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5OD REDAKCJI

SZANOWNI  
CZYTELNICY 

TRZYMACIE W RĘKU NAJNOWSZE, WIOSENNE 
WYDANIE „ABECADŁA”. ZNAJDZIECIE W NIM WYWIAD 

Z PROF. MAŁGORZATĄ PAWŁOWSKĄ, KTÓRA W JASNY  
I PRZYSTĘPNY SPOSÓB OPOWIADA, CO NALEŻY ZROBIĆ  
W PRZYPADKU ZDIAGNOZOWANIA WZW. Z KOLEI PROF.  

WALDEMAR HALOTA PISZE O PROBLEMIE ZAKŁADOWYCH  
ZAKAŻEŃ HCV, ALARMUJĄC, ŻE JEST ON NIEDOSTRZEGANY. 

WIOSNA ZNACZY PRZEDE WSZYSTKIM REGENERACJA. O TEJ PORZE 
ROKU ZRZUCAMY ZIMOWE UBRANIA, NABIERAMY CHĘCI DO DZIA-

ŁANIA. DLATEGO W DALSZEJ CZĘŚCI MAGAZYNU PISZEMY  
O WALORACH NORDIC WALKINGU I REKREACYJNEJ JAZDY  

NA ROWERZE. FOTOGRAFKA JUSTYNA GUMUŁA-KĘDRACKA  
ZACHĘCA Z KOLEI DO SPACERÓW Z APARATEM W RĘKU,  

A ZNAJĄCA SIĘ NA KOSMETYKACH I DIECIE MARTA DUDZIAK  
PODPOWIADA, JAK DZIĘKI ODPOWIEDNIEJ PIELĘGNACJI 

POPRAWIĆ WYGLĄD SKÓRY TWARZY I CIAŁA. 
ZAPRASZAMY DO LEKTURY.

REDAKCJA
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TAK WYGLĄDAŁ  
„CZŁOWIEK LODU”
Zniszczona twarz z głęboko osadzonymi brązowymi 
oczami, zapadnięte policzki pokryte gęstym zarostem. Tak 
zdaniem naukowców wyglądał słynny Ötzi. Jego ciało, 
odkryte przez dwójkę wędrujących po Alpach turystów, 
przeleżało w lodowcu ponad 5 tys. lat. Rekonstrukcję 
wyglądu Ötziego (jego imię pochodzi od nazwy doliny 
Ötztal, w której go znaleziono) wykonali technicy krymi-
nalni z Holandii. Miał on niespełna 160 cm i ważył około 
50 kg. Zginął najprawdopodobniej od strzały, która przebiła 
jego tętnicę szyjną. W chwili śmierci Ötzi miał – zdaniem 
naukowców – 45 lat. Na podstawie analizy zawartości 
żołądka odtworzono też jego ostatni posiłek: było to mięso 
jelenia i kozicy, roślinne korzonki, owoce i ziarna zbóż.

WÓZEK SKLEPOWY? A FE!
Na poręczy wózka może się znajdować więcej bakterii niż  
w toalecie supermarketu – donoszą amerykańscy naukowcy  
z Uniwersytetu Arizony. Przebadali oni 85 poręczy tych 
wózków. Okazało się, że aż 72 proc. z nich było zasiedlonych 
przez bakterie fekalne,  
a blisko połowa – przez  
m.in. bakterie E. Coli.  
Ta bakteria jest nieszkodliwa, 
gdy bytuje w ludzkim 
jelicie, jednak spożycie jej 
większych ilości może 
spowodować zapalenie 
przewodu pokarmowego, 
sepsę, a u noworodków 
zapalenie opon mózgowych. 

PIJ KAWĘ NA ZDROWIE
Zdaniem izraelskich naukowców wypicie trzech filiżanek kawy 
dziennie jest dobre dla układu krążenia i chroni przed zawałem 
serca. Przebadali oni 80 dorosłych osób, z czego połowa była 
zdrowa, a drugą połowę stanowili pacjenci z problemami 
kardiologicznymi. Uczestnikom badania aplikowano 200-mili-
gramową pigułkę. Raz było to placebo, a następnie kofeinowy 
ekwiwalent trzech filiżanek kawy lub odwrotnie. Potem metodą 
dopplerowską badano u pacjentów przepływ krwi w naczyniach 
ręki, by stwierdzić, jak funkcjonuje wyścielający je śródbłonek. 
Gdy ta warstwa jest uszkodzona, rozwija się arterioskleroza. 
Eksperyment dowiódł, że spożycie kofeiny poprawia funkcjono-
wanie śródbłonka o 30 proc. oraz zmniejsza o 40 proc. poziom 
białka C-reaktywnego (CRP), którego wysokie stężenie może 
wskazywać na ryzyko zawałów i udarów.

NA ZDROWIE!
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Amerykańska Narodowa Fundacja Nauki razem z tygodnikiem 
„Science” ogłosiły zwycięzców w corocznym konkursie na 
najlepsze ilustracje i fotografie poświęcone nauce. Wśród 
najlepszych znalazła się trójwymiarowa ilustracja modelu wirusa 
HIV, stworzona przez Rosjan z Visual Science Company. 
Zespół, kierowany przez Iwana Konstantinowa, przez kilka 
miesięcy pracował nad modelem wirusa, który rocznie zabija 
ponad dwa miliony ludzi. Opracowany przez Rosjan model 

uznano za najlepszy w historii. Jury wyróżniło ponadto 
ilustrację przedstawiającą atak wirusa – bakteriofaga – na 
bakterię Escherichia coli (fot. 1). Zwycięzcą w kategorii 
fotografia zostało z kolei zdjęcie wybarwionych cząsteczek 
układających się w pojedynczą warstwę pokrywającą powierzch-
nię złota (fot. 2). Za pomocą takich nanocząsteczek naukowcy 
badają właściwości różnych powierzchni. Wyróżniono także 
zdjęcie włosków, które pokrywają pomidorowe nasiona (fot. 3). 

NAUKA W OBRAZACH

Model  
wirusa HIV 
stworzony 
przez  
rosyjskich 
naukowców

1. 2. 3.
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DIAGNOZA

Rozmawiał Jacek Matwiejczyk

Ostatnio przeczytałem o takim przypadku: dziewczy-
na chciała honorowo oddać krew. Po zrobieniu badań 
wirusologicznych dowiedziała się, że ma WZW typu C. 
I że jest chora prawdopodobnie od 18 lat. To możliwe, 
aby ta choroba rozwijała się bezobjawowo?
Z historii naturalnej zakażeń HCV wynika, że w 80 proc. 
przypadków charakteryzuje wieloletni bezobjawowy przebieg lub 
występowanie niecharakterystycznych objawów, jak długotrwałe 
zmęczenie, apatia, stany depresyjne, objawy „grypopodobne”, 
czyli bóle stawów, kości, mięśni, stany podgorączkowe, a także 

zaburzenia dyspeptyczne – niestrawność, wzdęcia, wymioty.  
Ponieważ wymienione objawy występują wielokrotnie u wielu 
osób, nie przywiązuje się do nich szczególnej wagi, nie mówiąc  
o zlecaniu w tych przypadkach badań w kierunku zakażenia 
HCV. A długotrwały proces powolnego niszczenia wątroby obja-
wia się często symptomatologią ze strony tego narządu dopiero 
po kilkunastu, a najczęściej po około dwudziestu latach, kiedy do-
chodzi już do przebudowy struktury wątroby i rozwoju marskości. 

Jakie jest zatem wyjście?
Jedyną metodą wczesnego wykrywania zakażeń HCV jest prowa-
dzenie czynnych badań w tym kierunku, zwłaszcza wśród osób 
zwiększonego ryzyka. Zakażeń HCV należy poszukiwać u osób 

Co należy zrobić w przypadku 
zdiagnozowania WZW i jak 
przebiega leczenie, opowiada  
prof. dr hab. med. Małgorzata 
Pawłowska z Katedry Chorób 
Zakaźnych i Hepatologii Centrum 
Medycznego w Bydgoszczy.

ABC PACJENTA

WZW  
i co dalej
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leczonych krwią przed 1992 rokiem, u chorych często hospita-
lizowanych, u narkomanów przyjmujących środki odurzające 
droga dożylną, u osób z chorobami wątroby lub podwyższoną 
aktywnością aminotransferaz, u zakażonych HIV i/lub HBV,  
u dzieci matek zakażonych HCV oraz u personelu ochrony 
zdrowia. Przeprowadzanie takich badań jest niezwykle ważne, 
ponieważ wczesne wykrycie zakażenia HCV i wczesne jego lecze-
nie zapewnia wyższą skuteczność terapii i umożliwia wyleczenie.

U pacjenta zdiagnozowano WZW typu C. Co ma on 
dalej robić?
Diagnostyka zakażenia HCV na podstawie obecności przeciw-
ciał anty-HCV jest niepełna. Obecność przeciwciał anty-HCV 

oznacza odpowiedź organizmu na kontakt z wirusem, ale nie 
precyzuje ani czasu zakażenia HCV, ani jego aktualnej inten-
sywności. Obecność anty-HCV może być świadectwem przeby-
tego zakażenia HCV, jak też czynnego zakażenia, stąd pacjent  
z rozpoznanym zakażeniem HCV powinien zostać skierowany 
do poradni specjalistycznej, np. hepatologicznej, WZW, a nie-
jednokrotnie do szpitala w celu przeprowadzenia rozszerzonych 
badań oceniających stopień zaawansowania choroby. Należą  
do nich badania wirusologiczne określające ilość wirusa HCV  
w surowicy krwi oraz genotyp HCV, badania biochemiczne na 
aktywność enzymów wątrobowych oraz badania histopatolo-
giczne bioptatu wątroby oceniające aktywność zapalną oraz 
stopień zaawansowania włóknienia.



10

Fo
to

 E
a

st
 N

ew
s,

 F
re

e

Na podstawie wyników przeprowadzonych badań oraz konsulta-
cji specjalistycznych – endokrynologicznej, psychiatrycznej  
– pacjent jest kwalifikowany do leczenia przeciwwirusowego 
bądź dyskwalifikowany.

A jak przebiega to leczenie? Czy konieczna jest hospi-
talizacja?
Obecne leczenie pzw C w Polsce nie różni się od terapii stosowa-
nych w Europie i na świecie. Standardowe leczenie przewlekłych 
zapaleń wątroby typu C obejmuje stosowanie pegylowanego 
interferonu alfa i rybawiryny przez 24–48 tygodni, w zależności 
od genotypu HCV oraz zachowania się wiremii HCV podczas 
leczenia. Pacjentów zakażonych genotypem 1, 4, 5 i 6 HCV 
określa się jako „trudnych do leczenia” i planuje terapię na 48 ty-
godni. Pacjentów zakażonych genotypem 2 lub 3 HCV leczymy 
przez 24 tygodnie. W zależności od wysokości wiremii HCV  
w momencie rozpoczęcia leczenia oraz zachowania się jej stężeń 
w pierwszych trzech miesiącach terapii możliwe jest skracanie 
lub wydłużanie terapii standardowej. Z zasady rozpoczynamy 

terapię w warunkach szpital-
nych, a następnie kontynuuje-
my ambulatoryjnie.  
Skuteczność terapii pzw C  
u zakażonych genotypem  
1 HCV wynosi ok. 55–60 
proc., wśród zakażonych ge-
notypem 3 HCV ok. 85 proc.
W powodzeniu terapii duże 
znaczenie odgrywa tzw. 

adherencja pacjenta oznaczająca przyjęcie powyżej 80 proc. 
obydwu leków w przewidzianym czasie terapii. Uzyskanie 
adherencji zależy od wielu czynników. Jednym z nich jest zwal-
czanie działań niepożądanych, prowadzących do obniżenia 
dawek lub przerw w leczeniu. 
W naszych warunkach wpływ na efektywność leczenia mają 
także nadużywanie alkoholu i otyłość. Wykazano, że alkoholików 
charakteryzuje pięciokrotnie niższa odpowiedź biochemiczna na 
leczenie w porównaniu z osobami nienadużywającymi alkoholu.

eczenie 
pzw C  
w olsce  
nie ró ni si   
od terapii  
na wiecie 

ABC PACJENTA
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Czy są skutki uboczne 
tych kuracji?
Terapia pegylowanym inter-
feronem i rybawiryną nie jest 
pozbawiona działań ubocz-
nych.  Najbardziej powszech-
ne są objawy rzekomogry-
powe, które w pierwszych 
miesiącach leczenia demon-
struje ponad 80 proc. leczo-

nych. Interferon jako lek immunomodulacyjny może indukować 
lub nasilać procesy autoimmunologiczne, np. autoimmunolo-
giczne zapalenie tarczycy, ze względu na działanie mielosupre-
syjne jest przyczyną leukopenii, neutropenii i małopłytkowości. 
Opisuje się objawy ze strony centralnego układu nerwowego pod 
postacią zmian nastroju, zmian zachowania, neurastenii czy 
depresji. Rzadziej obserwuje się odczyny miejscowe w okolicy 
podania interferonu, cukrzycę, wypadanie włosów, utratę apety-
tu i obniżenie masy ciała. Zarówno interferon, jak i rybawiryna 
mają działanie kardiotoksyczne, rybawiryna dodatkowo może 
wywoływać niedokrwistość hemolityczną. Dokładna kwalifika-
cja do leczenia zapobiega niektórym dającym się przewidzieć 
działaniom niepożądanym, na przykład stosowanie przed 
leczeniem i w jego trakcie łagodnych antydepresantów u osób 
predysponowanych do stanów depresyjnych. Niezwykle ważne 
jest także monitorowanie terapii poprzez systematyczne badania 
fizykalne i laboratoryjne pacjentów poddawanych leczeniu.
Pacjent powinien znać zasady przeciwdziałania objawom 
ubocznym stosowanej terapii. Informacja o wynikach badań 
dodatkowych pomaga mu zrozumieć przyczyny występowania 
niektórych działań ubocznych i mobilizuje do ich zwalczania. 
Sugeruje się podawanie pegylowanego interferonu wieczorną 
porą, w weekendy, szczególnie w piątki. Pozwala to pacjentom 
funkcjonować przez cały tydzień pracy. Profilaktyczne podawa-
nie niesterydowych leków przeciwzapalnych oraz środków prze-
ciwgorączkowych, zwiększona podaż płynów oraz wcześniejszy 

wypoczynek nocny pozwalają zmniejszyć objawy zespołu 
rzekomogrypowego. Wykazano, że bardzo korzystne działanie 
mają umiarkowane ćwiczenia fizyczne utrzymujące aktywność  
i zwiększające witalność.

Czy chory na WZW musi w diametralny sposób zmie-
nić życie?
Chory na WZW C, które zostało wykryte odpowiednio wcześ- 
nie, może nadal funkcjonować w środowisku rodzinnym  
i zawodowym. Leczenie, chociaż długotrwałe i często nieprzy-
jemne, nie ogranicza w sposób drastyczny życia pacjenta, a jego 
zadaniem, oprócz eradykacji zakażenia, jest poprawa jakości 
życia. Niekiedy w przypadku wystąpienia działań niepożąda-
nych może pojawić się konieczność hospitalizacji, obniżenia 
dawek stosowanych leków, przerw w leczeniu czy stosowania 
dodatkowo innych leków. Edukacja pacjenta zapewniająca jego 
przygotowanie na wystąpienie działań ubocznych pozwala na 
lepsze ich kontrolowanie i zwalczanie. Niemałą rolę pełni w tym 
rodzina i otoczenie chorego, podtrzymując działania zmierzają-
ce do uświadomienia pacjentowi, iż leczenie jest stanem przej-
ściowym, który nie powinien zaburzać jego funkcjonowania  
w środowisku. 
U zakażonych HCV kobiet ciężarnych należy w III trymestrze 
ciąży oznaczyć stężenie wiremii HCV (HCV RNA) i w przy-
padkach wysokiej wiremii rozwiązać ciążę cięciem cesarskim. 
Kobieta zakażona HCV może karmić piersią.
Sytuacja staje się odmienna, kiedy zakażenie HCV wykrywane 
jest późno, w okresie dużego zaawansowania choroby wątroby 
i dekompensacji funkcji tego narządu. W zaawansowanych 
przypadkach niewyrównanej marskości wątroby, kiedy lecze-
nie farmakologiczne jest niemożliwe, pozostaje kwalifikacja 
do przeszczepienia wątroby. Obecnie kliniczne następstwa 
zakażeń HCV są najczęstszą przyczyną transplantacji wątroby 
u dorosłych. Fakt ten podkreśla rangę problemu, a tym samym 
uzasadnia powszechne wykonywanie badań w kierunku zaka-
żenia HCV. 

ecno   
anty HCV o e  
wiadczy   

o prze yty  
zaka eniu 
HCV

ABC PACJENTA
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„STARY” HBsAg:  

Prof. dr hab. med. Jacek Juszczyk Katedra i Klinika Chorób Zakaźnych 
Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu

H
BV składa się z trzech części. Patrząc od środka, jest 
rdzeń, a w nim materiał genetyczny wirusa, następ-
nie HBV DNA, a na zewnątrz – otoczka otulająca 
rdzeń. W otoczce znajdują się trzy białka: małe, 

średnie i duże. Nie wchodząc w szczegóły, małe białko nazwano 
HBsAg (Hepatitis B surface Antigen), czyli antygen powierzch-
niowy (ponieważ jest na zewnątrz cząstki wirusowej) wirusa B. 
Antygen jest substancją, która powoduje  
u ssaków powstawanie skierowanych przeciwko niemu przeciw-
ciał. Dlatego przeciwciało przeciwko HBsAg nazywa się anty-
HBs. To warto zapamiętać.
Podstawą rozpoznania, czy człowiek jest zakażony HBV, jest 
badanie w kierunku obecności we krwi HBsAg. Wynik dodatni 
świadczy, że jest zakażony. Natomiast nie mówi nic o tym, w ja-
kim okresie to zakażenie się znajduje. Do tego służą inne badania. 

METODA ELISA

Badanie na obecność HBsAg jest podstawowym testem przesie-
wowym. Wykonuje się je, wśród innych testów, u każdego, kto 
np. chce zostać dawcą krwi. Test służący do tego celu, metoda 

ELISA, jest bardzo czuły. Co wykrywa? Otóż wykrywa każdy 
rodzaj HBsAg. W rzeczywistości bowiem ten antygen występuje 
w kilku formach. Zakaźna cząstka HBV jest wirusem składają-
cym się z rdzenia z materiałem genetycznym i otoczki. Jednakże 
na skutek „błędów produkcyjnych” oraz „błędów kontroli” 
bywa, że w strukturze „cząstkopodobnej” nie ma rdzenia, a jest 
tylko sama otoczka. To tak jak w przypadku pudełka na buty, 
w którym kontroler przeoczył brak butów. Mamy więc pustą 
wewnątrz, okrągłą cząsteczkę pseudowirusa o średnicy 42 na-
nometrów (nm), dokładnie taką samą jak pełny, zakaźny wirus. 
Test na HBsAg wykrywa więc już dwie struktury: prawdziwą, 
pełną cząstkę wirusa i samo jego opakowanie (puste „pudełko”).
Na tym jednak nie kończą się kwestie związane z testem do wy-
krywania HBsAg. Otóż w celu zmylenia odpowiedzi odporno-
ściowej zakażonego człowieka HBV wytwarza mnóstwo samych 
cząstek HBsAg, które nie są wewnątrz puste, lecz są czymś  
w rodzaju grudek, a więc upakowanych struktur, czystego 
HBsAg. Tworzy też formy przypominające krótkie nitki, które 
są złożone z takiego samego białka (antygenu, HBsAg) jak 
otoczka wirusa i te wyżej opisane „grudki”. Rzecz w tym, że za-
każona komórka wątrobowa wytwarza od tysiąca do stu tysięcy 
więcej owych „grudek” i „nitek” aniżeli pełnych, kompletnych 
(zakaźnych) cząstek wirusa B. 

Dlaczego w tytule mamy „stary” HBsAg? Ponieważ od wykrycia tego 
czynnika w połowie lat 60. ubiegłego wieku rozpoczęła się nowa era badania 
wirusowego zapalenia wątroby typu B. 

ABC PACJENTA
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Co więc wykrywa test na obecność HBsAg, podstawowy test  
w rozpoznawaniu zakażenia HBV? Wykrywa wszystko, co 
reaguje jako antygen wirusa, czyli HBsAg, z przeciwciałem 
anty-HBs, a więc kompletne i niekompletne cząstki wirusowe, 
zarówno wspomniane „grudki”, jak i „nitki”.
Ostre wirusowe zapalenie wątroby w 90 do 95 proc. przypad-
ków u osób dorosłych kończy się średnio po kilku tygodniach, 
pomijając inne znaczniki infekcji, zanikiem HBsAg i po krótszej 
lub dłuższej przerwie – pojawieniem się anty-HBs. Jednakże, 
jak wynika z tej bardzo skróconej historii choroby, u 5–10 proc. 
zapalenie ostre przechodzi w zapalenie przewlekłe. Jedną z jego 
cech, tu znowu pomijam szczegóły, jest wykrywalność HBsAg 
we krwi zakażonej osoby. 
Dokonując jeszcze jednego skrótu, trzeba bardzo mocno 
podkreślić, że według wytycznych najważniejszych zespołów 
eksperckich ostatecznym celem leczenia tego zakażenia jest 
eliminacja HBsAg i pojawienie się anty-HBs.

KORZYŚCI Z ZANIKU HBsAg

Czy zakażeni HBV mają szanse na samoistne wyleczenie według 
wyżej podanego kryterium? Tak, mają, jednak nie są one duże, 
wręcz nikłe. Jeżeli tak się stanie, to kolejność wydarzeń jest 
następująca: najpierw nie wykrywa się HBsAg. Po upływie roku 
u niecałych 20 proc. osób pojawią się anty-HBs, a po 10 latach  
– u niecałych 80 proc. 
Wypływają z tego dwa wnioski. Pierwszy: anty-HBs ujawni się 
po wielu miesiącach, a nawet latach od zaniku HBsAg. Drugi: 
nie u wszystkich da się to zaobserwować, ponieważ u co piątego 
pacjenta nie będzie ani HBsAg, ani anty-HBs. Z tego należy wy-
snuć wniosek praktyczny. U każdego pacjenta po zaniku HBsAg 
należy oznaczać ponownie i HBsAg, i anty-HBs co dwa, trzy 
lata. Umożliwia to obserwację kilku zjawisk. Po pierwsze, czy 
już się pojawiło anty-HBs? Po drugie, czy nie powrócił HBsAg, 
co jest możliwe w pewnych okolicznościach. Po trzecie, jeżeli 
taki pacjent ma otrzymywać leki tłumiące odporność (z powodu 
nowotworu, zaawansowanego reumatoidalnego zapalenia 
stawów etc.), zawsze musi być profilaktycznie leczony z powodu 

możliwości 
nawet śmiertelnej 
wznowy utajonego, 
bezobjawowego 
zakażenia HBV. 
Dzieje się tak dlatego, 
że nawet u pacjenta 
anty-HBs-dodatniego 
na ogół nie dochodzi do 
całkowitego wykorzenienia 
wirusa. Jest on „przechowywa-
ny” w jądrze komórki wątrobowej 
w formie bardzo specjalnej nici kwasu 
nukleinowego (cccHBV DNA). Z tej nici, 
jeżeli osłabnie dozór immunologiczny ustroju 
z powodu choroby lub choroby i niezbędnego leku, 
dochodzi do „nakręcenia” maszynerii wytwarzania nowych 
cząstek wirusa ze wszystkimi skutkami chorobowymi.
Jakie są korzyści z zaniku HBsAg? Wielorakie. Zapalenie  
i włóknienie nie rozwijają się. Jeżeli już doszło do włóknienia, 
to zatrzymuje się ono, a nawet może – do pewnych granic – się 
wycofać. Gdy już rozwinęła się marskość, zwykle nie przechodzi 
ona w fazę niewyrównaną, która jest bardzo ciężką chorobą. 
Ryzyko rozwoju raka wątroby wywoływanego zakażeniem HBV 
bardzo maleje, choć nie jest zerowe.
Z dotychczasowego wywodu wynika, że zanik HBsAg ma 
duże znaczenie. Jeżeli tak, to jaki wpływ na uzyskanie takiego 
korzystnego skutku mają stosowane obecnie sposoby leczenia? 
Otóż mają. I to duży. Od razu dodajmy, że nie taki, jaki chcie-
libyśmy. W końcu tylko 1 do 2 proc. zakażonych pozbywa się 
HBsAg w ciągu jednego roku. A więc każda wartość wyższa niż 
tu podana jest już sukcesem.
Na wstępie trzeba podkreślić, że zanik HBsAg i pojawienie się 
anty-HBs jest częstsze u osób leczonych metodą immunostymu-
lacyjno-przeciwwirusową, jaką jest podawanie przez 48 tygodni 
pegylowanej postaci interferonu (PegIFN-alfa2a). Po zakończe-
niu terapii HBsAg traci prawie 5 proc. osób, a po 5 latach – od 
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12 do 25 proc. 
chorych. Maksy-
malne odnotowa-
ne w literaturze 

przedmiotu zanika-
nie HBsAg po 4–8 

latach od zakończenia 
leczenia „klasycznym”, 

a więc niepegylowanym 
IFN, wynosiło 71 proc. 

(jest to jednak skrajna wartość 
odosobniona). 

Leczeni analogami nukleoz(t)ydo-
wymi, które przede wszystkim działają 

przeciwwirusowo, zresztą niezwykle skutecz-
nie hamując namnażanie się wirusa, uzyskują wyniki 

odsetkowo mniejsze aniżeli leczeni IFN. 
Po leczeniu trwającym powyżej 48 tygodni zanik HBsAg nie 
wystąpił u żadnego leczonego adefowirem, prawie u 3 proc. le-
czonych lamiwudyną i nieco ponad 5 proc. otrzymujących ente-
kawir (po 5 latach u 6 proc.). Kiedy zanikał HBsAg po leczeniu 
entekawirem, w krwi wykrywano ok. 60 IU/mL HBV DNA. 

PRZEWIDYWANIE EFEKTÓW TERAPII

Skoro u leczonych anty-HBV daje o kilkaset (a nawet więcej) 
procent lepsze wyniki, jeśli chodzi o zanik HBsAg, aniżeli  
u nieleczonych, to rodzi się pytanie, czy obserwację tempa 
zmniejszania się stężenia tego antygenu można wykorzystać  
w celu przewidywania efektów terapii? Otóż można. Stało się to 
możliwe dzięki wprowadzonym niedawno automatycznym meto-
dom oznaczania ilościowego HBsAg. A przy tym tak dobrze wy-
standaryzowanym, że powtarzalnym w różnych laboratoriach. 
Co się okazało? Oznaczanie stężenia HBsAg w czasie leczenia 
anty-HBV może być wykorzystane do przewidywania efektów 
leczenia. Jeżeli stężenie tego antygenu po 12 bądź 24 tygodniach 
terapii PegIFN-alfa2a ulega zmniejszeniu o określoną wartość, 
to prawdopodobieństwo uzyskania ostatecznego sukcesu rośnie 

i odwrotnie, maleje, jeżeli 
nie zmniejszy się o określoną 
wartość. 
Okazało się także, że najlep-
szym wskaźnikiem skutecz-
ności leczenia anty-HBV jest 
sumaryczne analizowanie po 
3 miesiącach leczenia dwóch 
oznaczeń: stężenia HBsAg 
i HBV DNA. Szczegółowe 

badania wykazały także, że oba ww. wskaźniki biologicznej ak-
tywności zakażenia mogą znakomicie służyć odróżnianiu zaka-
żonego czynnie od bezobjawowego nosiciela. A z tym przedtem 
było sporo kłopotów. Dzisiaj za bezobjawowego nosiciela uważa 
się osobę, u której stężenie HBsAg wynosi poniżej 1000 IU/mL, 
a HBV DNA – poniżej 2000 IU/mL.
Z przedstawionych informacji powinno wysnuć się kilka waż-
nych wnioków. HBsAg i anty-HBs to niezwykle ważne elementy 
w zakażeniu HBV. Mają znaczenie w diagnostyce, ponieważ 
wykrycie HBsAg jest najczęściej początkiem rozpoznania zaka-
żenia wirusowego zapalenia wątroby, często ostrego, a jeszcze 
częściej – przewlekłego. 
Ponieważ szczepionka anty-HBV to czysty antygen HBsAg, jej 
podanie ma na celu wytworzenie anty-HBs, co jest równoznacz-
ne z odpornością na zakażenie HBV.
Samoistny zanik HBsAg jest u przewlekle zakażonych zjawi-
skiem rzadkim. Leczenie anty-HBV powoduje olbrzymi wzrost 
szansy na wyeliminowanie HBsAg. Jest to wręcz optymalny cel 
leczenia. Uzyskuje się go z większym prawdopodobieństwem  
u leczonych pegylowanym interferonem alfa2a aniżeli analoga-
mi nukleoz(t)ydowymi.
Oznaczanie stężenia HBsAg w trakcie leczenia anty-HBV już 
od 3 miesiąca terapii ma duże znaczenie w prognozowaniu jej 
efektu. 
I na zakończenie: „stare” testy mogą się okazywać niezwykle 
przydatne w zupełnie innym ujęciu, aniżeli traktowano je przez 
całe lata. HBsAg jest tego znakomitym przykładem.
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zakładowych 
zakażeń HCV

PESYMISTYCZNIE O PERSPEKTYWIE

Prof. dr hab. med. Waldemar Halota, Katedra Chorób Zakaźnych  
i Hepatologii CM UMK

S
zanse na zwalczenie zagrożeń epidemicznych ze 
strony HCV są związane z działaniami w trzech 
kierunkach: powstrzymania generowania nowych 
przypadków, wykrycia osób już zakażonych oraz te-

rapii pacjentów spełniających odnośne kryteria. Skoncentrujmy 
się na pierwszym z nich. 
Specyfiką zakażeń HCV jest wieloletnia bezobjawowość, co 
wybitnie utrudnia zarówno oszacowanie liczby zakażonych, jak 
i ustalenie okoliczności, w których doszło do tych ekspozycji. 
Mimo iż sprecyzowano tak zwane grupy wysokiego ryzyka, 
pozostaje duża populacja zakażonych, których nie udaje się 
zakwalifikować do żadnej z nich. W Polsce uważa się, że za  
80 proc. rodzimych zakażeń odpowiada służba zdrowia. Pogląd 
ten wzbudza kontrowersje, tym bardziej że kraje zachodniej 
Europy takiego ryzyka nie widzą lub nie chcą widzieć, mimo że 
do 40 proc. zakażeń zalicza się tam do zakażeń sporadycznych, 
czyli spoza klasycznych grup ryzyka. Przynależą do nich osoby, 
które przed 1992 rokiem leczone były przetoczeniami krwi  
i produktów krwiozastępczych. Obecnie wskutek skrupulatnego 
przesiewu krwiodawców ryzyko to obniżyło się prawie do zera. 
Podobnie wyraźnie zmniejszono ryzyko zakażenia HCV  

w kolejnej grupie wysokiego ryzyka, tj. wśród chorych hemodia-
lizowanych. W Polsce odsetki zakażonych pacjentów oddziałów 
dializ obniżono z około 50 do poniżej 15 proc. Łatwe do zmini-
malizowania było też ryzyko przeniesienia zakażeń HCV wraz  
z przeszczepionymi narządami. 
Populacja narkomanów dożylnych należy na całym świecie do 
najczęściej zakażonych HCV. Ostatnio i w tej grupie można 
zaobserwować korzystne trendy ze względu na zmieniający się 
model uzależnienia. Nawiasem mówiąc, narkomani pozostają 
bez istotnego wpływu na wielkość pandemii HCV ze względu  
na stosunkowo małą liczebność. Stygmatyzacja tej grupy nie tyl-
ko pod kątem zakażeń HCV odwraca często uwagę od zagrożeń 
pozostałej populacji. 
W Polsce wykryto anty-HCV u 7,25 proc. badanych więźniów. 
Na wysokie odsetki zakażeń HCV wśród osadzonych w zakła-
dach karnych wskazują ostatnio również Niemcy. 
 
SMUTNA RZECZYWISTOŚĆ

Przy omawianiu grupy wysokiego ryzyka zakażeń HCV  
w Polsce okazać się może, że większość zakażonych nie należy 
do żadnej z klasycznych grup. Jeśli przyczyną zakażeń są tu 
głównie różnego rodzaju zabiegi medyczne, to może się okazać, 
iż powinniśmy stworzyć nową grupę wysokiego ryzyka o nazwie 
„pacjenci”. 

Według szacunków Światowej Organizacji Zdrowia na świecie może być 
zakażonych HCV około 200 milionów ludzi, czyli około 3 proc. populacji.  
W Europie ich liczba sięga, według badaczy, prawie 9 milionów. 
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Zdaję sobie sprawę, że pogląd ten jest niepoprawny politycznie 
i może po raz kolejny wywołać głosy oburzenia. Pierwsze poja-
wiły się w latach 90. wkrótce po sugestii, iż główną przyczyną 
wirusowych zapaleń wątroby typu C są zakażenia jatrogenne. 
Nie podzielano poglądu, że w polskich szpitalach i przychod-
niach występują zaniedbania sanitarne mimo wprowadzenia 
sprzętu jednorazowego użytku, kasacji sterylizatorów na suche 
powietrze itd. Z formalnego punktu widzenia stan sanitarny 
szpitali się poprawiał, a rzeczywistość skrzeczała. 
Ocenę rangi zakażeń zakładowych w szerzeniu zakażeń HCV 
pogorszyło wprowadzenie szczepień przeciwko WZW B przed 
planowanymi zabiegami medycznymi. Zafałszowano prawdę, 

gdyż żółtaczka przestała się pojawiać, co zinterpretowano jako 
dowód poprawy stanu sanitarnego szpitali. Do dzisiaj gdzie-
niegdzie pokutuje pogląd, że pacjenci są „szczepieni”, stąd nie 
zagrażają innym pacjentom ani personelowi. 
Bardzo trudno jest obiektywnie ocenić sytuację epidemiczną 
zakażeń HCV w jednostkach ochrony zdrowia, gdyż brakuje 
odpowiednich metod badawczych. Zakażenia wirusowe, które 
w przypadku HCV przez wiele lat przebiegają bezobjawowo, 
umykają organom kontroli, mimo iż w ostatnim czasie zakaże-
nia zakładowe znalazły się w centrum zainteresowania resortu 
zdrowia. Niestety, skoncentrowano się znowu na zakażeniach 
bakteryjnych. Pacjent zakażony HCV ujawni skutki zaniedbań 
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w tym zakresie po wielu latach, stąd staje się nieuchwytny dla 
wszelkich formalnych komisji powoływanych dla poprawy stanu 
sanitarnego szpitali. 
Dopóki nie wprowadzimy restrykcyjnego przestrzegania pro-
cedur medycznych jako nawyku pracownika ochrony zdrowia, 
zarówno w szpitalach, jak i przychodniach, nie możemy mówić 
o „bezpiecznym pacjencie”. W moim przekonaniu wymaga to 
krańcowo odmiennych działań niż stosowane obecnie. Nie 
można jednak sądzić, iż na ich podstawie nie uda się chociaż 
pośrednio wnioskować o potencjalnym ryzyku generowania 
zakażeń HCV przez jednostki ochrony zdrowia. 

PUSTE CERTYFIKATY JAKOŚCI

Wystarczy zapoznać się z wynikami interesującego raportu 
przygotowanego w ubiegłym roku dla potrzeb Głównego In-
spektora Sanitarnego „Aktualna sytuacja w polskich szpitalach 
w zakresie kontroli zakażeń szpitalnych”. Dotyczy on wyników 
kontroli sanitarnej przeprowadzonej w trzecim kwartale ubiegłe-
go roku w ponad 200 szpitalach. 
Jednoznacznie potwierdza on opinię osób pesymistycznie oce-
niających poziom polskiej ochrony zdrowia. W jednym z wielu 
wniosków końcowych napisano, że „nie stwierdzono poważ-
nych zagrożeń epidemicznych wymagających wydania decyzji 
administracyjnych”, w innym, że „ponad połowa szpitali posiada 
certyfikat jakości, co należy uznać za zjawisko korzystnie  
wypływające na efektywność sytemu kontroli zakażeń szpitalnych”. 
Z moich spostrzeżeń wynika, że tak zwane certyfikaty jakości 
pełnią głównie rolę ozdób gabinetów dyrektorskich i druków 
firmowych. Nie można zapominać, iż Polacy są mistrzami  
w pisaniu prawa, co nie przekłada się na codzienne życie. Stąd 
nawet jeśli autorzy raportu mają rację, że u nas „obowiązuje jeden  
z najbardziej zaawansowanych systemów nadzoru epidemiologicz-
nego nad szpitalami w Europie”, nie musi z tego wiele wynikać. 
Może za tym przemawiać na przykład brak wniosku wskazują-
cego, że ryzyko zakażeń szpitalnych uległo w Polsce w ostatnim 
czasie zmniejszeniu. Właściwie raport w żadnym miejscu nie 
zajmuje się wymiarem rangi tych zakażeń w polskich szpitalach, 
lecz metodami kontroli. Nie zauważono, że czym innym jest 
„zakażenia kontrolować”, a zupełnie czym innym redukować. 

Procedury kontrolne mogą 
nie ilustrować rzeczywistego 
rozmiaru zagrożeń. Nie ma 
nawet pewności, czy dane 
wynikające z rejestracji tych 
zakażeń w Polsce chociaż  
w jakiejś mierze zbliżone są 
do prawdy. W tym kontekście 
wskazywanie, iż w raporcie 
nie uwzględniono „cichej 
epidemii HCV”, prawdopodobnie najczęstszego zakażenia szpi-
talnego w Polsce, jest zwykłą małostkowością. 

NIESKUTECZNA STERYLIZACJA

Niektórzy specjaliści są zdania, że za wiele zakażeń odpowiada 
służba zdrowia. Raport daje im do ręki nowe argumenty. W 60 
proc. szpitali do sterylizacji używa się sprzętu ponaddziesięcio-
letniego (nawet ponadtrzydziestoletniego), ponadto tylko połowa 
z nich kontroluje skuteczność sterylizacji metodami chemiczny-
mi. Co więcej, kontrola biologiczna autoklawów parowych w co 
piątym szpitalu prowadzona jest codziennie, a w 40 proc. raz w 
miesiącu! Nawet niepoprawny optymista powinien się załamać! 
Również przypuszczenia o nieprawidłowej dekontaminacji 
sprzętu endoskopowego potwierdziły się, gdyż aż w 40 proc. 
jednostek wykonuje się ją ręcznie. (Ciekawe, co by się okazało, 
gdyby podobnej kontroli poddać gabinety prywatne). 
Powróćmy jednak do szpitali. Ich dramatycznego obrazu 
dopełnia „zużycie” przez personel medyczny środków dezyn-
fekcyjnych. Okazuje się, że wystarcza go do jednorazowego 
umycia rąk przez jednego pracownika zmiany, czyli na dobę 
przy jednym pacjencie można to zrobić trzykrotnie. Czy 
starcza mydła i rękawiczek, zwłaszcza tych naprawdę używa-
nych jednokrotnie, raport nie wspomina. Jeśli sytuacja taka 
jest powszechna, trudno wydać wspomniane wyżej „decyzje 
administracyjne”. 
Raport nie napełnia optymizmem, wręcz przeraża, straszy nie 
tych, którzy są zakażeni, ale tych, którym udało się tego zakaże-
nia dotychczas uniknąć. Problem zakładowych zakażeń HCV, 
mimo 20 lat od odkrycia wirusa, wydaje się być niedostrzegany. 

W 60 proc. 
szpitali do 
sterylizacji 
u ywa  
si  starego 
sprz tu
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Keith Richards
NIEZNISZCZALNY

Jest niekwestionowaną legendą rock’n’rolla. Napisany przez niego riff 
przeboju „(I Can’t Get No) Satisfaction” należy do najbardziej rozpoznawalnych 
motywów wszech czasów. 67-letni gitarzysta The Rolling Stones nie stroni od 
uciech życia, wiele też w nim przeszedł. Chorował m.in. na wirusowe zapalenie 
wątroby typu C, z którego wyszedł – jak twierdzi – dzięki silnemu organizmowi.

GWIAZDA Z HCV
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Wiktor Krajewski

Z
ainteresowanie muzyką zawdzięcza swojej mamie, 
Bercie Richards, która zaznajomiła go z nagrania-
mi takich artystów jak Louis Armstrong czy Duke 
Ellington. Co więcej, kupiła mu również pierwszą 

gitarę akustyczną za siedem funtów. Dzięki temu Keith złapał 
muzycznego bakcyla. Być może do spektakularnego sukcesu 
artysty nigdy by nie doszło, gdyby nie jego podróż do małej miej-
scowości o nazwie Sidcup. W pociągu spotkał Micka Jaggera, 
wówczas studenta London School of Economics. Ucięli sobie 
krótką pogawędkę dotyczącą muzyki i okazało się, że ich gusty 
są bardzo podobne. Obydwaj zafascynowani byli dokonaniami 
Chucka Berry’ego oraz Muddy’ego Watersa. Mick udzielał się 
wtedy w amatorskiej kapeli Little Boy Blue and the Blue Boys  
i postanowił zaprosić nowo poznanego kolegę na jedną ze swo-
ich prób. Nietrudno się domyślić, że Keith szybko zasilił jej sze-
regi. Niestety, grupa niebawem przeszła do historii, jednak obaj 
muzycy dogadywali się tak dobrze, że zdecydowali się powołać 
do życia kolejny zespół. I tak w lipcu 1962 roku zadebiutowali 
przed publicznością w londyńskim klubie Marquee. Narodził 
się wówczas jeden z najbardziej znanych i mających wpływ na 
kulturę masową zespołów w historii światowej muzyki  
– The Rolling Stones. 

MUZYK, AKTOR, PRODUCENT 

The Rolling Stones nie był jedynym projektem, w którym Keith 
uczestniczył. Brytyjczyk współpracował także z wieloma innymi 
artystami. W 1967 roku – na potrzeby telewizyjnego programu 
– wszedł w skład grupy The Dirty Mac. Wystąpił wtedy obok 
Erica Claptona, Johna Lennona oraz Yoko Ono. W latach 70. 
postanowił pomóc Ronniemu Woodowi w nagraniu jego dwóch 
albumów. Współpracował również z Arethą Franklin – zagrał 
na gitarze w jej wersji piosenki z repertuaru The Rolling Stones 
„Jumpin’ Jack Flash”. W 1987 roku Keith zmierzył się z rolą pro-
ducenta muzycznego w dokumencie „Hail! Hail! Rock’n’Roll”.  
Film ten został nakręcony dla uczczenia 60. urodzin amerykań-

skiego pioniera rock’n’rolla 
Chucka Berry’ego. W 2003 
roku Richards znalazł się 
na 10. miejscu listy 100 
największych gitarzystów 
wszech czasów przygoto-
wanej przez magazyn „The 
Rolling Stone”. Spróbował 
również swoich sił jako 
aktor: zagrał ojca kapitana 
Jacka Sparrowa (Johnny Depp) w filmie „Piraci z Karaibów: Na 
krańcu świata”, który trafił do kin w maju 2007 roku. – Johnny 
i ja bardzo dobrze wspominamy współpracę, mieliśmy kupę 
zabawy. Spodziewałem się, że będzie fajnie, ale było lepiej, niż 
to sobie wyobrażałem – zdradził w wywiadzie muzyk. W tym 
samym roku ukazała się również autobiografia Keitha, za którą 
zainkasował aż siedem milionów dolarów.

PO PROSTU BYŁEM SOBĄ...

W 2008 roku artysta przyznał się, że miał HCV. Jednak do dziś 
pozostaje tajemnicą, jak długo trwała choroba oraz w jaki spo-
sób doszło do zarażenia. Media spekulują, że być może stało się 
to przez narkotykowe ekscesy gitarzysty albo kontakty seksualne 
z jego dwiema partnerkami: włoską modelką Anitą Pallenberg 
oraz brytyjską piosenkarką Marianne Faithfull. Obie panie są 
nosicielkami wirusa HCV. Obecnie Richards twierdzi, że jest już 
zdrowy, a zawdzięcza to silnemu systemowi immulogicznemu. 
– Chorowałem na HCV, ale udało mi się z tego wyjść – wyznał 
w jednym z wywiadów. Na pytanie, jak udało mu się pokonać 
chorobę, odpowiada dość tajemniczo: po prostu byłem sobą. 
Żartuje nawet, że po śmierci chętnie wystawi dla lekarzy swoje 
ciało na eBayu. Da im to możliwość odkrycia recepty na życie  
w wiecznym zdrowiu. Dzisiaj nadal występuje wraz z kolegami  
z The Rolling Stones. W 2012 roku jego zespół będzie święto-
wać 50-lecie istnienia. Jaki jest więc Keith Richards? Nasuwa się 
jedna odpowiedź: niezniszczalny. 
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Nordic 
walking 
narodzi  si   
w Finlandii,  
w latach 70. 
XX wieku  
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Krzysztof Woźniakowski

N
ordic walking narodził się w Finlandii. W latach 
70. fińscy biatloniści, przygotowujący się do 
zawodów, opracowali trening, pozwalający ćwiczyć 
technikę chodzenia, biegania i skakania. Aż do lat 

90. zainteresowanie sportem było znikome. Najpierw boom  
na marsze z wykorzystaniem kijków pojawił się w USA. Jednak 
w początkach dyscypliny kijki były zbyt długie i bardzo nie-
wygodne, w dodatku przenosiły wibracje powstałe w wyniku 
kontaktu z podłożem na stawy. Dopiero po pewnym czasie 
zastąpiono je specjalnymi. W 1997 roku nordic walking został 
zarejestrowany jako dziedzina sportowa. Od tej pory jego popu-
larność ciągle rośnie. To wspaniała forma rekreacji ruchowej, 
która wbrew pozorom do łatwych wcale nie należy. Początkowo 
kije przeszkadzają i nie wiadomo, jak nimi pracować, dotknąć 
ziemi czy wbić, kiedy to zrobić i jak odbić. Dopiero po pewnym 
czasie koordynacja rąk i nóg jest na tyle dobra, że kije pomagają 
odciążyć stawy kolanowe i kręgosłup. Nordic walking trenować 
może każdy, niezależnie od wieku i stanu zdrowia. Co więcej, 
można go uprawiać wszędzie, w mieście i na plaży. O każdej po-
rze roku, w słońcu, deszczu i śniegu. A lista zalet? Jest wyjątko-
wo długa. Nordic walking usprawnia układ oddechowy i serco-
wonaczyniowy, zwiększa pobór tlenu o 20-58 proc. w zależności 
od intensywności odbijania kijków. Rozwija wszystkie mięśnie 
kończyn dolnych i górnych. Wzmacnia mięśnie tułowia, ramion 
i barków, zwiększa mobilność górnego odcinka kręgosłupa. Za-
pewnia prostą posturę i ładnie umięśnione nogi. U diabetyków 
poprawia tolerancję glukozy i redukuje zapotrzebowanie na insu-

linę. Zwiększa poziom dobrego cholesterolu. U osób z nadwagą 
intensywny ruch sprawia, że zaczynają gubić zbędne kilogramy. 
Godzinny trening pozwala spalić aż 400 kalorii. 

NA DWÓCH KÓŁKACH

Jazda na rowerze zdobywa coraz większe rzesze fanów. Dosko-
nale wpływa ona na serce, uspokaja je. Poprawia pracę układu 
krążenia. Dotlenia narządy wewnętrzne. Kształtuje mięśnie nóg, 
wzmacnia kręgosłup i mięśnie pleców. Wydzielają się endorfiny 
zwane hormonami szczęścia. Poprawia się samopoczucie, zwięk-
sza poziom zadowolenia i ogólnego zrelaksowania. Co więcej, 
jazda rowerem jest ekologiczna. Rower nie emituje spalin, daje 
poczucie mobilności, nie powoduje hałasu. Dzięki niemu nie 
trzeba czekać na przystanku na zapchany autobus albo tramwaj. 
Ilość energii, która jest potrzebna do poruszania się rowerem, 
jest porównywalna do tej, którą zużywa się podczas szybkiego 
marszu. A odległość, którą w tym czasie się pokonuje, jest nie-
mal trzy razy większa. Kupno i utrzymanie roweru jest niepo-
równywalnie tańsze niż koszty nabycia motocyklu czy samocho-
du i poruszania się nimi. Nie trzeba wykupywać ubezpieczenia, 
płacić za benzynę, parking czy garaż. 
Zarówno nordic walking, jak i jazda miejskim rowerem stwa-
rzają fantastyczną okazję poznania okolicy, odkrycia wcześniej 
nieznanych miejsc. Jeżdżąc samochodem to niemożliwe. Podob-
nie korzystając z miejskiej komunikacji. Kupować więc kijki czy 
nie? Wsiadać na rower czy zrezygnować? Radzimy jednogłośnie: 
kupujcie i wsiadajcie. Wiosna to idealny czas na spacery, rowero-
we przejażdżki, poznawanie zakamarków miasta i okolic, relaks 
i nabieranie nowych sił. 

nordic walkingu 
i city bikingu

O ZALETACH

Gdy wiosna puka do drzwi, chcesz coraz więcej czasu spędzać poza 
czterema ścianami. Organizm domaga się świeżego powietrza, kontaktu  
z naturą, aktywności. Najlepiej z dwoma kijkami w rękach albo na dwóch kółkach. 
Wybierz formę odpowiednią dla siebie.
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z lustrzanką
PIERWSZE KROKI

Jaki aparat wybrać, którymi obiektywami się zainteresować, aby nie 
zrujnować budżetu i jednocześnie nie żałować zakupu? Nie wiesz? Przeczytaj. 

HOBBY

Justyna Gumuła-Kędracka

P
rzygodę z fotografią dobrze jest zacząć od kupna lub 
pożyczenia aparatu analogowego i dowolnego obiek-
tywu o ogniskowej 28 mm, 35 mm, lub 50 mm,  
a potem fotografować tym aparatem przez rok, 

zapełniając dwa czarno-białe filmy na tydzień. Po roku wasze 
umiejętności fotograficzne zyskałyby zupełnie nową jakość,  
a wy sami, patrząc na świat, widzielibyście czarno-białe kadry 
odpowiadające szerokości wybranego przez was obiektywu. 
Najbardziej optymalnym sprzętem byłaby dowolna, dalmierzo-
wa Leica, np. M6, z obiektywem Zeiss 35 mm f /2.8 (f – wartość 
przesłony). Jeśli taka opcja okazałaby się dla kogoś za droga, 
polecam prostą lustrzankę, na przykład Zenita 12 xp z obiekty-
wem Helios 28 mm f /2.8. 
Jednak na taką drogę zdecydują się zapewne nieliczni. Obecnie 
większość osób przyzwyczajonych jest do otrzymywania natych-
miastowego efektu, dlatego najłatwiej wprowadzi was w świat 
fotografowania amatorska lustrzanka cyfrowa.

CYFROWY ŚWIAT

Kupując pierwszą w życiu lustrzankę, musicie się zastanowić 
nad kilkoma kwestiami. Przede wszystkim, ile pieniędzy chce-
cie wydać na aparat. Proponuję uważnie przejrzeć cenniki na 
stronach producentów oraz wyszukiwarki cenowe dostępne  
w internecie. Ceny sprzętu fotograficznego w polskich hurtow-
niach są uzależnione od kursu dolara, dlatego w zależności od 
tego, kiedy sprzęt został importowany do kraju, jego cena  
w różnych miejscach może się różnić nawet o kilkaset złotych. 
Musimy również wziąć pod uwagę, że sam korpus aparatu 
lustrzanego zdjęć nie robi, dlatego trzeba zakupić obiektyw. 
Producenci sprzętu często proponują swoje aparaty z poziomu 
„entry”, czyli przeznaczone dla początkujących fotoamatorów, 
wraz z dopasowanymi do nich obiektywami. Obiektywy takie 
to zoomy, które pokrywają podstawowy zakres ogniskowych, 
na przykład 18-55 mm. Przeważnie są one jednak dość ciemne, 
czyli dysponują światłem w zakresie f /3,6-5,6. Obiektyw  
o takiej wartości przesłony dużo wybaczy fotografującemu  

w dobrych warunkach oświetleniowych, co oznacza, że łatwiej 
uzyskamy ostre zdjęcia. Za to w ciemnych pomieszczeniach  
– może być gorzej.
Jeśli zacznie nam to przeszkadzać, trzeba będzie pomyśleć  
o zakupie jaśniejszego obiektywu. Ilość światła, która dostaje 
się do naszego obiektywu, jest regulowana przez mechaniczną 
przesłonę, której wartość jest wyrażona skokowo, np. f /1.0,  
f /1.4, f /1.8, f /2.0, f /2.8, f /3,5, f /4.0, f /5,6 itd. Im niższa war-
tość przesłony, tym większy jest jej otwór, czyli więcej światła 
dostaje się do obiektywu. Dlatego proponuję zakup jasnego 
obiektywu stałoogniskowego, czyli posiadającego jedną, nie-
zmienną długość ogniskowej, na przykład 50 mm f /1.4. Zaletą 
takiego obiektywu jest przystępna cena oraz możliwość fotogra-
fowania z bardzo dużym otworem przesłony, czyli uzyskania 
małej głębi ostrości (efekt rozmazanego tła).

WYGODA PRZEDE WSZYSTKIM

Kolejną ważną kwestią przy wyborze aparatu jest jego funkcjo-
nalność. Na etapie dokonywania wyboru polecam wycieczkę 
do sklepu ze sprzętem fotograficznym. Należy wziąć w ręce 
kilka modeli lustrzanek wiodących producentów i dokładnie 
sprawdzić, który z nich będzie nam najlepiej pasował. Poproś- 
my sprzedawcę o zamontowanie obiektywu, przyłóżmy aparat 
do oka. Sprawdźmy dostęp do pokręteł i przycisków. Jest to 
niezmiernie ważne, ponieważ może się zdarzyć, że lustrzanka 
stanie się dla nas przedmiotem, który będziemy trzymać  
w rękach częściej niż widelec, musi być więc wygodna. Inną 
kwestią jest jej waga. Polecam na początek zakup aparatu  
z poziomu „entry”, ponieważ są one dość lekkie, a nowy aparat 
będziecie chcieli zabierać ze sobą wszędzie. Zapewne półpro-
fesjonalny Nikon d300s albo pełnoklatkowy Canon EOS 5D 
będą was kusiły swoimi rewelacyjnymi parametrami lub budzą-
cym respekt wyglądem, ale d300s waży 840 g bez akumulatora 
i karty pamięci, a standardowy obiektyw stosowany z tym 
aparatem, czyli Nikon AF-S DX Nikkor 17-55 mm f /2.8  
IF-ED waży 755 g. Razem waży ponad półtora kilograma.  
Czy naprawdę chcecie nosić ze sobą cegłę na każdy spacer  
po mieście? 
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Na pocz tek 
warto  
kupi  aparat 
z tzw.  
pozio u  
entry

WYBÓR SYSTEMU

Pewnie zastanawiacie się, czy wybór określonej marki ma zna-
czenie. Otóż użytkownicy poszczególnych systemów powiedzą 
wam, że sprzęt, którego używają, jest absolutnie najlepszy. Na 
poziomie sprzętu amatorskiego wszyscy wiodący producenci 
radzą sobie bardzo dobrze, a ich aparaty są w gruncie rzeczy 
podobne do siebie. O szczegółowych różnicach pomiędzy mode-
lami oraz o problemach, które sprawiają, możecie poczytać na 
forach użytkowników poszczególnych marek. Myślę, że kłopot 
może się pojawić, kiedy zapragniecie doposażyć swój aparat  
w kolejne obiektywy. Poszczególni producenci mają w swojej 
ofercie mniej lub więcej propozycji produktów do określonych 
zastosowań. Problem ten rozwiązują często zamienniki firm, 
które specjalizują się w produkcji obiektywów wyposażonych 
w różnorodne gwinty pasujące do korpusów poszczególnych 
marek. Zamienniki takie bywają tańsze od systemowych obiek-
tywów. Jedno można stwierdzić z dość wysokim prawdopodo-
bieństwem: jeśli zdecydujecie się na określoną markę sprzętu, 
będziecie nią fotografować do końca życia. Bardzo rzadko zdarza 
się, żeby ktoś zmieniał Nikona na Canona. Jest to kosztowne,  
a poza tym, przyzwyczajenie jest drugą naturą człowieka. 
Kiedy już zdecydujecie się na określony model wybranej firmy, 
przyniesiecie go do domu i rozpakujecie, to pierwszą rzeczą, 
jaką powinniście zrobić, jest przeczytanie instrukcji obsługi, 
nawet jeśli do tej pory, kupując sprzęt elektroniczny, nigdy tego 
nie robiliście. Nie na darmo średnia objętość instrukcji obsługi 
lustrzanki cyfrowej liczy ok. 300 stron. Dopilnujcie przy zaku-
pie, żeby instrukcja była w języku polskim. Niestety zdarza się 
przy sprzedaży sprzętu w internecie, że obowiązek ten nie jest 
przestrzegany. 

DODATKOWE AKCESORIA

Do rozpoczęcia fotografowania – oprócz aparatu i obiektywu 
– będziecie potrzebowali jeszcze kilku rzeczy. Poza paroma 
kartami pamięci i zapasowym akumulatorem wyposażcie się  
w osłonę przeciwsłoneczną na obiektyw. Zapobiegnie ona nega-
tywnemu wpływowi światła oświetlającego pod kątem wnętrze 
obiektywu, które prowadzi do powstawania m.in. flary, pierście-
ni koncentrycznych bądź do zmniejszenia kontrastu obrazu.
Do ważnych akcesoriów fotograficznych zalicza się również filtr 
UV. Będzie on powodować, że mniej promieni ultrafioletowych 
przedostanie się do wnętrza obiektywu, dzięki czemu zdjęcia będą 
ostrzejsze. Filtr ponadto zapobiegnie mechanicznym uszkodze-
niom waszego nowego szkła. Warto zwrócić uwagę na produkty 
renomowanych firm, tańsze nie spełnią swego zadania.
Ważny wybór to także torba fotograficzna. Postarajcie się 
myśleć perspektywicznie i kupcie coś, do czego zmieści się nie 
tylko body z obiektywem, ale również lampa i dodatkowy obiek-
tyw. Warto pomyśleć o tym, żeby nie wyglądała ona jak standar-
dowa torba fotograficzna. Ma to znaczenie, jeśli weźmiecie pod 
uwagę ochronę sprzętu przed złodziejami, ale nie tylko. Może 
dzięki maskującej torbie wejdziecie tam, gdzie z waszą groźnie 
wyglądającą lustrzanką nie zostalibyście wpuszczeni.
Ktoś mi kiedyś powiedział, że fotografa poznaje się nie tylko 
po aparacie, ale również po butach. Na fotograficzną wyprawę 
włóżcie najwygodniejsze, jakie posiadacie. Czasami, żeby zna-
leźć interesujący kadr, trzeba się nachodzić.
Po zakupie najpotrzebniejszego sprzętu nie pozostaje wam nic 
innego, jak zacząć robić zdjęcia. Otwórzcie szeroko oczy oraz 
umysły, i do dzieła.

tarajcie si , 
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Słowniczek 

AF-S – AutoFocus Silent wave – cichy silnik 
autofokus 

DX – obiektyw współpracuje z aparatami  
o matrycy APS-C/DX, czyli 1,5 raza mniej-
szej, niż rozmiar klatki filmowej 

Nikkor – nazwa własna obiektywów firmy 
Nikon 

17-55 mm – wartość ogniskowej 

f /2.8 – wartość przesłony 

IF – Internal Focusing, ogniskowanie obiek-
tywu odbywa się w jego wnętrzu 

ED – Extra-Low Dispersion, oznaczenie 
soczewek obiektywu wykonanych ze szkła 
niskodyspresyjnego, które niweluje powsta-
wanie niektórych wad optycznych.
 

zukajcie 
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PIELĘGNACJA

Chłód zimowych miesięcy nie działał na naszą skórę najlepiej. 
Przesuszona i słabo odżywiona potrzebuje teraz szczególnej troski,  
regeneracji i nawilżenia.  

URODA

Piękniej wiosną
Tekst Marta Dudziak

T
o, jak wyglądamy w pierwszych dniach wiosny, jest 
efektem tego, jak dbaliśmy o siebie przez zimowe 
miesiące. Szczypiący w policzki mróz, suche powie-
trze i brak słońca sprawiły, że skóra straciła kolory 

i odpowiedni poziom nawilżenia. Ukrywane dotąd pod weł-
nianymi czapkami włosy szybciej się przetłuszczają i brakuje 
im blasku. By przywrócić ich sprężystość i zdrowy wygląd, 
powinniśmy wykonać serię nieskomplikowanych pielęgnacyj-
nych zabiegów. 

SKÓRA

Regularna pielęgnacja ciała  to podstawa. Nie wystarczy jednak 
ograniczyć się do wklepywania w skórę balsamów. Ważne jest, 
by odżywić ją od środka. Wiosną łatwiej uzupełnić niedobór 
witamin i mikroelementów, których brakowało nam w zimowej 
diecie. Nasze ciało potrzebuje substancji aktywnych, prowitamin 
i aminokwasów. To one odpowiedzialne są za zachodzące w nim 
procesy metaboliczne. Regenerację, nawilżenie, uelastycznienie 
oraz keratynizację naskórka wspomogą kosmetyki z zawartością 
witaminy A, C, E i D-pantenolu – głęboko nawilżające kremy  
i balsamy, preparaty imitujące działanie spa. Fo
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Twoja skóra 
potrzebuje 
substancji  
aktywnych: 
witamin,  
aminokwasów

URODA

Zbawienny wpływ na przemęczoną skórę mają kosmetyki dotle-
niające, w których składzie występuje koenzym Q10. Dostarcza 
on komórkom energii, poprawia elastyczność, przywraca ładny 
koloryt i wygładza zmarszczki. Nadmiernie wysuszonej skórze 
przydadzą się substancje natłuszczające, takie jak parafina, 
lanolina, proteiny jedwabiu, kolagen czy elastyna. Odżywczo 
działają wyciągi z alg morskich i naturalne ekstrakty, np. z ogór-
ka, rumianku czy aloesu. Za nawilżenie, opóźnianie procesów 
starzenia, regenerację i rewitalizację odpowiadają też flawonoi- 
dy i fitohormony, pochodzące z soi, pestek winogron, chmielu, 
zielonej herbaty i żeń-szeniu. Najlepiej sprawdzą się one  
w pielęgnacji skóry dojrzałej. 
Aby wzmóc działanie tych preparatów, trzeba wcześniej odpo-
wiednio przygotować skórę – oczyścić ją pilingiem, który usunie 
martwe komórki, a jednocześnie ją wygładzi. Cera wrażliwa 
wymaga delikatnych pilingów enzymatycznych, a dobroczynny 
wpływ na skórę mieszaną będą miały kosmetyki ścierające  
z rozdrobnionymi pestkami owoców i solą morską. 

NOGI

Pielęgnacja nóg podporządkowana jest trzem złotym regułom. 
W pierwszej kolejności zadbać trzeba o depilację, potem zająć 
się cellulitem, wreszcie wygładzić i odpowiednio nawilżyć skórę. 
Na rynku dostępnych jest wiele preparatów, które pomogą nam 
usunąć zbędne owłosienie. Najłagodniej działają kremy i pianki 
depilujące, skuteczne są maszynki do golenia, plastry woskowe 
i mechaniczne depilatory. Świetnym rozwiązaniem jest także 
depilacja laserowa wykonywana w profesjonalnym salonie, 
trzeba jednak pamiętać, że jest dość dużo przeciwwskazań do 
wykonania tego zabiegu (m.in. ciąża, podrażnienia skóry, świeża 
opalenizna czy płytko unaczyniona skóra i żylaki). 
Zmorą wielu kobiet jest jest cellulit. Niesławnej „skórki poma-
rańczowej” trudno się pozbyć. Znacznie łatwiej zapobiegać jej 
powstawaniu. Naszymi sprzymierzeńcami w walce z nią będą 
intensywne masaże, ćwiczenia wzmacniające nogi i uelastycznia-
jące skórę, odpowiednia dieta oraz kosmetyki, które poprawią 

krążenie i wygładzą skórę (kremy, balsamy, pilingi). Pielęgnując 
nogi, szczególną uwagę poświęcić powinnyśmy stopom. Żeby 
móc bez skrępowania zamienić ciężkie kozaki na wymarzone 
sandałki, musimy pozbyć się odcisków, nagniotków i zrogowa-
ceń oraz zadbać o paznokcie. Pomogą nam w tym nawilżające 
kremy (np. z zawartością mocznika), kąpiele parafinowe, pilingi 
do stóp, różnego rodzaju tarki i pumeksy. 

DŁONIE

Nawet regularna pielęgnacja nie była w stanie ochronić naszych 
rąk przed zgubnym wpływem mrozu i zimowego powietrza. 
Na szczęście dzięki odpowiednio dobranemu kremowi łatwo 
zniwelujemy skutki przesuszenia. Do wyboru mamy różnorodne 
preparaty o właściwościach odżywczo-nawilżających, zawierają-
ce witaminy, koenzym Q 10, substancje natłuszczające  
i łagodzące podrażnienia.  

DIETA

Zimą trudniej było nam zaopatrzyć się w świeże produkty. Aby 
zyskać energię i siłę do codziennego funkcjonowania, spożywa-
liśmy więcej posiłków bogatych w tłuszcze i cukry. Taka dieta 
zdecydowanie nam nie służy. Aby poczuć się lżej i zdrowiej, 
warto zadbać o właściwe odżywianie. Najlepiej sprawdzi się  
niskotłuszczowa dieta bogata w warzywa, owoce, białe mięso  
i świeże ryby. Witaminy i substancje odżywcze w nich zawarte 
będą miały zbawienny wpływ nie tylko na naszą skórę, ale i całe 
ciało. Od razu poczujemy się lepiej. 

AKTYWNOŚĆ

Wysiłek fizyczny i uprawianie sportów na świeżym powietrzu 
to dwie rzeczy, które pozwolą nam trzymać się w doskonałej 
formie. Dzięki nim poprawimy krążenie, spalimy zbędne kalorie 
i usuniemy szkodliwe toksyny. Nic tak bardzo nie pobudzi 
naszego organizmu do działania i regeneracji jak odrobina wysił-
ku – wizyta na siłowni, aerobik czy jogging. Wszystko w myśl 
zasady: „w zdrowym ciele, zdrowy duch”.



 o 
re . Aaron Schnei er
 

NA DVD UKAZAŁO 
SIĘ PIERWSZE 
PEŁNOMETRAŻOWE DZIEŁO 
AARONA SCHNEIDERA 
ZATYTUŁOWANE  
„AŻ PO GRÓB”. 

Film oparty jest na prawdziwych wyda-
rzeniach. Opowiada historię Franka  
Quinna, właściciela podupadającego za-
kładu pogrzebowego. Jego życie zmienia 
się diametralnie w momencie, gdy zjawia 
się u niego Felix Bush, który chce wypra-
wić swój pogrzeb za życia. Co więcej, jest 
skłonny zapłacić za całą ceremonię od 
ręki! Wraz z rozwojem wydarzeń okazuje 
się, że łatwiej sprawę zaplanować, niż 
wykonać. Można odnieść wrażenie, że 
Schneider w „Aż po grób” miesza różne 
gatunki – western, komedię i dramat. 
Zdecydowanym plusem jest gwiazdorska 
obsada: główne role grają Bill Murray 
oraz Robert Duvall. Film powstał przy 
dość znacznym udziale polskiego kapita-
łu, co dowodzi, że Polacy coraz dzielniej 
radzą sobie w Hollywood.

 k  t
re . ohn Cameron Mitchell 

remiera  kwietnia  roku

ZA SZTUKĘ TEATRALNĄ 
„MIĘDZY ŚWIATAMI” DAVID 
LINDSAY-ABAIRE OTRZYMAŁ 
NAGRODĘ PULITZERA. 

John Cameron Mitchell postanowił ją 
zekranizować. Głównymi bohaterami są 
Becca (Nicole Kidman) i Howie (Aaron 
Eckhart), wzorowe małżeństwo. Pew-
nego dnia ta idylla zostaje przerwana 
– w wypadku ginie ich dziecko. Aby 
oderwać się od bolesnych wspomnień, 
Becca zaprzyjaźnia się z nastoletnim 
twórcą komiksów, z kolei Howie bratnią 
duszę odnajduje w nieznajomej kobiecie 
i to jej powierza swoje najbardziej skryte 
tajemnice. Małżonkowie oddalają się od 
siebie coraz bardziej i zaczynają podej-
mować ryzykowne decyzje dotyczące ich 
wspólnej przyszłości. Krytycy okrzyknęli 
rolę Kidman najlepszą w jej aktorskim 
dorobku. 

M s o o  
 e t e
ch eatr, Wars awa

remiera  kwietnia  roku

19 CZERWCA 1973 ROKU 
W MALEŃKIM LONDYŃSKIM 
THEATRE UPSTAIRS MIAŁA 
MIEJSCE PRAPREMIERA „THE 
ROCKY HORROR SHOW”.

Dość dziwaczne dziełko szturmem  
zdobyło światową scenę musicalową. 
Rzecz jest o spotkaniu zagubionej w lesie 
młodej pary narzeczonych: Brada i Janet 
z Frank-N-Furterem – biseksualnym 
transwestytą i szalonym naukowcem  
– oraz jego oryginalną świtą. Nad Tamizą 
spektakl zagrano niemal trzy tysiące razy.  
W Och-Teatrze wyreżyseruje go Tomasz 
Dutkiewicz, dyrektor warszawskiego 
teatru Komedia. Kierownictwo muzyczne 
nad spektaklem obejmie Grzegorz Jabłoń-
ski, o choreografię zadba Sylwia Adamo-
wicz, scenografię zaprojektuje Wojciech 
Stefaniak, a kostiumy Zofia de Ines. 
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R.E.M.  
o  t st

R.E.M.
„Collapse Into Now” 
Warner Music

TRZY LATA OD WYDANIA 
KRĄŻKA „ACCELERATE” 
JEDNA Z NAJWAŻNIEJSZYCH 
FORMACJI NA ŚWIECIE  
PREZENTUJE PIĘTNASTY 
W DOROBKU STUDYJNY 
MATERIAŁ. 

Członkowie zespołu R.E.M. pracowali 
nad piosenkami do „Collapse Into Now” 
w studiach Blackbird w Nashville, Music 
Shed w Nowym Orleanie i w Hansa 
Studios w Berlinie, gdzie irlandzka grupa 
U2 nagrała „Achtung Baby”, David Bowie 
„Heroes”, a Iggy Pop „Lust For Life”. Do 
współpracy zaprosili też znakomitych 
muzyków, między innymi Patti Smith, wo-
kalistę Pearl Jam, Eddiego Veddera, Pe-
aches, gitarzystę i wieloletniego współpra-
cownika Patti Smith – Lenny’ego Kaye’a 
oraz Joela Gibka, frontmana formacji  
The Hidden Cameras. Na zwiastun krąż-
ka wybrano piosenkę „Discoverer”, którą 
bezpłatnie może ściągnąć każdy, kto 
zapisze się na listę mailingową zespołu  
na stronie www.remhq.com. 

o e st e s s
ea  E e „ i erent 
ear, Still Spee in ”

Son  Music Entertainment

KIEDY W 2009 ROKU 
INFORMACJA O ROZPADZIE 
GRUPY OASIS OBIEGŁA 
ŚWIAT, WIELU FANÓW 
ZAMARŁO. 

Ku pokrzepieniu ich serc z oasisowej 
nicości wyłonił się Beady Eye… Zespół 
powstał w 2009 roku, a w jego skład we-
szli: Liam Gallagher, Gem Archer, Andy 
Bell oraz perkusista Chris Sharrock. Ich 
„debiutancki” krążek zatytułowany „Dif-
ferent Gear, Still Speeding” ukazał się  
28 lutego. Na płycie znalazło się  
13 piosenek (m.in. pierwszy utwór „Bring 
The Light”) nagranych pod kierownic-
twem Steve’a Lillywhite’a, producenta 
takich zespołów jak U2 czy Travis. Warto 
zaznaczyć, że już w ciągu pierwszej doby 
po zamieszczeniu na oficjalnej stronie 
Beady Eye utwór został odsłuchany aż 
350 tys. razy. 

, to o
Mari a
„Fa o ra icional”  

i ipack   
EMI Recor s t

PORTUGALSKA PIEŚNIARKA 
MARIZA WRACA DO 
KORZENI „KLASYCZNEGO” 
FADO, ZANURZAJĄC SIĘ 
W TRADYCJE GATUNKU, 
KTÓREGO SAMA 
JEST DZIŚ UZNANĄ 
PRZEDSTAWICIELKĄ.  

Przy tym jednak współpracuje z twórcami 
należącymi do nowego, młodego pokole-
nia kompozytorów fado, takimi jak Sérgio 
Dâmaso, a od akompaniatorów wymaga 
w pełni współczesnego, a czasem wręcz 
brawurowo eksperymentalnego kontekstu 
instrumentalnego dla swojego śpiewu. Na 
krążku „Fado Tradicional” Mariza znów 
serwuje nam unikalną mieszankę muzyki 
starej i nowej, ale jak zawsze – najwyż-
szych lotów.
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Maril n Monroe  
„Fra ment ” 
W awnictwo iterackie

KSIĄŻKA „FRAGMENTY” 
DAJE NAM WGLĄD  
W PRYWATNE ZAPISKI 
IKONY SREBRNEGO EKRANU.

Ukazała się na rynku 1 marca. Jej autorką 
jest najbardziej rozpoznawalna blondynka 
na świecie – Marilyn Monroe. „Fragmen-
ty” stanowią pewien zbiór osobistych 
zapisków, listów oraz wierszy ikony kina 
lat 50. Tworzą one niezwykły i nieznany 
dotąd portret platynowej seksbomby jako 
kobiety niezwykle wrażliwej, obdarzonej 
wysokim poziomem inteligencji, poważ-
nej. Dzięki książce poznamy jej sekrety, 
słabostki oraz ciemne strony życia w 
blasku sławy. Brzmi pociągająco…

o t e o t e e 
Ewa asiewic   
„ o pali  a ” 
w awnictwo W.A. .

W KSIĘGARNIACH POJAWI 
SIĘ KSIĄŻKA EWY  
JASIEWICZ „PODPALIĆ 
GAZĘ”, UKAZUJĄCA  
– ZDANIEM AUTORKI  
– PRAWDZIWE OBLICZE 
KONFLIKTU PALESTYŃSKO- 
-IZRAELSKIEGO.

Ewa Jasiewicz, brytyjska dziennikarka 
polskiego pochodzenia, w 2008 roku 
zdecydowała się pojechać do Strefy Gazy. 
Była wówczas jedną z nielicznych przed-
stawicielek zachodnich mediów  
w tym rejonie świata. Poza działalnością 
informacyjną prowadziła tam również 
działalność społeczną jako koordynatorka 
Ruchu Wolna Gaza, którego celem było 
przerwanie blokady wojsk izraelskich. 
Jak wspomina, brakowało wówczas 
wszystkiego: podstawowych środków do 
życia, leków, żywności, środków opatrun-
kowych. Jasiewicz postanowiła podzielić 
się tą okrutną prawdą z opinią między-
narodową, odkryć prawdziwe oblicze 
konfliktu palestyńsko-izraelskiego. Tak 
powstała książka „Podpalić Gazę”, w któ-
rej autorka w dobitny sposób opisuje to, 
czego na co dzień nie widać w mainstrea-
mowych mediach. Możemy więc poznać 
przemoc, śmierć, walkę i codzienne życie 
mieszkańców tego regionu. Niezależnie 
od tego, po czyjej stronie jesteśmy w tym 
konflikcie, warto przeczytać tę książkę.   
Przekonanych utwierdzi ona w słuszności 
poglądów, nieprzekonanym pokaże drugą 
stronę medalu.

o   
o . . E o e 

Robert Mak owic   
„Ca  Museum”
 W awnictwo C arne

ROBERT MAKŁOWICZ, 
ZNANY WSZYSTKIM KRYTYK 
KULINARNY I MIŁOŚNIK 
DOBREGO JEDZENIA, 
ZABIERA CZYTELNIKA 
W PODRÓŻ GŁÓWNIE 
PO KRAJACH DAWNEGO 
IMPERIUM HABSBURGÓW.

„Przekraczanie granic od dzieciństwa 
stanowiło mą ulubioną rozrywkę, a myśl  
o ich istnieniu jedno z najczęściej przy-
woływanych przekleństw. Gdy już sam 
mogłem decydować o miejscu własnego 
pobytu, a los sprawił, że granice stały się 
przekraczalne, podejmowałem nieraz wy-
prawy bez konkretnie określonego celu, 
byle tylko usłyszeć inny język, zjeść inny 
rodzaj zupy, spróbować innego alkoholu, 
zobaczyć inny krajobraz”. Ta książka to 
zapis niektórych wędrówek Makłowicza. 
Przemierza on rozległe terytoria dawnego 
austro-węgierskiego tygla, przeżywając 
wiele nieprawdopodobnych przygód. 
Opisuje przy tym przeróżne obyczaje, 
wspomina ciekawe miejsca i oczywiście 
szeroko rozwodzi się o spożywanych 
potrawach. Po mistrzowsku snuje gawędy, 
co chwila serwuje anegdoty. Wszystko 
to sprawia, że tę książkę po prostu się 
pożera. I to w jeden wieczór. 
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BIAŁA PODLASKA 
 o  o  k , 
. s sk  , 

  o sk , 
tel. 83 342 814 147 
dr Irena Kijuk 

BIAŁYSTOK 
 Klinika or  aka n  

Wojewódzki Szpital 
Spe jalist zn  
i . K. uskie o, 
ul. urawia 14, 1 4  ia stok, 
tel./fax 85 741 69 21 
kierownik kliniki: 
prof. dr hab. med. 
Robert Flisiak 

o .dr adeusz Woj ie h 
api ski 

Prof. dr hab. Anatol Panasiuk 
e mail: do tors po zta.onet.pl 

 Prakt ka pr watna 
do . dr adeusz Woj ie h 

api ski 
entrum Med zne 
ia stok, ul. ied wiedzia 69, 
abinet 1 4  

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

 Prakt ka pr watna 
prof. dr hab. Anatol Panasiuk, 
ul. esz z nowa 17, 

ia stok rabówka, 
tel. kom. 605 134 720 
e mail: anatol panasiuk.pl 
www.panasiuk.pl 

BOLESŁAWIEC 
 Poradnia horób aka n h 

ul. elenio órska 4, 
59 700 oles awie , 
tel. 75 738 01 20 
ord nator: dr an a ubie  

BYDGOSZCZ 
 Wojewódzki Szpital 
bserwa jno aka n , 

ul. w. Floriana 12, 
85 030 d osz z, 
Katedra i Klinika 

horób aka n h AM 
kierownik: 
prof. dr hab. med. 
Waldemar alota 
prof. dr hab. med. 
Ma orzata Paw owska 
tel. 52 325 56 05 
fax 52 345 71 95 
e mail: wsozse mpn.pl 

BYTOM 
 Szpital Spe jalist zn  nr 1, 

ul. e ionów 49, 
41 902 tom, 

ddzia  bserwa jno  
aka n  i epatolo ii aka nej 

p.o. ord natora oddzia u: 
dr n.med. u jan K pa 
tel. 32 281 92 41 do 45  

 Poradnia Wirusowe o 
apalenia W trob  

prz  Szpitalu 
Spe jalist zn m nr 1, 
tel. 32 281 92 41 

CHEŁM 
 Samodzieln  Publi zn  

Wojewódzki Szpital 
Spe jalist zn  
Poradnia horób aka n h, 
ul. erami zna 1, 
22 100 he m, 
dr Maria Kornas R pina 
tel. 82 562 33 58 

CHORZÓW 
 Szpital Spe jalist zn  
ddzia  bserwa jno  
aka n ,  

do . dr hab.  
W odzimierz Mazur  
tel. 32 349 93 41 

 Poradnia epatolo i zna 
ul. jedno zenia 10, 
41 500 horzów, 
dr Ewa an zewska Kazek 
tel. 32 349 93 82 

CIECHANÓW 
 Szpital Wojewódzki 
ddzia  horób aka n h, 

ul. Powsta ów 
Wielkopolski h 2, 
06 413 ie hanów, 
dr ariusz or szewski 
tel. 23 673 03 42 

CIESZYN 
 ddzia  bserwa jno  
aka n  Szpitala nr 2 , 

ul. Katowi ka 1, 
43 400 iesz n, 
ord nator: 
dr ronis awa Szlauer 
tel. 33 852 05 46 wew. 162 
Poradnia epatolo i zna 
wew. 140 

CZĘSTOCHOWA 
 Wojewódzki Szpital 
espolon , ul. P K 1, 

42 200 z sto howa, 
ddzia  aka n  i Poradnia 
epatolo i zna 

dr Ed ta ezierska  
tel. 34 325 26 11 i 325 26 19 

DĄBROWA  
TARNOWSKA 

 Szpital im. S. Patr e o 
ddzia  bserwa jno  
aka n , 

ul. Szpitalna 1, 
33 200 browa arnowska, 
dr bi niew Mart ka 
tel. 14 642 28 31, 
fax 14 642 27 14 
e mail: zoz datar post.pl 

DĘBICA 
 Szpital Miejski  
ddzia  bserwa jno  
aka n , 

ul. Krakowska 91, 
39 200 bi a, 
dr eresa rzostek 
tel. 14 670 36 21 

ELBLĄG 
 Szpital im. ana Paw a II 
ddzia  aka n , 

ul. eromskie o 22, 
22 300 Elbl , 
ord nator ddzia u aka ne o: 
dr El bieta ajer 
tel. 55 230 42 30, 
230 42 58, wew. 212 

EŁK 
 Samodzieln  iepubli zn  

 ita, 
ul. Ko hanowskie o 68A, 
10 300 E k, 
dr Iwona Mierzejewska 
dr Krz sztof Kropiwni ki 
tel. 87 620 05 45 

GDAŃSK 
 Pomorskie Centrum Chorób 
aka n h i ru li  

Klinika Chorób aka n h AM, 
ul. Smolu howskie o 18, 
80 214 da sk, 
kierownik: 
dr med. omasz Smiata z 
dr Kr st na Wit zak  
-Malinowska – konsultant 
wojewódzki  
tel. 58 341 28 87 sekretariat 
www.p hz.pl 

GIŻYCKO 
 Samodzieln  Publi zn   

ul. Warszawska 41, 
11-500 i ko, 
dr Anna a howi z- 
-Wawrz niak 
tel. 87 428 52 71 wew. 351 

GORZÓW 
WIELKOPOLSKI 

 SP Szpital Wojewódzki 
ddzia  Chorób aka n h 

Poradnia Chorób W trob , 
ul. Wal zaka 42, 
66-400 orzów Wielkopolski, 
dr anuta mi lak  
tel. 95 732 20 41 

JASŁO 
 Szpital Spe jalist zn  

w a le, 
ddzia  bserwa jno- 

- aka n  i W W, 
38-200 as o, 
ul. wowska 22, 
kierownik oddzia u: 
lek. med. u na Misio ek 
tel. 13 443 75 44  

JAROSŁAW 
 Centrum pieki Med znej 

w aros awiu 
ddzia  bserwa jno- 

- aka n , 
ul. 3 Maja 70,  
37-500 aros aw, 
kierownik oddzia u: 
lek. med. Ma orzata  

ankiewi z 
tel 16 621 54 21 
 
KATOWICE 

 ddzia  astroenterolo ii SP 
Centraln  Szpital Klini zn  
im. K. ibi skie o l skie o 

niwers tetu Med zne o, 
ul. Med ków 14, 
40-752 Katowi e, 
kierownik: 
prof. dr hab. Marek artleb 
dr Joanna Musialik 
tel. 32 789 40 00 entrala, 
tel. 32 789 40 34 poradnia 
www. sk.katowi e.pl 

KIELCE 
 Wojewódzki Szpital 
espolon  
ddzia  bserwa jno- 

- aka n , 
ul. Radiowa 7, 
25-317 Kiel e, 
ord nator: 
dr n.med. Wies aw Kr zka 
tel. 41 363 71 34 
e-mail: wkr zka mp.pl 

KONIN 
 Wojewódzki Szpital 
espolon  
ddzia  Chorób aka n h, 

ul. W sz skie o 1, 
62-510 Konin, 
dr bi niew P zak  
tel. 63 240 44 92 poradnia  

KOSZALIN 
 Szpital Wojewódzki 
ddzia  bserwa jno- 

- aka n , 
ul. Cha ubi skie o 7, 
75-581 Koszalin, 
ord nator: dr Ja ek Wróblewski 
tel. 94 348 81 61 – ord nator 
tel. 94 348 82 92 

KRAKÓW 
 Wojewódzkie Centrum 
ia nost ki i erapii 

Wirusow h apale  W trob  
i epatolo ii z Poradni  
Spe jalist zn  i ddzia em 
Wirusowe o apalenia 
W trob  i epatolo ii, 
ul. Pr dni ka 80, 
31-202 Kraków, 
kierownik: 

arbara aka- wierz 
zast p a kierownika: 

Jolanta ojo -Wróbel 
tel./fax 12 614 22 73 sekretariat 
tel. 12 614 22 80 rejestra ja 
poradni, 
tel. 12 614 22 82 d urka  
lekarska, oddzia  

 Klinika Chorób aka n h 
i epatolo ii, Szpital 

niwers te ki, 
ul. niade ki h 5, 
31-531 Kraków, 
kierownik: 
prof. dr hab. n.med. 

omasz Ma h 
tel. 12 424 73 40 re ep ja  
tel. 12 424 73 55 
tel. 12 424 73 60 poradnia  

 Szpital Spe jalist zn  
im. S. eromskie o 

ddzia  bserwa jno- 
- aka n , 
os. a Skarpie 66, 
31-913 Kraków, 
dr n.med. Barbara Postawa- 
-K osi ska 
tel. 12 644 01 44 

 Poradnia Chorób aka n h 
dla oros h 
wew. 502 z nn  pn.–pt. 9–12 

abinet epatolo i zn  
z nn : 

pon. 7–17.30, wt. 7– 20, 
r. 10–20, zw. 7–20 
  Wojskow  Szpital Klini zn  

z Poliklinik  
ddzia  bserwa jno- 

- aka n , 
ul. Wro awska 1/3, 
30-901 Kraków, 
tel. 12 630 83 24 lub 42 
kierownik: dr Artur ip z ski 

LUBLIN 
 Samodzieln  Publi zn  

Szpital Wojewódzki 
im. Jana Bo e o 
Katedra i Klinika Chorób 

aka n h, 
ul. Bierna kie o 9, 
20-089 ublin, 
kierownik: 
prof. dr hab. med. Roma 
Modrzewska 
tel. 81 740 56 29, 081 740 27 00, 
tel. 81 740 82 71 prz hodnia  
www.top.lublin.pl/janboz  

ŁAŃCUT 
 Centrum Med zne  

w a u ie Sp. z o.o., 
ddzia  bserwa jno- 

- aka n , 
ul. Paderewskie o 5, 
37-100 a ut, 
dr Jerz  Sieklu ki 
tel. 17 224 02 92 
 
ŁÓDŹ 

 Spe jalist zn  Szpital 
Wojewódzki im. Bie a skie o 

KLINIKI I PORADNIE 
CHORÓB ZAKAŹNYCH

WYKAZ PLACÓWEK
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Klinika bserwa jno- 
- aka na M, 
ul. Kniaziewi za 1/5, 
91-347 ód , 
ord nator: 
prof. dr hab. med. 
Daniela Dworniak 
tel. 42 251 61 82 

 ddzia  bserwa jno  
– aka n  i Chorób W trob   
ord nator: dr bi niew Dero  

ddzia  Chorób aka n h, 
ropikaln h i Paso tni z h 

Katedra i Klinika Chorób 
aka n h AM 

prof. dr hab. med. 
Jan Ku dowi z 
tel. 42 251 61 82 

 Inst tut Centrum drowia 
Matki Polki, 93-338 ód ,  
ul. Rz owska 281/289, 
III Klinika Pediatrii,  
ord nator: prof. eresa  
Wo niakowska- si ka 
 
ŁUKÓW 

 Poradnia Chorób aka n h 
al. Ko iuszki 2, 
21-400 uków, 
tel. 25 798 96 25 
ord nator: dr Bo ena ajownik 
dr Jolanta Fornal 

MIELEC 
 Szpital Powiatow  

im. Edmunda Bierna kie o 
ddzia  bserwa jno- 

- aka n  
Poradnia Chorób aka n h, 
ul. eromskie o 22, 
39-300 Miele , 
dr Józef Sznajder 
tel. 17 78 00 378 
www.zoz.miele .pl 

OLSZTYN 
 Poradnia epatolo i zna, 

ul. o nierska 16 a, 
10-561 lszt n, 
tel. 89 538 64 86 

 Wojewódzki Szpital 
Spe jalist zn , 
ul. o nierska 18, 
10-561 lszt n, 
dr Jolanta Citko 
tel. 89 538 65 99 

OPOLE 
 Szpital Wojewódzki 
ddzia  aka n /Poradnia 
epatolo i zna, 

ul. Ko ne o 53, 
45-372 pole, 
ord nator: dr Wies awa B udzin 
tel. 77 443 30 64 

OSTROŁĘKA 
 Poradnia Chorób aka n h, 

ul. Sienkiewi za 56, 
07-409 stro ka, 

tel. 29 765 12 77 
ord nator: 
dr Ma orzata i ka 
tel. 29 765 13 93 

PŁOCK 
 Wojewódzki Szpital 
espolon  
ddzia  Chorób aka n h, 

ul. Med zna 19, 
09-400 P o k, 
dr Ma orzata alon 
tel. 24 364 62 13 pokój 
lekarski 

POZNAŃ 
 Wojewódzki Szpital 

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

 Poradnia WZW 
Bamberski Dwór 
kontrakt z FZ i pr watnie , 

ul. w. Wawrz a 11, 
60-539 Pozna , 
rejestra ja: tel. 61 848 14 10 
w odz. 8–20 
dr Iwona Beresz ska 
prz jmuje: 
poniedzia ki: 16.30–18.30, 
pi tki: 15.30–17.30 
prof. Ja ek Jusz z k 
prz jmuje pr watnie: 
Prz hodnia Arsmedi a 
ul. Pod órna 4, 
61-829 Pozna  
tel. 61 852 81 08 

PRZEŹMIEROWO 
 abinet Pr watn  

ul. R nkowa 63, 
62-081 Prze mierowo, 
dr Iwona Beresz ska 
tel. 61 816 39 00 
ewi wp.pl 

PUŁAWY 
 Z Z Pu aw  ddzia  

Chorób Zaka n h, 
ul. Bema 1, 
24-100 Pu aw , 
dr omasz Piekos 
tel. 81 886 42 91 

RACIBÓRZ 
 Szpital Rejonow  im.  

dr Józefa Rostka w Ra iborzu 
ul. amowska 3, 
47-411 Ra ibórz, 

ddzia  bserwa jno- 
-Zakazn   
Poradnia epatolo i zna  

ord nator: dr n.med.  
Iwona Olszok 
tel. 32 755 50 50 

RADOM 
 Radomski Szpital 

Spe jalist zn  
Oddzia  Zaka n , 
ul. o htermana 1, 
26-600 Radom, 
dr rze orz Stolarek 
tel. 48 361 52 23 

RZESZÓW 
 Wojewódzka Prz hodnia 

Spe jalist zna 
Poradnia epatolo i zna, 
ul. Lwowska 60, 
35-301 Rzeszów, 
dr Janusz Kalisz zak 
tel. 17 866 40 00 

entrala szpitala 
rejestra ja wew. 444  

i 17 866 44 28, rod  15–18 
tak e dzie i od 15. roku ia. 

Osob  wst pnie kwali kowane 
do terapii prze iwwirusowej 
prz  hepatitis C ods ane s  
w elu dia nost ki do a uta . 

SANOK 
 Szpital SPZOZ 

Oddzia  Chorób Zaka n h, 
ul. 800-le ia 26, 
38-500 Sanok, 
tel. 13 465 62 45 pokój lek. 
El bieta Jurasz 
Renata Kornasiewi z-Dubiel 
kierownik: 
Stanis awa Warz ha 
www.zozsanok.pl 
Poradnia Chorób Zaka n h 
tel. 13 465 62 42 

z nna od poniedzia ku 
do pi tku 
od 11 do 13; 
le zeni interferonem 
prz jmowani s : 
we wtorki 
Renata Kornasiewi z-Dubiel  

i zwartki 
El bieta Jurasz  

od 8 do 13 

STARACHOWICE  
 Powiatow  ZOZ,  

27-200 Stara howi e,  
ul. Radomska 70, 
Oddzia  Obserwa jno- 
-Zaka n , ord nator:  
dr Jadwi a Ma iukaj  
 
SZCZECIN 

 Pomorska Akademia 
Med zna 
Oddzia  epatolo i zn  
Klinika Chorób Zaka n h, 
ul. Arko ska 4, 
71-455 Sz ze in, 
kierownik:  

prof. Anna Boro -Ka zmarska 
tel. 91 431 62 42 sekretariat 
e-mail: annabk inet. om.pl 

 Poradnia WZW, 
ul. Arko ska 4, 
71-455 Sz ze in, 
kierownik: 
dr hab. Marta Wawrz nowi z- 
-S zewska 
tel. 91 454 10 07 

epatolo i zn  
Punkt Konsulta jn  
rod  i zwartki 11–13 

dr Anita Wnuk 
i dr hab. Marta Wawrz nowi z- 
-S zewska 
ul. Broniewskie o 12, 
71-455 Sz ze in, 
tel. 91 454 10 07 w. 442 lub 445 
rejestra ja i 454 24 50 
e-mail wwoj po zta.wp.pl, 
marta.s zewska przesz zep.pl 

TORUŃ 
 Wojewódzki Szpital 

Obserwa jno-Zaka n , 
ul. Krasi skie o 4/4A, 
87-100 oru , 
ord nator: 
dr El bieta Strawi ska 
tel. 56 658 25 60 
dr Bo ena Balewska- 
- ildebrandt 
tel. 56 658 25 07 
tel. 56 622 10 92 

TYCHY 
 Wojewódzki Szpital 

Spe jalist zn  nr 1 
im. prof. Józefa asi skie o, 
ul. Eduka ji 102, 
43-100 h , 
dr omasz Ma ura 
tel. 32 325 43 03 

WAŁBRZYCH 
 Poradnia Chorób Zaka n h, 

ul. Stefana Batore o 4, 
58-300 Wa brz h, 
tel. 74 648 98 84 
ord nator: 
dr Kr st na Au ust niak 

WAŁCZ 
 107 Szpital Wojskow  

z Prz hodni  
Oddzia  Zaka n , 
ul. Ko obrzeska 44, 
78-600 Wa z,
ord nator: dr Mariusz Mróz 
tel. 67 250 29 11 
pok. ord natora 
tel. 67 259 29 12 
pok. piel niarek 
www.107sw.mil.pl 

WARSZAWA 
 Wojewódzki Szpital Zaka n  

Klinika epatolo ii i ab t h 
iedoborów Odporno i AM, 

ul. Wolska 37, 
01-201 Warszawa, 
konsultant krajow : 
dr hab. Andrzej orban 
kierownik: dr hab. 
Ali ja Wier i ska-Drapa o 
tel. 22 335 53 52 

entrala szpitala  
Oddzia  Dzienn  Szpitala 
Zaka ne o 
dr anna Berak 
tel. 22 335 53 52 

 Wojskow  Inst tut Med zn  
Klinika Chorób Infek jn h 
i Aler olo ii, 
ul. Szaserów 128, 
00-909 Warszawa, 
tel. 22 681 61 99, 22 681 75 19 
prof. Jerz  Kruszewski 
dr Marek Dudziak 
Poradnia Chorób Zaka n h 
dr Iwona Su he ka 

 Centraln  Szpital Klini zn  
MSWiA Oddzia  Chorób 
Wewn trzn h i epatolo ii, 
ul. Wo oska 137, 
02-507 Warszawa, 
ord nator: dr Andrzej ietka 
tel. 22 602 18 50 

WROCŁAW 
 Wojewódzki Szpital 

Spe jalist zn  
im. J. romkowskie o, 
ul. Koszarowa 5,  
51-149 Wro aw,  
I Oddzia  Klini zn  Chorób 
Zaka n h, Chorób W trob   
i ab t h iedoborów  
Odporno iow h  
prof. dr hab. Andrzej ad sz 
prof. dr hab. Krz sztof Simon 
tel. 71 395 75 49, 71 325 52 42 
Oddzia  Chorób Zaka n h  
dr n.med. anna ab dzka  

el. 71 395 75 82  
Poradnia Chorób Zaka n h  
lek. med. Beata Dobra ka 
tel. 71 395 74 37 
 
ZAWIERCIE  

 Szpital Powiatow   
w Zawier iu,  
ul. Miodowa 14,  
42-400 Zawier ie,  
Oddzia  Obserwa jno- 
-Zaka n   
Poradnia Chorób Zaka n h  
dr n.med. alina  
Ciszkowska-Bo da   
tel . 32 674 02 91 

ZIELONA GÓRA 
 Poradnia Chorób  

Zaka n h w Zielonej órze, 
ul. Wazów 42, 
65-044 Zielona óra, 
tel. 68 452 77 78 
dr Ja ek Sm ka , 
dr Waldemar Sz ma ski
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r R
www.roche.pl

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