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Wydatny biust, duże usta, platynowe włosy  
– to atrybuty najsłynniejszej pani ratownik. 
Pamela Anderson, jako stała bywalczyni 
okładek Playboya i GQ, była niezaprzeczalnym 
symbolem seksu lat 90. 

Przebiegają najczęściej bezobjawowo, dlatego 
mogą zostać pominięte w rutynowych bada-
niach lekarskich. Wczesne zdiagnozowanie 
zakażeń HBV i HCV u dzieci zwiększa szansę 
wyleczenia lub zahamowania procesu choro-
bowego. 

Najczęstszą przyczyną toksycznych uszkodzeń 
wątroby w Polsce jest nadal nadużywanie 
alkoholu etylowego. Coraz większym proble-
mem stają się również uszkodzenia polekowe.

Przez dwie dekady gromadzono informacje 
o występowaniu żółtaczki wśród różnych grup 
ludności, lecz nadal nie rozróżniano jej 
poszczególnych postaci.

Zakładając forum dla ludzi z HCV, Sławek 
szukał wsparcia. Dziś na jego strony wchodzą 
tysiące ludzi, aby dzielić się swoją wolą walki, 
porażkami i sukcesami.

Interferony są lekiem powszechnie stosowa-
nym w terapii przewlekłych zapaleń wątroby 
etiologii wirusowej. Od odkrycia interferonu 
minęło niedawno 50 lat.

W Polsce około 700 000 osób nie wie o swoim 
zakażeniu, a większość z nich jest przekonana, 
że zakażenie wirusem tego typu jest w ich 
przypadku niemożliwe. Jak jest naprawdę?

Muzyka wyzwala rozmaite emocje – od euforii 
po melancholię, uspokaja i mobilizuje.  
Muzykoterapeuci poprawiają nasze samopo-
czucie, łącząc naukę ze sztuką. 

Seks z osobą zakażoną? Dowiedz się,  
jak zmniejszyć ryzyko. Andrzej Wojnarowski, wiceprezes zarządu 

Stowarzyszenia Pomocy Osobom Zakażonym 
Wirusami Hepatotropowymi, sam pokonał 
HCV. Teraz dzieli się swoim doświadczeniem 
i pomaga innym. 



To najważniejsze rusztowanie naszego ciała. 
Poznaj ćwiczenia, które pozwolą ci o niego 
zadbać i uchronią przed bólem.

Karty tarota pomagają wybrać właściwy 
kierunek działania i wskazują drogę. W rękach 
fachowca naprawdę mogą zdziałać cuda. 

Znajdź złoty środek w drodze do zdrowia. Jedz 
mniej, ale częściej. Słuchaj specjalistów 
zajmujących się żywieniem, ale też własnego 
organizmu. 

Dezodoranty – modny gadżet współczesności. 
Znane firmy prześcigają się w produkowaniu 
coraz bardziej atrakcyjnych zapachów i opako-
wań. Tak naprawdę chodzi o coś więcej: 
o odwieczne poszukiwanie świeżości  
i zmysłowości. 
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Tekst prof. dr hab. med. Małgorzata Pawłowska

Przebiegają najczęściej bezobjawowo, 
dlatego mogą zostać pominięte 
w rutynowych badaniach lekarskich. 
Wczesne zdiagnozowanie 
zakażeń HBV i HCV u dzieci 
zwiększa jednak szanse 
wyleczenia lub zahamowania 
procesu chorobowego.





Wczesne  
leczenie
dzieci 
gwarantuje
wyższą  
skuteczność



prof. dr hab. med. 

Małgorzata  

Pawłowska

Katedra Chorób  
Zakaźnych  
i Hepatologii 
CM UMK
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W chwili obecnej  
interferony są lekiem  
powszechnie stosowanym 
w terapii przewlekłych 
zapaleń wątroby etiologii 
wirusowej. Od odkrycia 
interferonu minęło niedawno 50 lat.

Tekst prof. dr hab. med. Waldemar Halota



prof. dr hab. med.

Waldemar Halota 

Katedra i Klinika 
Chorób Zakaźnych  
AM w Bydgoszczy



Najczęstszą przyczyną toksycznych uszkodzeń wątroby 
w Polsce jest nadal nadużywanie alkoholu etylowego. 
Coraz większym problemem stają się jednak  
również uszkodzenia polekowe.

Polekowe 
uszkodzenie 
wątroby  
prowadzi  
do martwicy  
komórek
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Tekst  lek. med. Mariusz Łucejko, prof. dr hab. med. Robert Flisiak



CHARAKTER  LEKI 
ZMIAN W WĄTROBIE  

Stłuszczenie  metotreksat, 
wątroby tetracykliny,  
 zydowudyna,  
 kwas  
 walproinowy,

Cholestaza  androgeny,  
wątrobowa estrogeny,  
 captopril,  
 azatiopiryna,  
 diklofenak,  
 nitrofurantoina,  
 sulfonamidy,  
 ryfampicyna

Zwłóknienie  metotrksat, 
wątroby witamina A,  
 metyldopa,

Martwica  acetaminofen, 
komórek hepatocytów allopurinol,  
 halotan,  
 imipramina,  
 izoniazyd,  
 ketokonazol,  
 pirazynamid,  
 kwas  
 walproinowy

Ostre  amitryptylina, 
zapalenia wątroby imipramina,  
 izoniazyd,  
 metyldopa,  
 metotreksat

Przewlekłe  amiodaron, 
zapalenie wątroby diklofenak,  
 dantrolen,  
 izoniazyd,  
 metotreksat,

Cholestatyczne  karbamazepina, 
zapalenie wątroby chloropro- 
 mazyna,  
 erytromycyna,  
 sulfonamidy

Gruczolaki  środki 
wątrobowokomórkowe antykon- 
 cepcyjne,  
 steroidy  
 anaboliczne  
 i androgeniczne

Charakter zmian w wątrobie 
spowodowanych przez leki 
o potencjalnym działaniu 
hepatotoksycznym
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Tekst Izabela Cabaj

W Polsce około 700 000 osób nie wie o swoim  
zakażeniu, a większość z nich jest przekonana,  
że zakażenie wirusem tego typu jest w ich przypadku 
niemożliwe. 



Informacje  
na temat 
kampanii 
znajdziesz  
na stronie 
www.wzwc.pl 
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Przez te dwie dekady gromadzono informacje o mniej lub bardziej 
sporadycznym występowaniu żółtaczki wśród różnych grup ludności,  
lecz nadal nie odróżniano jej poszczególnych postaci.

Tekst  prof. dr hab. med. Jacek Juszczyk



Rudolf  Virchow, wybitny patolog niemiecki,  
twórca tzw. hipotezy komórkowej.

prof. Jacek Juszczyk

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



Muzyka wyzwala rozmaite emocje – od euforii  
po melancholię, ale również relaksuje, uspokaja 
i mobilizuje. Muzykoterapeuci poprawiają nasze 
samopoczucie, łącząc naukę ze sztuką. Bez chemii, 
stresów i efektów ubocznych leczą ciało i duszę. Fo
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Skupienie przed startem. Michael Phelps regularnie stosuje muzyczne środki 
dopingujące, słuchając hip-hopu. 



Z KART HISTORII
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Forum: nicki, posty, awatary – często bez nazwisk,  
bez twarzy. W krótkich zdaniach wymienianych 
w wirtualnej przestrzeni kryją się jednak prawdziwe 
emocje. Bunt, zwątpienie, ale i radość, pocieszenie.  
Sławek, zakładając forum dla ludzi z HCV, szukał 
wsparcia. Dziś na jego strony wchodzą tysiące ludzi,  
aby dzielić się swoją wolą walki, porażkami i sukcesami.
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Wśród  
chorych  
na wzw nie 
brak ludzi 
pełnych 
wiary
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Wydatny biust, duże usta, platyno-
we włosy – to atrybuty najsłynniej-
szej filmowej pani ratownik.  
Pamela Anderson, jako stała 
bywalczyni okładek Playboya i GQ, 
była niezaprzeczalnym symbolem 
seksu lat 90. Choć wydawałoby się, 
że wyparły ją młodsze koleżanki, 
wciąż nie daje o sobie zapomnieć.



Na czym polega misja stowarzyszenia?

Jakie tematy pojawiają się na konferencjach?

W grupie łatwiej pokonać 
kryzys – mówi wiceprezes 
zarządu Stowarzyszenia 
Pomocy Osobom 
Zakażonym Wirusami 
Hepatotropowymi „Hepa- 
-Help” z Łodzi. Andrzej 
Wojnarowski sam 
pokonał HCV. Teraz dzieli 
się swoim doświadczeniem 
i pomaga innym.

Fo
to

 A
r
c

h
iw

u
m

 H
e

p
a

-H
e

lp

Tekst E
w

a
 K

o
p

e
rsk

a



Stowarzyszenie powstało dokładnie 10 lat temu. 

Jakie są plany związane z jubileuszem? 

Kiedy trafił pan do Stowarzyszenia „Hepa-Help”?

W jaki sposób zaraził się pan wirusem?

Jak pan funkcjonował podczas terapii?

Czy uważa pan, że ten przepis jest słuszny? 

Czy jako wiceprezes „Hepa-Help” jest pan świad-

kiem ludzkich dramatów?

 

Czy w ciągu 10 lat pracy w Stowarzyszeniu widzi 

pan jakieś zmiany dotyczące wiedzy o chorobie?

Wąwóz Homole 
w Jaworkach  
koło Szczawnicy.  
Wyjazd integracyjny.
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Seks z osobą zakażoną HCV lub HBV?  
Dowiedz się, jak zmniejszyć ryzyko.

Tekst lek. med. Bartosz Szetela



lek. Bartosz Szetela

Asystent w Klinice 
Chorób Zakaźnych, 
Chorób Wątroby  
i Nabytych Niedoborów 
Odporności  
AM we Wrocławiu



Trzeba jeść, by żyć, nie żyć, by jeść – mówi łacińska sentencja,  
co nie oznacza, że powinieneś żyć w kulinarnej ascezie! Jedz mądrze, 
czyli regularnie, mniej, ale częściej. Słuchaj specjalistów 
zajmujących się żywieniem, ale też własnego organizmu.  
Znajdź złoty środek w drodze do zdrowia.
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Tekst Anna Kaszuba



Propozycja menu:
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To najważniejsze rusztowanie naszego ciała. Chroni rdzeń kręgowy  
przed urazami, pomaga zachować równowagę, umożliwia chodzenie.  
Nie zastanawiamy się, jak jest dla nas ważny do czasu,  
gdy… zaboli. Poznaj ćwiczenia, które pozwolą ci o niego zadbać 
i uchronią przed bólem.
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Kręgosłup 
jest jak  
barometr  
naszego  
stylu  
życia



Ćwiczenie 1: 
Połóż się na brzuchu, dłonie spleć  
z tyłu głowy, łokcie oprzyj o podłoże. 
Unoś jednocześnie oba łokcie do góry.

Ćwiczenie 1: 
Połóż się na brzuchu, ręce ułóż 
wzdłuż tułowia i rytmicznie unoś 
barki w górę, przytrzymując je 
uniesione przez co najmniej kilka 
sekund.

Ćwiczenie 2: 
Połóż się na plecach, ręce ułóż wzdłuż 
ciała, zegnĳ w kolanach nogi. Przechyl 
głowę w prawo. Wróć do pozycji 
wyjściowej. Przechyl głowę w lewo.

Ćwiczenie 2: 
Wyginaj plecy w górę (tzw. koci 
grzbiet) i w dół. Powróć do pozycji 
wyjściowej.

Ćwiczenie 3: 
Połóż się na brzuchu, unieś tułów, 
wyprostuj ręce i skręcaj barki na 
przemian w obie strony, napinając 
mięśnie grzbietu.



Ćwiczenie 1: 
Połóż się na plecach, chwyć zgiętą 
nogę poniżej kolana, przyciągnĳ do 
niego głowę i spróbuj dotknąć go 
czołem. Wytrzymaj w tej pozycji kilka 
sekund. Powtarzaj ćwiczenie raz lewą, 
raz prawą nogą.

Ćwiczenie 2: 
Połóż się na plecach, dłonie spleć pod 
głową. Przenoś nogę zgiętą w kolanie 
maksymalnie na prawy bok. Zmień 
ułożenie nóg i powtórz ćwiczenie.

Ćwiczenie 3: 
Połóż się na brzuchu, głowę ułóż  
na splecionych dłoniach. Odchyl 
głowę maksymalnie do tyłu.

Ćwiczenie 3: 
Połóż się na plecach z rękami 
rozłożonymi na boki. Unieś obie nogi 
zgięte w kolanach, przekładaj je raz 
na prawą, raz na lewą stronę, za 
każdym razem dotykając kolanami 
podłogi. W każdej z pozycji 
wytrzymaj kilka sekund.
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Dezodoranty – modny gadżet współczesności.  
Znane firmy prześcigają się w produkowaniu  
coraz bardziej atrakcyjnych zapachów i opakowań  
dla dynamicznych kobiet i nowoczesnych 
mężczyzn. Tak naprawdę chodzi o coś więcej: 
o odwieczne poszukiwanie świeżości i zmysłowości.

Nowa 
generacja 
dezodorantów  
wzbogacona  
jest 
witaminami  







Dzieci umarłych
Elfriede Jelinek 
Wydawnictwo W.A.B.

Awantury na tle  
powszechnego  
ciążenia
Tomasz Lem
Wydawnictwo Literackie

Biały Zamek
Orhan Pamuk 
Wydawnictwo Literackie



Cztery elementy. 
Szwedzki design  
dzisiaj 
Instytut Wzornictwa Przemysłowego

Warszawa, od 17.09

Struktury osobiste
Witold Liszkowski 
Galeria Dolnośląskiego Centrum  

Informacji Kulturalnej Ośrodka Kultury 

i Sztuki we Wrocławiu,

do 30.09 

Natura+
Marek Cecuła
Śląski Zamek Sztuki i Przedsiębiorczości 

w Cieszynie, 11.09–12.10



   Biała wstążka
reż. Michael Haneke
Monolith

Solista 
reż. Joe Wright
UIP

Saga „Zmierzch”:  
Księżyc w nowiu
reż. Chris Weitz
Monolith



Chris Botti
Teatr Wielki

10.11

Shakurspeare
2 PAC 
Born Bus

Orfeusz i Eurydyka
Teatr Wielki

7.11
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21 III–20 IV
Jeżeli jesteś kobietą, najwyższa pora to wykorzystać. 
Czuj się piękna i silna, przypomnĳ sobie trudne 
chwile, kiedy mimo wszystko dawałaś sobie radę. 
Tak będzie zawsze, kiedy w to uwierzysz. Przed 
tobą możliwość podjęcia ważnej decyzji, nie 
rezygnuj z niej. Dla mężczyzny możliwość poprawy 
sytuacji rodzinnej. Samotny pan może w końcu 
poznać tę jedyną. Trzeba tylko chcieć. 

21 VI–22 VII
Wbrew pozorom jest to karta bardzo pozytywna. 
Odetnĳ się na chwilę od problemów swoich i świata. 
Popatrz na wszystko z innej strony i pamiętaj: nic 
nie dzieje się przypadkowo. Przeczekaj pewne 
zawirowania, stań obok, a sprawy potoczą się same. 
Dzięki temu  zaoszczędzisz sobie niepotrzebnego 
stresu, który ostatnio towarzyszy twojemu życiu. 
Pamiętaj, że nawet po największej burzy wychodzi 
słońce – za chwilę zobaczysz już pierwszy promyk, 
tylko patrz uważnie!

21 IV–21 V 
Jesteś osobą o wyjątkowej intuicji i wrażliwości,  
chociaż nie zawsze to pokazujesz. Jeśli coś cię 
dręczy, nie przeżywaj tego samotnie. Rozejrzyj 
się wokół siebie – masz przy sobie osobę, przed 
którą możesz się otworzyć. Potrzebny jest ci 
spokój wewnętrzny, aby odpowiednio się wyciszyć 
i poczuć bezpiecznie. 

23 VII–22 VIII 
W talii tarota Gwiazda postrzegana jest jako po-
ranna Jutrzenka, która rozjaśnia mroki. Powinieneś 
być pełen nadziei i mieć więcej zrozumienia dla 
siebie i innych. Masz dużo osobistego wdzięku, 
zdolności artystyczne, jesteś altruistą, nawet jeśli 
o tym zapomniałeś. Posiadasz dar jednoczenia 
ludzi – zapomnĳ o swojej nieśmiałości i otwórz 
ich serca. Nie przegap pięknych chwil, jakie już 
niedługo mogą zdarzyć się w twoim życiu.

22 V–20 VI
Nie roztrząsaj przeszłości, nie osądzaj siebie 
ani innych. Mimo ciężkich czasów, czeka cię 
stabilizacja życiowa i zadowolenie. Jeśli masz 
niezałatwione sprawy, niedługo nadarzy się okazja 
pozytywnego ich rozwiązania. Prawdopodobnie 
czeka cię ciekawa i pożyteczna podróż. Karta 
Sprawiedliwości daje nam bezpieczeństwo i spokój. 
Określ sobie pozytywne cele i dąż do nich za 
wszelką cenę. 

23 VIII–22 IX 
Jesteś wielkim szczęściarzem. Masz najlepszy 
okres na odbudowanie wszystkiego, co uważałeś za 
stracone. Pojawi się szansa na nawiązanie nowych 
znajomości i przyjaźni. Zaakceptuj życie i to, co 
niesie ci los. Ciemność boi się światła – Słońca. 
Wykorzystaj dla siebie ten dobry okres. Działaj, 
idź do przodu z wiarą, że twoje marzenia mogą się 
spełnić, tylko musisz im w tym pomóc.

Cesarzowa

Wisielec

Papieżyca

Gwiazda

Sprawiedliwość

Słońce



Całkiem niesłusznie wiele osób boi się magicznych 
kart tarota. Pomagają one wybrać właściwy kierunek 
działania, wskazują odpowiednią drogę.  
W rękach fachowca naprawdę mogą zdziałać cuda.

23 IX–23 X 
Jak długo jeszcze będziesz żyć w takim marazmie? 
Trzeba wybaczyć pewne rzeczy innym, a przede 
wszystkim sobie. Ta karta oznacza przebudzenie, 
odnowę i budowanie swojego życia od początku. 
Jeśli w to uwierzysz, na pewno się uda. Jeżeli masz 
trudne sprawy do załatwienia, to działaj. Jeżeli 
jesteś sam, niebawem nadarzy się okazja spotkania 
pokrewnej duszy. Pamiętaj, oglądając się za siebie, 
nie zobaczysz pięknych widoków przed sobą.

22 XII–19 I 
Jesteś osobą, która nie narzeka na życie, nawet 
wtedy, kiedy jest ci trudno. Ta karta symbolizuje 
pewność siebie, śmiałość poglądów i umiejętność 
obrony. Powinieneś, w miarę możliwości, zażywać 
dużo ruchu. Nawet w dojrzałym wieku możesz być 
wyjątkowo wybuchowy, ale złość szybko ci mĳa. 
Na karcie widać kobietę, która ujarzmia lwa, więc 
uwierz w swoje siły. Posiadasz wiele energii i mocy. 
Wykorzystaj je umiejętnie.

24 X–21 XI 
Ta karta często powoduje apatię, smutek i lęki. 
Bywasz podatny na wpływy innych ludzi, boisz 
się podejmować decyzje. Błądzisz, sam nie 
wiesz, czego tak naprawdę chcesz. Powinieneś 
wystrzegać się samotności. Nie załatwiaj ważnych 
spraw, zostaw je na lepsze dla ciebie czasy. Księżyc, 
oprócz mrocznych aspektów, daje nam również 
intuicję i natchnienie. Postaraj się wykorzystać te 
cechy w sposób najlepszy dla ciebie. 

20 I–18 II 
Jesteś ostatnio osobą niefrasobliwą. Potrzebujesz 
bodźca do tego, by ruszyć do przodu. Życie zawsze 
możesz zacząć od początku, jeśli tego chcesz.  
Nie wolno się bać! Na pewno nic nie zdziałasz, stojąc 
w miejscu. Karta Wędrowca określana jest też mianem 
Głupca, więc nie popełniaj tych samych błędów. Jed-
nak Głupiec niesie w węzełku perłę, która symbolizuje 
mądrość, jaką zdobył przez całe życie. Nie zapominaj 
o niej – zmień swój świat w jakikolwiek sposób, oby na 
lepsze. Może zaczniesz od pozytywnego myślenia,  
od wiary, że na pewno się uda? 

22 XI–21 XII 
Nie wiesz, jaką decyzję masz podjąć, boisz się iść 
do przodu. Rydwan był pojazdem niezwykle trud-
nym do prowadzenia, bo mógł jechać tylko do przo-
du. To jasne przesłanie dla ciebie! Chwyć mocno za 
lejce i zapanuj nad swoimi emocjami, a osiągniesz 
zamierzony cel. Ta karta symbolizuje również twoją 
podwójną osobowość. To, jak pokierujesz rydwa-
nem, zależy tylko od ciebie i będzie swoistą próbą 
sił. Jeśli nie zboczysz z ustalonej trasy, dojedziesz 
do celu i zwyciężysz!

19 II–20 III 
Ta karta określa przyjmowanie losu takim, jaki 
jest. Skrzydlata kobieta na tej karcie daje ci spokój. 
Przelewa wodę z kielicha do kielicha tak, by nie 
uronić ani jednej kropli. Czuwa nad tobą w każdej 
sytuacji. Gdy przeżywasz trudne chwile, dopilnuje, 
żeby wszystko wróciło do normy. Musisz tylko 
zachować wewnętrzną równowagę. Uwierz, że 
zawsze masz ochronę i nie wahaj się o nią prosić 
w potrzebie. 

Sąd Ostateczny

Moc

Księżyc

Wędrowiec

Rydwan

Umiarkowanie



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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