że Skorpion jest zdecydowany, 
zaborczy i zazdrosny, a Waga kochliwa, delikatna 
i towarzyska, macie szansę być dobraną i zgodną 
parą. Pamiętaj jednak, że to Skorpion zawsze pełni 
rolę lidera w związku.
STRZELEC – Indywidualista, który jednocześnie 
jest lojalnym i wiernym partnerem. Oboje lubicie 
życie towarzyskie oraz rozrywki, łatwo nawiązujecie 
kontakty i jesteście życzliwi dla innych.

SKORPION 
KOZIOROŻEC  
– Oboje jesteście 
bardzo ostrożni  
w wyrażaniu swoich 
uczuć. Koziorożec ma 
poważny stosunek  
do życia, jest wier- 
nym i solidnym 
partnerem. Niestety 
zbytnio poświęca się pracy, szczęście daje mu  
sukces zawodowy i dobry status materialny,  
przez co może ucierpieć życie rodzinne.
RYBY – Skorpiona i Ryby łączy niespotykana wręcz 
silna i głęboka więź emocjonalna. Ryby są namiętne 
i pełne temperamentu, co jest dla Skorpionów 
szczególnie ważne. Wspólne pasje są antidotum na 
despotyzm Skorpiona. Waszemu związkowi nie grozi 
nuda, ponieważ łączy was powinowactwo duchowe. 
WODNIK – Łatwo dochodzicie do porozumienia 
w różnych sprawach. Konflikty między wami są 
rzadkością, łagodzi je doskonała wręcz harmonia 
seksualna.

STRZELEC 
STRZELEC – Należycie 
do tych nielicznych 
wyjątków, gdy przedsta-
wiciele jednego znaku 
potrafią być ze sobą 
szczęśliwi. Jesteście 
niepoprawnymi opty-
mistami, a poczucie 
humoru jest waszym 
sposobem na wszelkie przeciwności losu. Nie  
pozwalacie, aby problemy zakłócały wasze życie. 
WAGA – Waga potrzebuje nieustannnych dowodów 
miłości i przywiązania, bez nich traci życiową  
pewność, czuje się samotna. Zawsze przystaje  
na pomysły Strzelca, zgadza się z jego poglądami, 
dlatego raczej nie grożą wam żadne konflikty.
LEW – Łączy was wiele, dlatego możecie stworzyć 
bardzo udany związek. Inspirujecie się nawzajem. 
Zrównoważenie emocjonalne Lwa idealnie łagodzi 
niefrasobliwość Strzelca. Wasze pogodne usposobie-
nie sprawia, że raczej nie zdarza wam się narzekać 
na swój los.
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Charakterystyczna o tej porze roku huśtawka nastrojów 
może wpłynąć negatywnie na relacje w związku.  
Przeczytaj, co radzą ci gwiazdy w sprawach 
sercowych. Samotnym pomogą znaleźć partnera.

Fo
to

 C
or

bi
s



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

 

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

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

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

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

 

Wojewódzki Szpital 
Obserwacyjno-Zakaźny 
ul. św. Floriana 12, 
85-030 Bydgoszcz 

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

 

Szpital Specjalistyczny nr 1 
ul. Legionów 49 
41-902 Bytom
Oddział Obserwacyjno- 
-Zakaźny i Hepatologii Zakaźnej 
p.o. ordynatora oddziału:  

dr n.med. Lucjan Kępa 
tel. 032 281 92 41 (do 45) 

Poradnia Wirusowego 
Zapalenia Wątroby  
przy Szpitalu  
Specjalistycznym nr 1  
kierownik: 
dr n.med. Andrzej Dziambor

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

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

 

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

 

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

 

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

 

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

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

 

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

 

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

Samodzielny Niepubliczny 
ZOZ Vita
ul. Kochanowskiego 68A, 
10-300 Ełk 
dr Iwona Mierzejewska
dr Krzysztof Kropiwnicki 
tel. 087 620 05 45

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

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

 

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

Oddział Gastroenterologii SP  
Centralny Szpital Kliniczny 

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

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

 

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

 

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

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

Klinika Chorób Zakaźnych 
i Hepatologii, Szpital 
Uniwersytecki 
ul. Śniadeckich 5, 
31-531 Kraków 

kierownik: 
prof. dr hab. n.med. 
Tomasz Mach 
tel. 012 424 73 40 (recepcja)
tel. 012 424 73 55
tel. 012 424 73 60 (poradnia) 

Szpital Specjalistyczny  
im. S. Żeromskiego 
Oddział Obserwacyjno-
-Zakaźny 
os. Na Skarpie 66, 
31-913 Kraków 
dr n.med. Barbara Postawa-
-Kłosińska 
tel. 012 644 01 44 

Poradnia Chorób Zakaźnych  
dla Dorosłych 
wew. 502 czynny pn.–pt. 9–12
Gabinet Hepatologiczny 
czynny: 
pon. 7–17.30, wt. 7– 20,  
śr. 10–20, czw. 7–20

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

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

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

 

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



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

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

 

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

 

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

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

 

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

Poradnia Chorób Zakaźnych 
ul. Sienkiewicza 56, 
07-409 Ostrołęka 
tel. 029 765 12 77
ordynator:  
dr Małgorzata Giżycka 
tel. 029 765 13 93

Wojewódzki Szpital 
Zespolony 
Oddział Chorób Zakaźnych 
ul. Medyczna 19, 
09-400 Płock 
dr Małgorzata Galon 
tel. 024 364 62 13 (pokój 
lekarski)

Wojewódzki Szpital 
im. Strusia (ZOZ Stare Miasto) 

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

Poradnia WZW 
Bamberski Dwór 
(kontrakt z NFZ i prywatnie) 
ul. św. Wawrzyńca 11, 
60-539 Poznań 
rejestracja: tel. 061 848 14 10  
w godz. 8–20 
dr Iwona Bereszyńska 
przyjmuje: 
poniedziałki: 16.30–18.30, 
piątki: 15.30–17.30 

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

 

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

 

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

Szpital Zakaźny w Raciborzu 
ul. Bema 5, 
47-411 Racibórz 
ordynator: 
dr n.med. Iwona Olszok 
tel. 032 755 53 70 

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

 

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

Wojewódzka Przychodnia  
Specjalistyczna 
Poradnia Hepatologiczna  
ul. Lwowska 60, 
35-301 Rzeszów 
dr Janusz Kaliszczak 
tel. 017 866 40 00 
(centrala szpitala)
(rejestracja wew. 444)
i 017 866 44 28, środy 15–18 
(także dzieci od 15. roku życia.  
Osoby wstępnie kwalifikowane 
do terapii przeciwwirusowej 
przy hepatitis C odsyłane są 
w celu diagnostyki do Łańcuta).

 

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

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

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

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

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

tel. 091 454 10 07 w. 442 lub 445 
(rejestracja) i 454 24 50 
e-mail wwoj@poczta.wp.pl, 
marta.syczewska@przesz-
czep.pl

 

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

Wojewódzki Szpital 
Specjalistyczny nr 1 
im. prof. Józefa Gasińskiego 
ul. Edukacji 102, 
43-100 Tychy 
dr Tomasz Macura 
tel. 032 325 43 03

Poradnia Chorób Zakaźnych  
ul. Stefana Batorego 4, 
58-300 Wałbrzych
tel. 074 648 98 84
ordynator: 
dr Krystyna Augustyniak 

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

 

Wojewódzki Szpital Zakaźny 
Klinika Hepatologii i Nabytych  
Niedoborów Odporności AM 
ul. Wolska 37, 
01-201 Warszawa
konsultant krajowy: 
dr hab. Andrzej Horban
kierownik: dr hab.  
Alicja Wiercińska-Drapało 
tel. 022 33 55 352 
(centrala szpitala) 

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

Wojskowy Instytut Medyczny
Klinika Chorób Infekcyjnych 
i Alergologii

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

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

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

Przychodnia KARMED
Prywatna Praktyka Lekarska 
Konsultacje Hepatologiczne 
lek. med. Grzegorz Madej 
ul. Bończyka 20, 
51-138 Wrocław 
NZOZ KAR-MED, gabinet nr 38 
czynna w poniedziałki 
i czwartki po uprzedniej 
rejestracji telefonicznej  
tel. 0501 357 714

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