




Magda i Ania napisały o swoich 
doświadczeniach związanych z chorobą 
najbliższej osoby. Wielu z Was boryka się z tym 
problemem. Być może te historie dodadzą 
Wam otuchy? 

Jednym z ważniejszych problemów zdrowia 
publicznego ostatnich lat stało się wirusowe 
zapalenie wątroby typu C.

Niedawno dowiedziałeś się o zakażeniu, 
odczekałeś kilka miesięcy w kolejce do spec-
jalisty. Wykonano Ci biopsję i inne badania,  
potem długo oczekiwałeś na leczenie. 
Wreszcie upragniona informacja: zaczynamy!

W Polsce istnieje kilka organizacji 
społecznych zajmujących się pomocą chorym 
z wzw. Jedną z większych organizacji ogól-
nokrajowych jest Fundacja „Pod Prąd Żółtej 
Rzeki”. 

Tamten dzień odmienił jego życie. Najpierw 
obrócił w totalną ruinę, potem wszystko 
przewartościował, a na koniec wiele nauczył. 

Trudności w rozpoznawaniu zakażenia 
HCV sprowadzają się do problemu, kogo 
poddać badaniom. Trudno wyselekcjonować 
podejrzanych o zakażenie ze względu na 
bezobjawowość tej infekcji. 

Trwa Kampania społeczna „Zostań w grze 
– Ty i Twoje dziecko”, w ramach której kobiety 
w ciąży mogą wykonać bezpłatne testy na 
obecność wirusa HCV we krwi.

Odbierasz wyniki badań i czujesz się jak 
dziecko we mgle. Nie wiesz, czy jesteś  
nosicielem wirusa, czy nie. Oto praktyczne 
porady, jak odczytać wyniki. 

Długie oczekiwanie na terapię, zmaganie się 
z chorobą, powodują u nas ciągłe napięcia. 
Stres utrudnia życie, dlatego musimy się go 
pozbyć.

Oczekiwanie na leczenie przeciwwirusowe 
sprawia, że często ogarnia nas rezygnacja. 
Nie powinniśmy się jednak poddawać, tylko 
starać o to, co nam się należy. 



Czytelnicy naszego czasopisma wyjątkowo 
często używają słowa wirus w różnych jego 
odmianach. Dlatego warto trochę miejsca 
poświęcić wyjaśnieniom związanym z tymi 
tworami stworzonymi przez naturę. 

Wzmacnia mięśnie brzucha, pleców i mied-
nicy. Poprawia postawę oraz zwiększa 
giętkość ciała. Wystarczy tylko chcieć, 
ponieważ nie ma żadnych przeciwwskazań 
aby ćwiczyć pilates.

Co warto przeczytać w zimowy wieczór, jaką 
muzykę dobrać do nastroju, na jaki film pójść 
do kina, by zapomnieć o swoich problemach? 
Proponujemy nowości na rok 2008.

Wszystkim ułatwią podejmowanie decyzji 
i będą wspierać w każdej chwili... Dla czytelni- 
ków Abecadła Zdrowia horoskop na rok 2008 
przygotowała wróżka Gabi.

Dla osób zakażonych HCV dieta nie ma 
większego znaczenia, jeśli nie mają prob-
lemów gastrycznych. Zioła są jednak bez-
pieczne dla wszystkich, dlatego dziś im 
poświęcamy ten rozdział.

Każdy z nas doświadczył zimy na własnej 
skórze: pękające usta, odmrożenia, przesu-
szona skóra... Są sposoby, aby tego uniknąć.

Zanim jednak to zrobisz, czeka cię maraton po 
sklepach i odwieczne pytanie: „co kupić?”. Aby 
ułatwić wszystkim zadanie, przedstawiamy 
kilka propozycji gwiazdkowych prezentów. 

Specjalnie dla naszych czytelników, cho-
rych na wzw typu C i B oraz wszystkich, 
związanych z tym problemem, przedstawiamy 
listę poradni i klinik chorób zakaźnych 
w całym kraju.  





Magda i Ania napisały o swoich 
doświadczeniach związanych 
z chorobą najbliższej osoby. 
Wielu z Was boryka się z tym 
samym problemem. Być może  
te historie dodadzą Wam otuchy?    

Magda i
doświad
z choro
Wielu z W
samym 
te histor

Ta choroba 
nie oznacza 
końca 
świata. 
Można 
z nią żyć
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Tekst Prof. Waldemar Halota

Trudności w rozpoznawaniu zakażenia HCV 
sprowadzają się do problemu, kogo poddać 
badaniom diagnostycznym. 
Trudno wyselekcjonować podejrzanych 
o zakażenie ze względu na bezobjawowość tej 
infekcji. W konsekwencji problem określany jest 
„cichą epidemią” lub gorzej – „biologiczną 
bombą zegarową”. 
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Prof. Waldemar 

Halota 

Katedra i Klinika 
Chorób Zakaźnych  
i Hepatologii 
CM UMK

Wirus HCV 
najczęściej 
wykrywany 
jest w stacji 
krwio-
dawstwa



Tekst Dr Marta Wawrzynowicz-Syczewska

Jednym z ważniejszych problemów zdrowia 
publicznego ostatnich lat stało się wirusowe  
zapalenie wątroby typu C (wzw C).



Dr Marta  

Wawrzynowicz-

-Syczewska

Katedra i Klinika 
Chorób Zakaźnych 
PAM w Szczecinie
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Tekst Na podstawie informacji prasowej
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Trwa kampania społeczna 
„Zostańcie w grze  
– Ty i Twoje dziecko”



Wczesne 
wykrycie 
wirusa HCV 
zwiększa 
szanse na 
wyleczenie

Patronat medialny nad kampanią objęły  
czasopisma Olivia, Vita, Przyjaciółka,
Zdrowie, Samo Zdrowie, M jak mama,  
Dziecko, Mam dziecko oraz portale 
internetowe onet.pl i kobieta.onet.pl. 



Drogi Pacjencie, niedawno dowiedziałeś się o zakażeniu, 
odczekałeś kilka miesięcy w kolejce do specjalisty. Skierowano cię do 
oddziału, w którym wykonano biopsję i sporo dodatkowych badań. Potem 
kilka (kilkanaście, kilkadziesiąt... w zależności od ośrodka) miesięcy  
oczekiwania na leczenie i wreszcie upragniona informacja: zaczynamy.

cz. 1

Tekst Dr n.med. Ewa Janczewska-Kazek
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Dr n.med. Ewa 

Janczewska-Kazek

Szpital Specjalistyczny 
w Chorzowie



Odbierasz wyniki badań i czujesz się jak dziecko  
we mgle. Nie wiesz, czy jesteś nosicielem wirusa,  
czy nie. Oto praktyczne porady, jak odczytać wyniki. 

Tekst Jarosław Chojnacki

Odbierasz wyniki badań i czujesz się jak dziecko
we mgle. Nie wiesz, czy jesteś nosicielem wirusa, 
czy nie. Oto praktyczne porady, jak odczytać wyniki. 

i



Zmiany niepokojące  
w morfologii krwi podczas terapii

Jarosław Chojnacki

Prezes Stowarzyszenia
„Prometeusze”



W Polsce istnieje kilka organizacji społecznych zajmu-
jących się pomocą chorym z wzw, które działają na  
szczeblu lokalnym lub ogólnopolskim. Jedną z większych 
organizacji ogólnokrajowych jest Fundacja „Pod Prąd 
Żółtej Rzeki” z siedzibą w Kielcach.

Tekst Agnieszka Rolka

Zapraszamy do odwiedzenia portalu internetowego Fundacji „Pod Prąd Żółtej Rzeki” pod adresem  www.hcv-fundacja.pl, przyłączenia się do forum oraz 
skorzystania z pomocy. Informacje o działalności organizacji można również uzyskać pod numerem tel. 0696 418 335 (prezes Fundacji – Agnieszka Rolka) lub 

pisząc na adres: fundacja@hcv-fundacja.pl. Kontakt z psychologiem Małgorzatą Korycińską jest możliwy poprzez pocztę elektroniczną: koryma@op.pl. Przedsta-
wicielka Fundacji w Ostrowie Wielkopolskim, Aleksandra Kalinowska, jest dostępna pod nr. tel. 0661 055 939 lub pod adresem: a.kalinowska@familiamedica.pl 
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Zdjęcia ze zjazdu integracyjnego w Zakopanem, 
które odbywają się każdego roku na wiosnę. 

Agnieszka Rolka

prezes Fundacji 
Pod Prąd Żółtej Rzeki
Dane kontaktowe:
tel. 0696 418 335
www.hcv-fundacja.pl
fundacja@hcv-fundacja.pl



Długie oczekiwanie na terapię, zmaganie się  
z chorobą powodują u nas ciągłe napięcia. Stres 
utrudnia życie, dlatego musimy się go pozbyć.

Tekst Maciej Skibiński

Aktywność 
fizyczna to 
sposób na 
radzenie 
sobie ze 
stresem
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Zmiana oceny sytuacji

Maciej Skibiński

Psycholog





Tekst Sylwia Bargieł

Tamten dzień odmienił 
jego życie. Najpierw obrócił  
w totalną ruinę, potem 
wszystko przewartościował, 
a na koniec wiele nauczył…



Wyleczyłem 
coś, co  
w pewnym 
momencie 
wydawało 
mi się 
nieuleczalne
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Tekst Jarosław Chojnacki

Oczekiwanie na leczenie przeciw-
wirusowe sprawia, że często  
ogarnia nas rezygnacja. Nie 
powinniśmy się jednak poddawać, 
tylko starać o to, co nam się należy.



Powiadomie- 
nie mediów 
często  
przynosi 
efekt

Napisz do autora:

Jarosław Chojnacki
Prezes Stowarzyszenia 
„Prometeusze”
ul. Długa 7A/4  
58-309 Wałbrzych
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Tekst Jacek Juszczyk

Czytelnicy naszego czasopisma wyjątkowo 
często używają słowa wirus w różnych  
jego odmianach. Mają ku temu ważne powody 
i dlatego warto trochę miejsca poświęcić 
wyjaśnieniom związanym z tymi tworami  
stworzonymi przez naturę. Oczywiście, 
rozpoczynając od samej nazwy.

Wirusy są 
jak pasożyty, 
które 
wykorzystują 
zaatakowane 
komórki
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Wirusy jako  
organizmy wysoko 

rozwinięte posiadają 
własne DNA



Dla osób zakażonych HCV 
dieta nie ma większego  
znaczenia, jeśli nie mają  
problemów gastrycznych.  
Zioła są jednak bezpieczne 
dla wszystkich, dlatego dziś  
im poświęcamy ten rozdział.

Tekst Jarosław Chojnacki



Bazylia 
wspomaga 
trawienie  
i działa  
uspokaja- 
jąco
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Kasza gryczana po staropolsku



Wzmacnia mięśnie brzucha, pleców i miednicy. Poprawia postawę oraz 
zwiększa giętkość ciała. Korzystnie wpływa na samopoczucie. 
Wystarczy tylko chcieć, ponieważ nie ma żadnych przeciwwskazań,  
aby ćwiczyć pilates.

Wzmacnia mięśnie brzucha, pleców i miednicy. Poprawia postawę oraz 
zwiększa giętkość ciała Korzystnie wpływa na samopoczucie

Tekst Małgorzata Pięk Konsultacja Monika Sosińska, trenerka fitnessy p g ę j ,

SETKA  
Dodaje energii, rozgrzewa ciało 
przed innymi ćwiczeniami,  
wzmacnia mięśnie brzucha.
Leżąc na plecach, unieś nogi wyprostowane w kolanach i rozluźnij stopy. 
Jeśli jest to dla ciebie zbyt trudne – ćwicz z nogami ugiętymi w kolanach. 
Uda powinny znajdować się w linii bioder. Ręce – uniesione kilkanaście 
centymetrów nad podłogą – trzymaj wzdłuż ciała, dłonie skieruj wnętrzem 
do dołu. Unieś głowę, szyję i łopatki. Pozostań w tej pozycji, pilnując, by nie 
napinać mięśni szyi. Tułów i nogi są w bezruchu. Nieznacznie unieś ręce 
w kierunku ud i opuść je, nie dotykając podłoża. Cały czas kontroluj ruch. 
Oddychaj wolno, licząc do 5. Wymieniając każdą kolejną liczbę, podnoś 
w czasie wydechu ręce, by następnie, podczas nabierania w płuca 
powietrza, opuścić je. Zrób 100 ćwiczeń rąk, biorąc 10 oddechów.



KRĄŻENIA NÓG 
Wzmacniają dolną część pleców, aktywizują 
mięśnie brzucha oraz mięśnie wewnętrznej  
i zewnętrznej części ud.
Połóż się na plecach. Wyprostowaną, ale rozluźnioną prawą nogę oprzyj piętą na podłożu. 
Unieś lewą nogę i obciągnij palce, rozluźnij stopę. Noga jest wyprostowana, prostopadła do 
podłogi. Ręce ułóż wzdłuż ciała, dłonie wewnętrzną stroną dotykają dywanu. Napnij mięśnie 
brzucha tak, by całe plecy przylegały do podłogi. Weź głęboki wdech, następnie wydychając 
powoli powietrze, wykonuj lewą nogą krążenia w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek 
zegara, tak jakbyś stopą starannie zakreślała w powietrzu małe kółka. Ruch zaczyna się od 
stawu biodrowego. Utrzymuj mięśnie brzucha napięte, tak by biodra spoczywały nieruchomo 
na podłodze. Wykonujesz wdech, gdy noga porusza się w kierunku twojego ciała, wydech 
– kiedy poruszasz nią na zewnątrz. Dokończ serię, a następnie powtórz ćwiczenie, wykonując 
krążenia w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara. Zmień nogi.

PÓŁKSIĘŻYC  
Ćwiczy mięśnie brzucha i pleców,  
poprawia giętkość kręgosłupa.
Usiądź z nogami lekko zgiętymi w kolanach. Unieś taśmę pod śródstopiem, przytrzymując oba jej końce 
w dłoniach. Wypychając klatkę piersiową w przód, wyprostuj plecy. Weź wdech, utrzymując tę pozycję, 
powoli kładź plecy na podłodze tak, byś poczuła, jak każdym kręgiem po kolei dotykasz dywanu. Napinaj 
coraz głębsze partie mięśni brzucha. Opuszczaj ciało najniżej jak możesz, starając się dotknąć łopatkami do 
podłogi. W końcowej pozycji wykonaj wdech. Następnie wydychając powietrze i napinając mięśnie brzucha, 
podnieś się tak, jakbyś owijała się wokół piłki. Kręgosłup powinien być zaokrąglony, aż powrócisz do pozycji 
początkowej. Po wyprostowaniu pleców powtórz sekwencję.



PROSTOWANIE NÓG 
Wzmacnia mięśnie brzucha, pleców 
i miednicy, poprawia stabilizację mięśni 
dolnej okolicy tułowia.
Połóż się na plecach, wyprostowaną prawą nogę unieś pod kątem 30–45 stopni nad 
podłogą. Lewą nogę zegnij w kolanie i unieś stopę. Podciągaj ją aż do momentu, 
gdy w stawie biodrowym uzyskasz kąt prosty, a łydka będzie równoległa do podłogi. 
Unieś głowę, szyję i ramiona znad podłogi, oprzyj dłonie poniżej kolana o lewą 
goleń. Utrzymując ciało w tej pozycji, wykonaj wdech. Napinając dolną część mięśni 
pośladkowych, wewnętrznej części ud i grupę mięśni w tylnej części uda, podczas wyde-
chu zmień powoli pozycję nóg i rąk. Nie kop, kiedy podciągasz kolano w kierunku ciała 
– powinnaś kontrolować ten ruch najniższymi i najgłębszymi partiami mięśni brzucha.

ROZCIĄGANIE  
NA BOKU 
Stabilizuje mięśnie wokół talii 
i rozciągając ciało – wydłuża 
tułów.
Leżąc na lewym boku, wygnij lewą rękę w górę tak, by znalazła się w li-
nii prostej z tułowiem i połóż na niej głowę. Ugnij lewą nogę w kolanie 
i biodrze pod kątem 90 stopni i wysuń do przodu stopę. Prawa noga 
powinna być wyprostowana i stanowić przedłużenie tułowia. Prawą 
rękę połóż płasko na prawym biodrze, końcami palców dotykając uda. 
Zrób wdech, a następnie wydychając powietrze, wyciągnij całe ciało, 
pchając prawą nogę i biodro do dołu i od siebie. Następnie unieś prawą 
stopę, tak by znalazła się 10–20 cm nad podłogą. Utrzymaj tę pozycję, 
weź wdech, a następnie w czasie wydechu napnij mięśnie brzucha do 
środka, aby utrzymać stabilną pozycję ciała, i lekko unieś głowę. Cały 
czas myśl o wydłużaniu swojego ciała, a nie o unoszeniu go. Opuść 
nogę i głowę, a następnie wykonaj ćwiczenie na drugą stronę ciała.
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PŁYWANIE 
Wzmacnia mięśnie brzucha, pleców 
i miednicy oraz obręczy barkowej, 
ułatwia stabilizację ciała.
Połóż się na brzuchu z rękami wyprostowanymi przed sobą. Oparte grzbietami 
o podłogę stopy rozstaw na szerokość 5–10 cm. Ściągnij łopatki, wyprostuj 
plecy i wyciągnij szyję. Weź wdech, a następnie wydychając powietrze, napnij 
mięśnie brzucha, jakby wciągając je do środka, tak by górna część tułowia stała 
się nieruchoma. Następnie unieś ręce, głowę, szyję i klatkę piersiową o ok. 5 cm 
nad podłoże. W tym samym czasie unieś nogi na tę samą wysokość. Ramionami 
i nogami wykonuj nożyce, podnosząc jednocześnie przeciwległą nogę i rękę za 
każdym razem nieco wyżej. Środkową część ciała utrzymuj w bezruchu. Unosząc 
kończyny, koncentruj się na ich wydłużaniu. Przy każdym wdechu 4 razy podnoś 
i opuszczaj kończyny i 4 razy przy każdym wydechu. Kiedy wykonasz zalecaną 
liczbę powtórzeń, przez chwilę utrzymaj ciało w pozycji z uniesionymi rękami 
i nogami. Zrób wdech i wydychając powietrze, opuść górną część ciała, potem 
nogi. Na zakończenie ćwiczenia obróć się na plecy i podciągnij kolana do klatki 
piersiowej, aby rozciągnąć lekko nadwerężone mięśnie pleców. UWAGA: jeśli 
wykonanie tego ćwiczenia sprawia ci trudność, podnieś tylko górną część ciała, 
pozostawiając nogi na podłodze.



Każdy z nas doświadczył 
zimy na własnej skórze: 
pękające usta, odmrożenia, 
przesuszona skóra… Są 
sposoby, aby tego uniknąć

Polecamy kosmetyki: A Krem ochronny do twarzy AA POLARNA FORMUŁA, 
cena 16,60 zł; B Krem regenerujący do suchej i zniszczonej skóry dłoni, NOVIDERM, 
cena 38,90 zł; C Pomadka nawilżająca z kremem ochronnym Mustela Bebe, cena 
32 zł. D Odżywczy błyszczyk do ust z filtrami, Perfecta Smile, DAX Cosmetics, 
cena: 8 zł; E Ochronny krem do rąk Winter Soft, AVON, cena: 8,90; F Krem do rąk, 
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Tekst Zuzanna Mierzejewska



Fo
to

 m
a

te
r
ia

ły
 p

r
a

s
o

w
e

m
a

te
r
ia

ły
 p

r
a

s
o

w
e

NEUTROGENA, cena: 16 zł; G Szampon do włosów do zimowej pielęgnacji,  
Advance Techniques, AVON, cena: 10,90; H Maść dla ekstremalnie suchej skóry 
rąk i stóp, Hud Salva, HUDOSIL, cena: 26 zł; I Krem do ciała „Zimowa miękkość” 
AVON, cena 19,90 zł; J Zimowy krem ochronny Perfecta WinterCare, DAX Cosmetics, 
cena: 14 zł; K Krem na każdą pogodę, NIVEA BABY, cena: 13 zł.

A

B

C

G

H

K

D



Wszystko o raku piersi
Ruth H. Grobstein
Wydawnictwo W.A.B., 2007

Bieguni
Olga Tokarczuk
Wydawnictwo Literackie, 2007

Spirale strachu
Jeffrey Deaver
Prószyński i S-ka, 2007



Stanisława 
Wyspiańskiego 
teatr ogromny
Muzeum Narodowe 
w Krakowie
Wystawa czynna 27.11.2007 – 2.03.2008

Fotografia 
– historia i sztuka
Muzeum Narodowe  
we Wrocławiu
Wystawa czynna 19.11.2007 – 31.01.2008

Gospodarstwo. 
Rzeczy zwyczajne, 
niezwykłe, 
zapomniane
Muzeum Śląskie,  
Katowice
Wystawa czynna 23.11.2007 – 31.03.2008



Kafka nad morzem
Haruki Murakami 
Muza, audiobook

X
Kylie Minoque 
EMI Music

Kakadu
Ewa Bem
Agora S.A./agencja MyPlace



Niania w Nowym Jorku 
reż.: Shari Springer  
Berman, Robert Pulcini
dyst. Kino Świat

Nigdy nie mów żegnaj
reż. Karan Johar
dyst. BLINK/Gutek Film

Elizabeth: Złoty wiek
reż. Shekhar Kapur
dyst. UIP
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Wszyscy, mimo że już dawno 
przestaliśmy być dziećmi, nadal 
z niecierpliwością czekamy na  
moment sięgnięcia pod choinkę. 
Ale zanim pięknie zapakowane 
prezenty tam się znajdą, czeka nas 
maraton po sklepach i odwieczne 
pytanie: „co kupić?”. Aby ułatwić 
wszystkim zadanie, przedstawiamy 
kilka propozycji gwiazdkowych  
podarunków.

s 





Żeby dowidzieć się, jaki anioł nam patronuje, musimy  
najpierw ustalić swoją numerologiczną liczbę. Wyznacza się ją 
z daty urodzin. Trzeba zsumować składające się na nią cyfry 
aż do uzyskania jednocyfrowego wyniku. 

Oto przykład: ktoś urodził się 7.03.1936 roku, 
czyli: 7 + 3 + 1 + 9 + 3 + 6 = 29, 
i dalej: 2 + 9 = 11; 1 + 1 = 2. 
Liczbą tej osoby jest dwójka. 

Sprawdź zatem, co o Tobie ma do powiedzenia jedna 
z najstarszych wróżbiarskich metod.

Tekst wróżka Gabi

Utorujmy sobie za pomocą tych kart 
drogę do anielskiej rzeczywistości. 
Zaufajmy temu, że dzięki obcowaniu 
z tą wyrocznią objawi się nam własna, 
wewnętrzna istota. Rada i wsparcie, które 
możemy uzyskać od patronów, pomogą 
nam w bezpośredniej transformacji 
tych sfer życia, które często napawają 
nas lękiem. Liczę na to, że wyrocznie 
ułatwią wszystkim podejmowanie 
decyzji życiowych i będą wspierać 
w każdej ważnej chwili... Tak jak mnie 
towarzyszą w codziennym życiu.



Jedynka

szczęśliwy dzień: niedziela, poniedziałek 

kolor: brązowy 

kamień: topaz, bursztyn

planeta: Słońce

Dla numerologicznej jedynki: 

Anioł Wiary

Dwójka

szczęśliwy dzień: piątek, niedziela

kolor: zielony 

kamień: nefryt

planeta: Księżyc

Dla numerologicznej dwójki: 

Anioł Uriel

Trójka

szczęśliwy dzień: czwartek

kolor: fioletowy

kamień: ametyst

planeta: Mars

Dla numerologicznej trójki: 

Anioł Gabriel



Czwórka

szczęśliwy dzień: sobota

kolor: niebieski

kamień: szafir

planeta: Jowisz

Dla numerologicznej czwórki: 

Anioł Zaufania

Piątka

szczęśliwy dzień: piątek

kolor: pomarańczowy, zielony

kamień: diament

planeta: Saturn

Dla numerologicznej piątki: 

Anioł Tworzenia

Szóstka

szczęśliwy dzień: piątek

kolor: niebieski

kamień: szmaragd

planeta: Merkury

Dla numerologicznej szóstki: 

Anioł Harmonii
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Siódemka

szczęśliwy dzień: poniedziałek 

kolor: zielony

kamień: agat

planeta: Uran

Dla numerologicznej siódemki: 

Archanioł Rafael

Dla numerologicznej ósemki: 

Archanioł Metatron

Dziewiątka

szczęśliwy dzień: piątek

kolor: różowy

kamień: rubin

planeta: Neptun

Dla numerologicznej dziewiątki: 

Anioł Pojednania

Ósemka

szczęśliwy dzień: środa 

kolor: czarny 

kamień: perła

planeta: Wenus



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. (032) 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 

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 
z-ca 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. 9–00 do 12–00 
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 Poznaƒ 
tel. (061) 852 81 08 

Dr Iwona Bereszyƒska 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 

Poradnia Chorób Zakaźnych w Sosnowcu
ul. Medyków 1, 41-200
tel. (032) 368 27 32, (032) 368 27 70
dr Wiola Bacia

 
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. piel ǵniarek) 
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



redakcja magazynu
ul. Genewska 18, 03-963 Warszawa
tel./faks (0-22) 617 93 23, 617 93 86

redaktor naczelna
Sylwia Bargieł 
s.bargiel@dp-group.com.pl

korekta
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biuro reklamy
Jola Ratkowska 
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Magazyn powstał dzięki wsparciu 
firmy Roche Polska

Musisz wiedzieć:

HCV a praca. 
Czy powinieneś 
informować pracodawcę 

o swojej chorobie?

Psychologia:

Co to jest przesilenie 
wiosenne i jak 
na nas wpływa?

Podczas leczenia:

Objawy występujące 
podczas leczenia 
– jak sobie z nimi 
radzić (cz. 2)
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