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6–7 NA ZDROWIE
W TYM NUMERZE PISZEMY  
M.IN. O OBCHODZONYM 
NIEDAWNO MIĘDZYNARODOWYM 
DNIU CHORÓB RZADKICH. 
A poza tym w nowinkach można przeczytać 
o dobroczynnych właściwościach herbaty, 
a także o wyjątkowej roślinie leczniczej, która 
bije rekordy, jeśli chodzi o zawartość witaminy 
A, C i E oraz cennych aktywnych biologicznie 
składników. Podpowiadamy też, jaka forma 
(i dawka!) aktywności fizycznej może mieć 
istotny wpływ na długość życia oraz jakie 
pokarmy warto wprowadzić do diety,  
by zapewnić sobie dobry nastrój.

12–15 ABC PACJENTA
WIRUSOWE CHOROBY WĄTROBY 
– FAKTY I MITY
Najczęstszą przyczyną chorób wątroby są 
zakażenia wirusowe: HBV i HCV. Wirusy 
te powodują przewlekłe zapalenia wątroby, 
które doprowadzają do marskości i raka 
wątrobowo-komórkowego. Istnieje wiele mitów 
dotyczących tych jednostek chorobowych  
oraz sposobu leczenia i postępowania 
z pacjentem.

8–11 ABC PACJENTA
PRAWIE WSZYSTKO 
O GORĄCZCE 
Ten stan może mieć korzystny, ale również 
niekorzystny wpływ na organizm człowieka. 
Gorączka nie jest chorobą, lecz jej objawem. 
Dlatego zawsze należy rozważyć, czy rzeczy-
wiście powinno się doprowadzać  
do zmniejszenia ciepłoty ciała.

16–19 ABC PACJENTA
ALKOHOLOWA CHOROBA 
WĄTROBY (ALD)
Alkohol jest najbardziej popularnym 
środkiem odurzającym i uzależniającym na 
świecie. Państwowa Agencja Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych ocenia, że około 
2-2,5 mln Polaków nadużywa alkoholu,  
a 800 tysięcy jest od niego uzależnionych.

20–21 GWIAZDA Z WZW
ONA MA SIŁĘ!
Życie piosenkarki country Naomi Judd  
to gotowy scenariusz na kinowy hit.  
Pełne wzlotów i upadków, niespodziewanych 
zwrotów akcji, szczęśliwych, ale i dramatycz-
nych chwil. Jak to w fabryce snów bywa,  
jest też i happy end.

22–25 TURYSTYKA
IWONICZ-ZDRÓJ ZAPRASZA 
NIE TYLKO WIOSNĄ!
Specjalnie dla czytelników „Abecadła 
Zdrowia” historię tego niezwykłego miasta 
przybliża jego mieszkanka Krystyna Murdzek, 
prezes Polskiego Stowarzyszenia Sportu  
po Transplantacji. 
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28–29 MĄDROŚĆ NATURY
TO CI WYJDZIE NA ZDROWIE!
Wiosna tuż-tuż! Chcesz przywitać ją 
w szczytowej formie? Włącz do menu 
superżywność, która ma zbawienny wpływ  
na zdrowie. Kwinoa, amarantus, kasza jaglana 
i owsianka dla naturalnego wzmocnienia 
organizmu!

30–32 KULTURA 
Nasze propozycje na nadchodzące miesiące. 
Jakie książki warto przeczytać? Co nowego 
w muzyce i filmie?

26–27 TWÓJ RUCH
PRZESIĄDŹ SIĘ NA ROWER!
To świetny wybór zarówno dla miłośników 
ekologii i aktywnego stylu życia, dla 
osób zmęczonych czekaniem w korkach, 
oraz dla tych, którzy chcą zadbać o linię. 
Potwierdzamy, jazda rowerem służy zdrowiu, 
no i jest trendy!

33–34 WYKAZ PLACÓWEK
Dokąd udać się po poradę?

magazyn dla chorych na WZW
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SZANOWNI CZYTELNICY

ODDAJEMY W WASZE RĘCE NAJNOWSZY NUMER „ABECADŁA 
ZDROWIA”. WIOSENNE WYDANIE ADRESOWANE JEST DO 

PACJENTÓW CHORYCH NA WIRUSOWE ZAPALENIE WĄTROBY. 
Z MYŚLĄ O NICH ZAMIESZCZAMY TRZY ARTYKUŁY NAPISANE 

PRZEZ LEKARZY. 

W TEKŚCIE PT. „PRAWIE WSZYSTKO O GORĄCZCE” PROF. 
JACEK JUSZCZYK OPISUJE, CO WYWOŁUJE TEN STAN, KTÓRY 

MOŻE MIEĆ KORZYSTNY LUB NIEKORZYSTNY WPŁYW  
NA ORGANIZM CZŁOWIEKA. SPECJALISTA PODKREŚLA,  
ŻE GORĄCZKA NIE JEST CHOROBĄ, LECZ JEJ OBJAWEM. 

DLATEGO ZAWSZE POWINNO SIĘ ROZWAŻYĆ, CZY 
RZECZYWIŚCIE POWINNO SIĘ DOPROWADZAĆ  

DO ZMNIEJSZANIA CIEPŁOTY CIAŁA. 

W KOLEJNYM ARTYKULE DR ANITA WNUK ROZPRAWIA  
SIĘ Z WIELOMA ROZPOWSZECHNIANYMI MITAMI  

NA TEMAT WIRUSOWYCH CHORÓB WĄTROBY. JEDNOCZEŚNIE 
PRZEDSTAWIA FAKTY DOTYCZĄCE HBV I HCV.

OSTATNI ARTYKUŁ Z SERII ABC PACJENTA POŚWIĘCONY JEST 
ALKOHOLOWEJ CHOROBIE WĄTROBY (ALD). OKOŁO 2-2,5 MLN 
POLAKÓW NADUŻYWA ALKOHOLU, A 800 TYSIĘCY JEST OD 
NIEGO UZALEŻNIONYCH. AUTORZY TEKSTU WYJAŚNIAJĄ, 

CZY RZECZYWIŚCIE ISTNIEJE TAKIE POJĘCIE JAK „BEZPIECZNE 
SPOŻYCIE ALKOHOLU” I JAK WYGLĄDA LECZENIE ALD.

W RUBRYCE MĄDROŚĆ NATURY PRZEKONUJEMY, DLACZEGO 
DO WIOSENNEJ DIETY WARTO WŁĄCZYĆ ZDROWĄ  

(I SMACZNĄ!) ŻYWNOŚĆ. OPISUJEMY M.IN. PROZDROWOTNE 
DZIAŁANIE AMARANTUSA, KASZY JAGLANEJ I Z POZORU 

ZWYKŁEJ OWSIANKI. I PODSUWAMY POMYSŁY NA ZDROWE, 
WIOSENNE ŚNIADANIA!

Z OKAZJI ŚWIĄT WIELKANOCY ŻYCZYMY WSZYSTKIM 
CZYTELNIKOM ZDROWIA, WIELU SUKCESÓW ZAWODOWYCH, 

WYTRWAŁOŚCI ORAZ POGODY DUCHA.

ZAPRASZAMY DO LEKTURY!
REDAKCJA
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HERBATA CHRONI PRZED 
ALZHEIMEREM?
Czy herbata znalazła się ostatnio na twojej liście produktów 
zakazanych? Niesłusznie. Okazuje się bowiem, że codzienne picie 
tego napoju w rozsądnych ilościach (2-3 filiżanki) może mieć 
korzystny wpływ na zdrowie! Według analizy kilku niezależnych 
badań, w których wzięło udział ponad siedem tysięcy wolontariu-
szy obu płci, spożywanie tego napoju służy kondycji mózgu.
Z opublikowanego w „Advanced in Nutrition” raportu amerykań-
skich naukowców wynika, że spożywanie zaledwie trzech 
filiżanek herbaty dziennie dobroczynnie wpływa na kondycję 
mózgu, a w efekcie chroni przed schorzeniami typowymi  
dla wieku starczego, tzn. chorobą Alzheimera.
Cudowne właściwości przypisywane są zawartej w napoju teinie. 
Stymuluje ona centralny układ nerwowy do wytężonej pracy 
i działa ochronnie na mózg. 
Źródło: www. rynekzdrowia.pl

ABY DŁUŻEJ ŻYĆ…
NA SPACER MARSZ!
To oczywiste, że aktywność fizyczna ma dobroczynny wpływ na 
zdrowie. A najnowsze badania przeprowadzone przez naukowców 
z Harvardu wykazują, że systematyczny wysiłek może wydłużyć 
życie człowieka o co najmniej… trzy lata. I nie chodzi tu o forsow-
ne ćwiczenia na siłowni czy też wielogodzinne bieganie. Naukow-
cy z Harvardu twierdzą, że aby cieszyć się doskonałą formą, 
wystarczy zapewnić sobie dwie i pół godziny spaceru tygodniowo. 
Przy czym zaznaczyli, że musi mieć on jednak formę dynamicz-
nego marszu, a nie powolnej przechadzki. Na taką formę ruchu 
powinny zdecydować się nie tylko osoby o prawidłowym BMI,  
ale także osoby z nadwagą. Dynamiczny spacer jest też korzystny 
dla pacjentów po przebytej chorobie nowotworowej i z problema-
mi sercowymi.  

CO WIESZ O CHOROBACH 
RZADKICH?
Na całym świecie żyje 350 milionów ludzi dotkniętych chorobami 
rzadkimi – aż 6 procent całej ludzkości. 95 procent chorób 
rzadkich pozostaje bez żadnego leczenia. A 75 procent z nich 
dotyka dzieci. W większości są to choroby poważnie zagrażające 
życiu.
28 lutego br. już po raz trzeci w Polsce obchodzony był Międzyna-
rodowy Dzień Chorób Rzadkich. Tego dnia ruszyła ogólnopolska 
akcja poparcia dla osób i rodzin z chorobami rzadkimi „Widzę, 
Słyszę, Działam”. 
Z okazji Dnia Chorób Rzadkich w pałacu Na Wyspie w warszaw-
skich Łazienkach Królewskich odbyła się konferencja, na którą 
zaproszone były wszystkie osoby zainteresowane tematem chorób 
rzadkich. W spotkaniu wzięły udział organizacje pacjentów, 
specjaliści ze świata medycznego, parlamentarzyści, przedstawi-
ciele administracji państwowej oraz media. Była to pierwsza 
okazja do publicznego przedstawienia Narodowego Planu dla 
Chorób Rzadkich przez Ministra Zdrowia.
W dniach 28 lutego – 7 marca trwał Tydzień Dżinsowy. Krajowe 
Forum na Rzecz Terapii Chorób Rzadkich przez cały rok 
prowadzi kampanię społeczną „Nadzieja. Mamy ją w genach”, 
której celem jest stworzenie pozytywnej inicjatywy na rzecz osób 
z rzadkimi chorobami genetycznymi. Symbolem kampanii jest 
para dżinsowych chromosomów (genes i jeans). W ramach 
kampanii odbywają się m.in. edukacyjne Dni Dżinsowe w szko-
łach podstawowych i gimnazjach oraz na uczelniach wyższych. 
Inicjatorem obchodów w Polsce jest Krajowe Forum na Rzecz 
Terapii Chorób Rzadkich – ORPHAN.
Źródło: www.dzienchorobrzadkich.pl,  
www.nadziejawgenach.pl
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ROKITNIK MA MOC!
Zawiera 3 razy więcej witaminy A niż marchew, 10 razy więcej 
witaminy C niż pomarańcze i 4 razy więcej witaminy E niż pestki 
słonecznika! Obfituje także w rekordową wręcz ilość aktywnych 
biologicznie składników – liczne aminokwasy, prowitaminy, 
mikroelementy i nienasycone kwasy tłuszczowe! Mowa o rokitni-
ku zwyczajnym (inne nazwy: ananas rosyjski, koralowiec, cierń 
morski, oblepicha). 
Naukowcy i lekarze potwierdzają, że jest to jedna z najbardziej 
wartościowych roślin na świecie!
Dotąd najbardziej popularny i doceniany w Rosji, ostatnio  
robi też furorę w Polsce. Mało kto wie, że rokitnik występuje 
także w Polsce, m.in. na wybrzeżu Bałtyku w ujściu Wisły 
i w Pieninach. 
Stosowany systematycznie sok z rokitnika (w proporcji 1:4 z wodą 
lub innym sokiem – np. pomarańczowym) stymuluje system 
immunologiczny, regeneruje skórę, pomaga zwalczać infekcje 
i drobnoustroje, odbudowuje komórki, opóźnia starzenie 
oraz przywraca energię! W sam raz na wiosenną odnowę!
Dekoracyjne owoce rokitnika zawierają sok z witaminami 
rozpuszczalnymi w wodzie oraz olej z witaminami rozpuszczalny-
mi tylko w tłuszczach. 
Roślina ta jest powszechnie stosowana w medycynie ludowej Azji 
od wielu tysięcy lat. Legendarny Dżyngis-chan polegał w życiu  
na trzech fundamentach: dobrze zorganizowanej armii, silnej 
dyscyplinie i… rokitniku właśnie.

NA POPRAWĘ NASTROJU… 
OWOCE I WARZYWA
„Jedzenie dużej ilości owoców i warzyw sprawia, że młodzi ludzie 
są na co dzień spokojniejsi, szczęśliwsi i mają więcej energii”  
– donoszą naukowcy z Uniwersytetu Otago w Nowej Zelandii. 
Naukowcy z Wydziału Psychologii oraz z Katedry Żywienia 
Człowieka postanowili zbadać związek pomiędzy odczuwanymi 
w ciągu dnia emocjami a rodzajem spożywanego jedzenia. 
W badaniu wzięło udział niespełna 300 uczestników (średnia 
wieku wynosiła 20 lat). Przez 21 kolejnych dni wolontariusze  
na bieżąco skrupulatnie wypełniali formularze, w których oceniali 
swoje samopoczucie. By określić swój nastrój, mogli wybierać 
spośród 9 pozytywnych i 9 negatywnych przymiotników. 
Opisywali także szczegółowo, co zjedli w ciągu całego dnia. 
Podawali dokładną ilość spożytych porcji owoców (z wyłącze-
niem soków owocowych i suszonych owoców), warzyw (ale nie 
soki!) oraz tzw. niezdrowych przekąsek, takich jak chipsy 
ziemniaczane i ciasta.
Rezultat badań? Im wyższa konsumpcja owoców i warzyw, tym 
lepszy nastrój uczestników. „W tych okresach, kiedy zjadali więcej 
owoców i warzyw, uczestnicy pisali, że są spokojniejsi, szczęśliwsi 
i mają więcej energii niż w pozostałe dni” – mówi dr Conner. 
Możemy zatem śmiało wysunąć wniosek, że zdrowa żywność 
faktycznie poprawia nastrój. 
Źródło: www.naukawpolsce.pl
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Prawie wszystko 
o gorączce 
Gorączka jest tak ważnym i szczególnym stanem doznawanym przez ludzi, 
iż w mowie potocznej wykracza poza sprawy ściśle medyczne.

prof. Jacek Juszczyk

J
ak wszyscy pamiętamy, słowo to jest używane do 
opisu sytuacji lub pasma wydarzeń nacechowanych 
dużymi emocjami. Mamy więc np. „gorączkę złota”, 
„gorączkowy pośpiech”, a także określenie „dostawać 

białej gorączki”, „uwijać się jak w gorączce” i nawet „Gorączkę 
sobotniej nocy” – w tytule znanego filmu. Przy okazji, określe-
nie „biała gorączka” odnosi się do majaczenia u alkoholików, 
a potocznie jest używane w celu opisania sytuacji doprowadza-
jącej kogoś do wściekłości. 
Tak jak wszystkie ssaki i ptaki, nasz gatunek należy do stało- 

cieplnych, a więc ma zdolność utrzymywania własnej, 

wewnętrznej temperatury ciała, z wahaniami dobowymi, 

lecz niezależnie od temperatury otoczenia. Jest to związane 

z funkcjonowaniem znajdującego się w mózgu ośrodka 

termoregulacyjnego i należy do jednej z podstawowych 

czynności ustroju ludzkiego. 

Ciepłota ciała u ludzi zdrowych średnio wynosi 36,8°C, 

lecz w ciągu doby ulega pewnym zmianom. Jest najniższa 

po północy, rano, a najwyższa w późnych godzinach 

popołudniowych i wieczorem. Poza tym należy pamiętać 

o metodzie i miejscu pomiaru temperatury. Mamy 

bowiem termometry o różnej dokładności: elektroniczne, 

ciekłokrystaliczne i tradycyjne, najmniej precyzyjne  

– rtęciowe. W codziennej praktyce ma to jednak stosunkowo 

małe znaczenie. Wiadomo jednak, że pomiar pod pachą 

i w uchu zaniża ciepłotę wewnętrzną o ok. 0,8°C, w jamie 

ustnej o 0,5°C, a w odbycie – zawyża o 0,5°C. Żucie gumy, 

palenie tytoniu oraz trawienie zwiększają wyniki pomiaru. 

W medycynie odróżnia się bardzo różne sytuacje związane ze 

zmianami ciepłoty ciała. Stan podgorączkowy to ciepłota od 

37,2°C do 38,2°C. Gorączkę stwierdzamy, jeżeli ciepłota ciała 

jest wyższa niż 38,3°C i nie przekracza 41°C.

Przy okazji: choroba zakaźna, w której zarejestrowano 

najniższą ciepłotę ciała, to cholera (35°C), natomiast 

najwyższą (45°C) w tężcu, tuż po śmierci, na skutek skurczu 

mięśni szkieletowych, co jest związane z uwalnianiem dużej 

ilości ciepła. (Notabene cholera, nazywana niegdyś „zimną 

biegunką”, może także przebiegać z podwyższoną ciepłotą 

ciała).

HIPOTERMIA I HIPERTERMIA
Stany krańcowe w zakresie ciepłoty ciała określa się jako 

hipotermię (mniej niż 35°C) i hipertermię (powyżej 41°C, 

a według niektórych – powyżej 42°C). W obu zakresach 

zmiany te są wywołane głębokimi zaburzeniami funkcji 

regulacji wewnętrznej ciepłoty ciała z utratą kontroli nad 

możliwościami jej wyrównywania. W wartościach temperatur 

określanych jako gorączka dochodzi do przestawienia się 

ośrodka termoregulacji na wyższy poziom z zachowaniem 

możliwości bilansowania wytwarzania ciepła z jego utratą. 

Do hipotermii prowadzi duże wychłodzenie (zimna 

woda, co jest częstą przyczyną utonięć, mróz), niektóre 

choroby przemiany materii, zaburzenia endokrynologiczne 

i neurologiczne, i poza innymi – także bardzo ciężkie 

zakażenia (posocznica). Hipotermię stosuje się 

także w sposób kontrolowany w medycynie, w tym 

w transplantologii. Z kolei hipertermię wywołują sytuacje, 

w których nie ma odpowiedniej równowagi pomiędzy 

możliwością utraty ciepła a jego wytwarzaniem, np. 

w warunkach ciężkiej pracy fizycznej w gorącym środowisku 

lub gdy dochodzi do słonecznego udaru cieplnego w wyniku 

nadmiernego nasłonecznienia ciała. 

Sama funkcja ośrodka termoregulacyjnego jest bardzo 

złożona i polega na odbiorze, przetwarzaniu i wysyłaniu 

sygnałów różnej natury: zarówno biochemicznych,  

jak i opartych na systemie bodźców elektrycznych. 

W procesach tych bierze udział sieć powiązań pomiędzy 

podwzgórzem (jeden z obszarów mózgu), pniem 

mózgu, rdzeniem kręgowym oraz zwojami tzw. układu 

współczulnego. Fo
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CO WYWOŁUJE GORĄCZKĘ?
Jej przyczyny są bardzo różnorodne. Jakikolwiek czynnik 

wywołujący procesy zapalne, a więc zewnętrzny (np. drobno- 

ustroje) lub wewnętrzny (np. nowotwór, odczyn autoimmuno-

logiczny, a więc „atak” własnego układu odpornościowego 

na własne tkanki), powoduje działanie substancji gorączko-

twórczych, zwanych pirogenami (od greckiego pyr, ogień). Jest 

ich wiele, dlatego w tym miejscu posłużę się maksymalnym 

skrótem, wymieniając tylko cytokiny i prostaglandyny E2, 

jako substancje powstające w ustroju pod wpływem ww. 

pirogenów. Szczególnie silne substancje powodujące gorączkę 

wytwarzają pewne bakterie, należące do kategorii gram-

ujemnych, lecz zawsze przez ustrojowych „pośredników”. 

Dlatego zakażenia przez nie powodowane są przyczyną 

szczególnie wysokich odczynów gorączkowych. 

Bardzo ważne są w tym systemie cytokiny. Należy do nich 

interferon. To dlatego podczas początkowych okresów 

leczenia tym preparatem dochodzi do stanów podgorączko-

wych i gorączki oraz objawów przypominających grypę (bóle 

głowy, uczucie „rozbicia”). Wirus grypy jest bardzo silnym 

induktorem interferonu naturalnego w ustroju. Wspomniane 

tu jako jeden z elementów odpowiedzi zapalnej cytokiny  

są produktami pobudzonych komórek odpornościowych 

i mają pośrednie oraz bezpośrednie działanie na ośrodek 

termoregulacyjny.

Warto pamiętać, że wywołać gorączkę mogą także niektóre 

leki. Wymienia się wśród nich przeszło 30 rodzajów.  

Jest to ważny element brany pod uwagę w rozpoznawaniu 

przyczyn gorączki nieznanego pochodzenia, trudnego 

problemu medycznego.  

Bardzo szczególny rodzaj stanowi tzw. nadcieplność 

wegetatywna. U niektórych osób pod wpływem emocji 

(bywa, że na tle nerwowym, częściej u kobiet), dochodzi do 

wzrostu ciepłoty ciała w granicach 37,4–37,6°C. Temperatura 

ciała nie zmniejsza się w takich przypadkach pod wpływem 

preparatów przeciwgorączkowych, nawet stosowanych 

przez trzy dni. Zupełnie innym problemem jest fałszowanie 

wskazań termometru rtęciowego, co ma podłoże emocjonalne 

o trudnych niekiedy do wyśledzenia powodach. Ludzie młodzi 

mają na ogół wyższą gorączkę, może to być 40,5°C–41,5°C 

aniżeli starzy, u których takie wartości zdarzają się rzadko. 

Również dość często zdarza się, że u osób w podeszłym 

wieku dochodzi do utraty przytomności z powodu ciężkiego 

zakażenia (posocznica) bez wzrostu temperatury ciała. 

Z kolei u dzieci pomiędzy 6. miesiącem a 4. rokiem życia 

(częściej u chłopców) w czasie choroby gorączkowej wystę-

pują napadowe drgawki, będące odpowiednikiem dreszczy 

u osób dorosłych. Jest to spowodowane niedojrzałym typem 

reaktywności młodego organizmu. Ziębienia i dreszcze są 

objawem wielu, choć nie wszystkich chorób powodowanych 

przez drobnoustroje. Typowy jest tutaj przypadek zimnicy 

(malaria; czytelnik zapewne przypomni sobie opisy z po-

wieści „W pustyni i w puszczy” Henryka Sienkiewicza). 

Okresowy napad dreszczy trwa na ogół 15 do 30 minut 

z szybkim wzrostem ciepłoty ciała do 40°C, po czym chory 

obficie się poci i dochodzi do zmniejszania się temperatury 

ciała. Pocenie się nasila parowanie i w ten sposób ustrój 

pozbywa się nadmiaru ciepła (podobnie działa przyspieszenie 

oddechu). 

DOBRE I ZŁE STRONY
Gorączka ma oddziaływanie korzystne i niekorzystne. Ma 

wyraźny wpływ na nasilenie własności przeciwbakteryjnych 

ustroju zarówno ze strony komórek, należących w popularnym 

ujęciu do tzw. krwinek białych (takich jak makrofagi 

i neutrofile, występujących zresztą w dużych ilościach 

w tkankach), jak i pośrednio, przez szybkie uruchomienie 

odporności o bardziej skomplikowanych mechanizmach 

(przede wszystkim przez pobudzenie limfocytów, których 

jest kilka rodzajów, układu dopełniacza etc.). W czasie 

gorączki wzrasta tempo przemian biochemicznych w ustroju 

(o 20%/1°C), rośnie zużycie tlenu (o 15%/1°C), częstość 

skurczów serca (o 8-12/1 min), jak również utrata wody przez 

parowanie (ok. 500 ml/dobę). Zwiększone zapotrzebowanie 

na substancje niezbędne do obrony przed czynnikami 

powodującymi stan zapalny, zwłaszcza o charakterze 

uogólnionym, sprawia że konieczne jest korzystanie 

z zasobów własnych ustroju. W pierwszej kolejności,  
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przy dłużej trwającej gorączce są to aminokwasy, „cegiełki” 

do budowy białek, pochodzące z mięśni szkieletowych.  

Przy braku możliwości kontroli może dochodzić z czasem  

do znacznego wychudzenia i stanu wyniszczenia. Oczywiście 

w warunkach właściwej opieki lekarskiej jest to regulowane 

przez stosowanie odpowiedniej diety. Działania niekorzystne 

to zwiększenie zapotrzebowania na tlen mięśnia sercowego 

(zwiększone ryzyko niedokrwienia i niedotlenienia u osób 

z zaburzeniami sercowo-naczyniowymi oraz z chorobami 

płuc), zaburzenia świadomości, przybierające postać maja-

czeń (w języku potocznym istnieje określenie: „bredził 

jak w gorączce”). Bardzo wysoka ciepłota ciała może 

doprowadzić do uszkodzenia struktur błon komórkowych 

i w końcu do niszczenia całych komórek. Dlatego stosuje 

się w takich sytuacjach oziębianie przez okładanie ciała 

tkaninami zmoczonymi w zimnej wodzie oraz okłady z lodu 

(najlepiej na okolicę pach i pachwin), a nawet dożylne wlewy 

schłodzonych roztworów z elektrolitami. 

W podręcznikach medycznych opisywane są tzw. tory 

gorączkowe, charakterystyczne dla różnego rodzaju zakażeń, 

jak również gorączek o innym pochodzeniu. Graficzne 

wykresy gorączki w ciągu doby, charakterystyczne dla kart 

chorobowych pacjentów szpitalnych wprowadzono dopiero 

w 1852 r. (Halle, Niemcy), mimo iż termometry rtęciowe były 

już znane wcześniej. I tak np. wyróżnia się gorączki ciągłe, 

zwalniające, trawiące, przerywane, faliste i inne. 

Obecnie są to jednak dość często tylko dane orientacyjne, 

ponieważ naturalne przebiegi gorączki ulegają zakłóceniom. 

Wynika to z kilku przyczyn. Jedną z nich jest nieracjonalne 

stosowanie antybiotyków. Są one bowiem względnie łatwo 

dostępne, ponieważ bywają bardzo często magazynowane 

w tzw. apteczkach domowych „na wszelki (czytaj: niekontro-

lowany racjonalnie) wypadek”. Gorączka a stosowanie anty-

biotyków to temat na duży traktat.  

Po pierwsze dlatego, że gorączkę mogą wywoływać bakterie 

bardzo różnego rodzaju, w tym niewrażliwe na jakikolwiek, 

lecz ściśle określony antybiotyk. Po drugie, antybiotyki  

nie działają na wirusy, które są – statystycznie rzecz bio- 

rąc – najczęstszym powodem gorączki. Po trzecie – nad- 

używanie tych świetnych leków prowadzi do powstawania 

oporności na nie bakterii, co jest niestety zjawiskiem 

powszechnym. Aby temu przeciwdziałać, nie wolno używać 

antybiotyków jako „prostego” leku przeciwgorączkowego, 

ponieważ to jeden z głównych grzechów wobec własnego 

zdrowia. Poza tym powszechne jest (w praktyce niczym 

nieograniczone, poza ceną i zdrowym rozsądkiem) 

stosowanie preparatów o działaniu przeciwgorączkowym 

(np. pochodnych kwasu salicylowego, paracetamolu 

i innych niesterydowych środków przeciwzapalno-antygo-

rączkowych, stanowiących tzw. apteczną kategorię leków 

pozarecepturalnych).  

Wielu pacjentów wykorzystuje w pierwszej kolejności 

różne możliwości „autoterapii”, notabene niekoniecznie 

ze złym skutkiem, ponieważ de facto większość zakażeń, 

na pierwszym miejscu wirusowych, przed upływem dwóch 

tygodni ulega samowyleczeniu. Natomiast zmniejszenie 

dolegliwości przez wyżej wymienione preparaty pozwala 

redukować uciążliwe dolegliwości subiektywne. Są one 

przecież wszystkim znane, ponieważ chyba każdy chorował 

na „przeziębienie” (pod tą nazwą kryje się możliwość 

zakażenia się wieloma różnymi wirusami) czy na grypę. 

Znajduje to także odzwierciedlenie w języku potocznym: 

„czuję, że rozbiera mnie gorączka”.  

Dostępność środków przeciwgorączkowych bez recepty, 

często takich samych z punktu widzenia chemicznego, lecz 

pod innymi nazwami, może prowadzić do niebagatelnych 

następstw. Swego czasu leczyliśmy z moim zespołem kli- 

nicznym pacjenta z niewydolnością wątroby, która wystąpiła 

po zażyciu w ciągu kilku dni nadmiernej dawki tego samego 

leku o różnych nazwach. Pacjent nie poszedł do lekarza, lecząc 

się właśnie w ten sposób, niejako „z marszu”, nie przerywając 

pracy. Tu dochodzimy do sedna rzeczy. Gorączka nie jest 

chorobą, lecz objawem choroby. Dlatego zawsze należy roz-

ważyć, czy rzeczywiście powinno się doprowadzać do zmniej- 

szenia ciepłoty ciała. Zawsze należy pamiętać, że to reakcja 

obronna, „wypracowana” przez ewolucję różnych gatunków, 

a więc ostatecznie, będąca jednym z mechanizmów umożli-

wiających przetrwanie w świecie pełnym zagrożeń. p

Gorączka nie jest 
chorobą, lecz jej 
objawem. Zawsze 
należy rozważyć, 
czy powinno się 
doprowadzać 
do zmniejszenia 
ciepłoty ciała.
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Wirusowe choroby 
wątroby – fakty i mity
Najczęstszą przyczyną chorób wątroby są zakażenia wirusowe: 
HBV i HCV. Wirusy te powodują przewlekłe zapalenia wątroby, które 
doprowadzają do marskości i raka wątrobowo-komórkowego. Istnieje 
wiele mitów dotyczących tych jednostek chorobowych oraz sposobu 
leczenia i postępowania z pacjentem.



ABC PACJENTA 13

dr n. med. Anita Wnuk
Poradnia Hepatologiczna SPWSZ w Szczecinie.

W
irus zapalenia wątroby typu B (HBV) jest 
jednym z najstarszych wirusów, towarzyszą-
cym człowiekowi od tysiącleci. Można rzec, 
że historia naturalna wirusa HBV to historia 

człowieka na ziemi. To historia przystosowania  wirusa do roz-
wijającej się cały czas cywilizacji człowieka. Skąd to wiemy? 
Niedawno w prowincji Handong w Korei Południowej odkry- 

to wirusa HBV w wątrobie zmumifikowanych zwłok dziecka.  

Po raz pierwszy w historii ludzkości odkryto HBV w zmumifi-

kowanych zwłokach. Wiek wirusa oszacowano na 500 lat. 

Prawdopodobnie w innych szczątkach ludzkich mogły pozo- 

stać wirusy jeszcze starsze niż ten odkryty. Intensywne bada-

nia nad genomem wirusa trwają. Również kontynuowane 

sa prace archeologiczne w poszukiwaniu innych osobników 

zakażonych HBV.

Wirus HBV jest unikatowy. Żaden ze znanych nam wirusów 

nie przenosi się wszystkimi drogami tak jak wirus HBV:  

do zakażenia dochodzi poprzez bliski kontakt z nosicielem 

(np. matka opiekująca się zakażonym noworodkiem), 

w czasie ciąży i porodu, gdy matka jest zakażona HBV, 

poprzez kontakt seksualny, przez zakażoną krew, 

podczas wykonywaniu procedur medycznych przy użyciu 

niesterylnego sprzętu (np. endoskopia, pobieranie krwi, 

szycie ran, dializoterapia itd.). Jest on wirusem wysoce 

zakaźnym – zakażająca dawka krwi to 0,0004 ml czyli ilość 

niewidoczna gołym okiem, a temperatura, przy której wirus 

ginie, to 120°C. Mało tego – poza organizmem człowieka 

(np. w sprzęcie stomatologicznym) wirus może przeżyć do 

7 dni i być zdolny do zakażenia. Z tego względu wirus HBV 

znajduje się na siódmym miejscu w pierwszej dziesiątce 

chorób zakaźnych na świecie według śmiertelności, po 

HIV/AIDS, gruźlicy, malarii i biegunce zakaźnej, a przed 

zakażeniem HCV, krztuścem i tężcem noworodków.

Niestety, mitem jest to, że spada zapadalność na wirusowe 

zapalenie wątroby typu B. Ostre WZW B u dzieci faktycznie 

należy już do rzadkości. Zawdzięczamy to rozpowszechnieniu 

szczepień przeciwko WZW B. Od 1994 roku szczepione 

są wszystkie noworodki. Ale liczba przewlekłych zapa-

leń wątroby typu B u dorosłych nie maleje. Co roku 

odnotowujemy stabilny przyrost, około 2000 nowych 

chorych rocznie. Liczba pacjentów, którzy są zakażeni 

i nie wiedzą o tym, jest nieznana. Uważa się, że ta liczba 

jest znaczna, gdyż przewlekłe zapalenie wątroby przebiega 

bezobjawowo, co znaczy, że zakażenie HBV nie objawia się 

żółtaczką. Oto kolejny mit. Wiele osób uważa, że zakażenie 

wirusami wątrobowymi to żółtaczka. A tak naprawdę 

żółtaczka jest tylko jednym z objawów zakażenia HBV i nie 

jest to objaw wiodący. Aż u 80% pacjentów z aktywnym 

zakażeniem wirusami wątrobowymi żółtaczka nie występuje 

(!). Co więcej, taka osoba w kontaktach z osobnikami 

zdrowymi zakaża je drogami opisanymi powyżej. Jedyną 

możliwością wykrycia zakażenia jest badanie krwi w celu 

oznaczenia aktywności ALT i AST jako badanie wstępne, 

a następnie badania celowane na wykrycie zakażenia 

HBV (antygen HBs) oraz zakażenia HCV (przeciwciała 

anty-HCV). Niestety, lekarze rodzinni zbyt rzadko zlecają 

takie badania, nie myśląc o tym, że ich pacjenci mogą być 

bezobjawowymi zakażonymi nosicielami.

Kolejnym mitem, przez lata utrwalanym przez lekarzy 

pierwszego kontaktu, jest to, że nie ma lekarstwa na wirusa 

HBV oraz to, że zakażenia tego się nie leczy. Do tej pory 

w moim gabinecie pojawiają się tak uważający pacjenci,  

co za każdym razem wprowadza mnie w osłupienie.

Istnieją leki na zakażenie HBV. Niektóre z nich, jak 

pegylowany interferon alfa-2a (PEGASYS) jest lekiem,  

który może skutecznie wyeliminować zakażenie HBV. 

Odsetek takich szczęśliwców nie jest wysoki (ok.2–6%),  

ale nawet jeśli wyleczyłoby się tylko jednego pacjenta,  

warto spróbować.

Ponadto istnieją leki doustne, które nie są w stanie 

wyleczyć z zakażenia HBV, bo ich mechanizm działania 

jest inny niż interferonu. Podawanie tych leków, często 

dożywotnio, jest profilaktyką raka wątroby. W obecnych 

czasach nie do pomyślenia jest, aby pacjent zakażony HBV 

(określany dawniej jako nosiciel HBs) nie pozostawał pod Fo
to
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Pegylowany 
interferon alfa-2a 
(PEGASYS) jest 
lekiem, który 
może skutecznie 
wyeliminować 
zakażenie HBV. 

HCV
Drugi wirus najczęściej wywołujący przewlekłe zapalenie 
wątroby to HCV. Jest on o wiele młodszy od HBV, potrafi-
my go diagnozować dopiero od 1993 roku. Nie oznacza to 

jednak, że dopiero wtedy wirus HCV zaistniał w medycynie. 

Był o wiele wcześniej, ale nie posiadaliśmy narzędzi, aby go 

zbadać. Początkowo uważano (i pogląd ten również pokutuje 

do dzisiaj w umysłach mniej światłych lekarzy), że do zaka-

żenia dochodzi tylko drogą krwionośną (przetoczenie zaka-

żonej krwi, dializoterapia), i nazwano tę chorobę „poprze-

toczeniowym zapaleniem wątroby typu C”. Takie określenie 

na wiele lat zmyliło naszą czujność, aż do momentu, kiedy 

zaczęło pojawiać się coraz więcej pacjentów zakażonych HCV, 

którzy nigdy nie mieli jakiegokolwiek kontaktu ze służbą 

zdrowia i zakazili się od swoich partnerów seksualnych. Przez 

wiele lat nawet hepatolodzy negowali tę drogę zakażenia, ale 

fakty mówiły same za siebie. Wirus HCV jest bardzo podobny 

w swej biologii i zachowaniu do wirusa HIV. Podobieństwa są 

uderzające, tak jakby byli rodzeństwem.

Dzisiaj wiemy, że wirus HCV przenosi się nie tylko przez  

zakażoną krew czy w trakcie niesterylnych procedur 

medycznych, ale również poprzez kontakty seksualne  

oraz z matki na dziecko. Współzakażenie z wirusem HIV 

ułatwia przenoszenie zakażenia wszystkimi drogami.

Wirus HCV pod względem śmiertelności wśród chorób 

zakaźnych zajmuje dziesiąte miejsce. Podkreślam jeszcze 

raz, że jest za wirusem HBV, czyli mniej pacjentów umiera 

z powodu powikłań (marskość wątroby, rak wątroby). Jest to 

kolejny mit powtarzany z ust do ust przerażonych pacjentów, 

którzy dowiadują się o zakażeniu: „Wirus HCV zabija!”.  

Takie same brednie czytamy w internecie.

Na podstawie mojego i nie tylko mojego wieloletniego 

doświadczenia jako lekarza prowadzącego pacjentów 

specjalistyczną opieką hepatologiczną i nie otrzymywał 

leków, jeśli są do tego wskazania lekarskie. Lekarze rodzinni, 

którzy nie kierują swoich pacjentów zakażonych HBV  

do hepatologa, „hodują” w ich wątrobach nowotwory.

Kolejny mit dotyczy szczepień przeciwko WZW B. Nie 

jest prawdą, że osoba zaszczepiona nigdy nie zachoruje 

na WZW B. Może się to ujawnić w dwóch przypadkach: 
po pierwsze wtedy, gdy osoba zaszczepiona należy do tzw. 
„nieodpowiadających na szczepienie” (z ang. non-responder); 
tacy osobnicy stanowią 7% naszej populacji i nie wiemy, 
czy to przypadkiem nie jesteśmy my; po drugie – jeśli 
przed szczepieniem nie wykonano oznaczenia antygenu 
HBs i zaszczepiono osobę, która faktycznie nie powinna 
być szczepiona, tylko leczona. Lekarze chorób zakaźnych 
i hepatolodzy zawsze głośno domagali się badania antygenu 
HBs przed szczepieniem, ale to głos wołającego na puszczy. 
Konsekwencje takich działań ponoszą tylko i wyłącznie 
pacjenci. Wyobraźmy sobie osobę zaszczepioną przeciwko 
HBV, przez wiele lat żyjącą w spokoju, aż do dekompensacji 
marskości wątroby. Wtedy okazuje się, że jest zakażona 
HBV lub gorzej – rozpoznano u niej raka wątroby z powodu 
długoletniego zakażenia HBV, ponieważ przed szczepieniem 
nie wykonano oznaczenia antygenu HBs, które kosztuje tylko 
20 zł. Dla mnie jako hepatologa to chleb codzienny.

PRAWIDŁOWA KOLEJNOŚĆ PROFILAKTYKI 
ZAKAŻENIA HBV 
1. Oznaczyć antygen HBs.
2. Zaszczepić trzema dawkami szczepionki.
3. Sprawdzić skuteczność szczepienia poprzez oznaczenie 
przeciwciał anty-HBs. 
4. Podać dawkę przypominającą szczepienia, jeśli poziom 
przeciwciał spadnie poniżej miana ochronnego.
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leczenie w nieodpowiednim momencie. Pacjenci muszą 

w tej sprawie zaufać lekarzowi, który na podstawie swojej 

wiedzy i doświadczenia poprowadzi i doprowadzi leczenie do 

szczęśliwego finału.

PODSUMOWANIE
Historia leczenia zakażenia HCV jest historią bardzo opty-

mistyczną. O wiele bardziej niż zakażenia HBV. Nie dość,  

że tego wirusa możemy wyleczyć radykalnie, bez nawrotów, 

to dla pacjentów wcześniej nieskutecznie leczonych medycyna 

oferuje coraz to nowe leki. Prace nad nowymi lekami posuwają 

się bardzo szybko i obecnie stanowią priorytet, ze względu 

na liczbę pacjentów zakażonych HCV na świecie i liczbę 

pacjentów, która ulega zakażeniu każdego dnia. Medycyna 

współczesna chce poprzez skuteczne leczenie zakażonych 

HCV wyeliminować wirusa z populacji człowieka, gdyż 

nie mamy innej możliwości ochrony – nie ma szczepionki 

przeciwko HCV i prawdopodobnie nie będzie. W takiej 

sytuacji wszystkie siły i środki przesunięto na leczenie osób 

zakażonych.

I tutaj znów wracamy do podstaw. Aby wyleczyć, trzeba 

zdiagnozować zakażenie. Aby zdiagnozować, trzeba wykonać 

badania na obecność przeciwciał anty-HCV.

Drogi czytelniku! Zrób badania na wirusy HBV i HCV!  

Daj szansę swojej wątrobie i sobie! p

zakażonych HCV twierdzę, że wirus HCV jest wirusem 

łagodnym, a proces chorobowy postępuje bardzo wolno. 

Wykładnikiem postępu choroby jest włóknienie, które 

określamy w biopsji wątroby lub przy użyciu tzw. 

nieinwazyjnych markerów (badanie z krwi – Fibrotest, 

Fibromax lub specjalny rodzaj USG – Fibroscan, 

elastografia). Dzięki tym badaniom obserwujemy bardzo 

powolny postęp choroby i kwalifikujemy pacjentów do lecze-

nia interferonem. Dowodem na to, że wirus jest łagodny, są 

zalecenia do leczenia ustalone na całym świecie – nie leczymy 

pacjentów, którzy nie mają w ogóle stwierdzonego włóknienia 

w wątrobie. Innymi słowy, samo rozpoznanie zakażenia 

HCV nie jest wskazaniem do leczenia. Dlaczego? Pacjenci 

mówią; „Im szybciej, tym lepiej, po co czekać, aż choroba się 

rozwinie?”. Otóż nie. W przypadku zakażenia HCV moment 

rozpoczęcia leczenia jest niezwykle istotny, choroba musi być 

w fazie aktywnej, gdyż inaczej leki nie zadziałają. A gra idzie 

o wysoką stawkę – o wyleczenie i wyeliminowanie zakażenia 

do końca życia. Jest to możliwe. Z zakażenia HCV można 

się wyleczyć. Dlatego moment rozpoczęcia leczenia należy 

wybrać bardzo uważnie. Nie chodzi o to, by leczyć, ale by 

wyleczyć (!). Efekty uboczne terapii z interferonem mogą być 

poważne, nie należy zatem marnować szansy, tak naprawdę 

tylko jednej szansy (uda się albo się nie uda, powtórne 

leczenie tymi samymi lekami jest nieskuteczne) i zaczynać Fo
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Alkoholowa 
choroba wątroby
Alkohol jest najbardziej popularnym 
środkiem odurzającym i uzależniającym 
na świecie. Państwowa Agencja 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
ocenia, że około 2–2,5mln Polaków 
nadużywa alkoholu, a 800 tysięcy 
jest od niego uzależnionych. 
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lek. Dorota Orzechowska, dr n. med. Andrzej Gietka

W
edług raportu Światowej Organizacji Zdro-
wia za lata 2003-2005 statystyczny Polak 
powyżej 15. roku życia spożywa 13,3 litra 
czystego alkoholu rocznie, a zaledwie 14% 

Polaków nie pije alkoholu. Dla porównania: w Rosji, którą 
powszechnie uważa się za jedno z państw o największym 
spożyciu alkoholu, średnie spożycie roczne to 15,7 litra  
na osobę, ale za niepijących podaje się aż 21% mieszkańców. 
Z kolei w Pakistanie średnie roczne spożycie to zaledwie  
0,06 litra czystego alkoholu na osobę, ponad 99% ludności 
jest całkowitymi abstynentami. 

BEZPIECZNE SPOŻYCIE ALKOHOLU TO MIT
Wobec doniesień o domniemanym korzystnym wpływie alko- 

holu na układ krążenia, podejmowano próby ustalenia, ja-

ka jest bezpieczna ilość alkoholu, którą można by zalecać 

w profilaktyce incydentów sercowo-naczyniowych.  

W wielu opracowaniach można spotkać się z opinią, iż bez-

pieczne jest spożycie 14 g czystego alkoholu dziennie dla 

kobiet (czyli 350 ml piwa, kieliszek wina lub 40 ml wódki) 

i 28 g na dzień dla mężczyzn. Wiadomo jednak, że już spo-

życie 12–24 g czystego etanolu dziennie zwiększa ryzyko 

marskości wątroby.  

Co więcej, należy tu uwzględnić również fakt, że każdy z nas 

ma inną wrażliwość na toksyczne działanie alkoholu. Mając 

powyższe na uwadze, właściwy jest stwierdzenie, że nie ma 

ilości alkoholu, której regularne spożycie jest bezpieczne dla 

zdrowia. Każde używanie alkoholu (nie tylko nadużywanie!) 

może powodować szereg problemów: zdrowotnych, społecz-

nych, prawnych i ekonomicznych. 

ALKOHOLOWA CHOROBA WĄTROBY
Spośród problemów zdrowotnych spowodowanych alkoho-

lem, najpoważniejszym jest alkoholowa choroba wątroby 

(ALD – alcoholic liver disease). Pod tą nazwą kryją się  

różne pod względem histo- 

logicznym rodzaje uszkodze-

nia wątroby, występujące 

zwykle etapowo: od stłusz-

czenia, przez zapalenie 

wątroby, aż po postępujące 

włóknienie prowadzące do 

marskości. Postaci te mogą 

występować z pominięciem 

etapu zapalenia. Etapy nie są również od siebie wyraźnie 

odgraniczone i mogą współistnieć w jednym narządzie, np. 

chory z marskością alkoholową może rozwinąć alkoholowe 

zapalenie wątroby. 

ALD jest najczęstszą przyczyną zaawansowanej choroby  

wątroby w Europie. Różnica w częstości występowania 

ALD na świecie jest ściśle związana z ilością spożywanego 

alkoholu w przeliczeniu na osobę: największe spożycie 

i zachorowalność występują we wschodniej i południowej 

Europie oraz w Wielkiej Brytanii, najmniejsze, w krajach, 

gdzie duży odsetek ludności wyznaje islam zakazujący 

spożywania alkoholu oraz w krajach azjatyckich, w związku 

z czynnikami genetycznymi, warunkującymi różnice w meta-

bolizmie etanolu i jego skrajną nietolerancję. 

Ocenia się, że stłuszczenie wątroby pojawi się u 60% osób 

pijących 60 g czystego etanolu na dobę, ale ze względu na 

indywidualne różnice we wrażliwości na toksyczne dzia-

łanie alkoholu może pojawić się także u osób, które piją 

mniej. Zwykle jest całkowicie odwracalne już po kilku 

tygodniach abstynencji, ale w 5–15% przypadków po wielu 

latach zachodzi progresja do marskości mimo zaprzestania 

spożywania alkoholu. 

Alkoholowe zapalenie wątroby przebiega jako zaostrzenie 

istniejącej już choroby wątroby i występuje u chorych prze-

wlekle nadużywających alkoholu, głównie w okresach jego 

zwiększonego spożycia. Może przebiegać niezauważenie, 

dając tylko odstępstwa od normy w badaniach laborato-

ryjnych, ale może też prowadzić do ostrej niewydolności 

wątroby. 

ALD jest 
najczęstszą 
przyczyną 
zaawansowanej 
choroby wątroby  
w Europie. 
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Alkoholowe zapalenie wątroby typowo przebiega pod posta-

cią nagle pojawiającej się żółtaczki i/lub wodobrzusza, 

niekiedy z towarzyszącą gorączką. Wyrównana marskość 

może nie dawać objawów klinicznych poza osłabieniem, 

spadkiem masy ciała. W chwili pojawienia się jej powikłań 

objawy stają się bardziej oczywiste – wodobrzusze, pajączki 

naczyniowe, poszerzenie naczyń żylnych krążenia obocznego 

na skórze brzucha etc.

W diagnostyce różnicowej obserwowanych nieprawidłowości 

należy wziąć pod uwagę przyczyny wirusowe, autoimmunolo-

giczne i in. Biopsja wątroby nie jest konieczna dla rozpozna-

nia ALD, ale może być wskazana w celu wykluczenia 

współistnienia innych chorób wątroby, a także zwiększa 

ona motywację chorego do utrzymywania abstynencji. 

Badania obrazowe (zwłaszcza ultrasonografia jako metoda 

tania, nieszkodliwa, łatwo powtarzalna) mogą sugerować 

rozpoznanie stłuszczenia czy marskości wątroby i jej powikłań 

oraz pomóc w wykluczeniu innych przyczyn choroby wątroby.

Następnie należy zidentyfikować alkohol jako przyczynę 

istniejącej choroby wątroby. Kluczowa jest współpraca z pa-

cjentem, ponieważ właściwa diagnoza wymaga potwierdzenia 

spożywania nadmiernych ilości alkoholu przez chorego. Jest 

to nie lada problem, gdyż wielu pacjentów neguje lub zaniża 

spożycie alkoholu, a część lekarzy niechętnie zadaje pytania 

o używki. Sprawę dodatkowo komplikuje fakt, że trudno jest 

określić ilość alkoholu, jaka może być szkodliwa dla danej 

osoby. Z pomocą przyjść mogą kwestionariusze składające 

się z kilku prostych pytań, jak np. AUDIT, umożliwiające 

screening w kierunku nadużywania alkoholu, jak również 

wywiad zebrany od członków rodziny.

Wśród badań laboratoryjnych nie ma jednego parametru, 

który pozwoliłby na jednoznaczne ustalenie etiologii 

alkoholowej uszkodzenia wątroby. Konieczna jest ana-

liza wielu wyników, z których na alkoholowe podłoże 

wskazywać mogą w szczególności: wzrost aktywności 

gammaglutamylotranspeptydazy (GGTP), zwiększona objętość 

erytrocytów (MCV), wzrost aktywności aminotransferaz, 

zwłaszcza stosunek AST/ALT > 2, hipertriglicerydemia. 

OD CZEGO ZALEŻY ROZWÓJ ALD?
Ryzyko wystąpienia uszkodzenia wątroby i szybszej progresji 

zmian rośnie wraz z ilością wypitego alkoholu i długością 

okresu nadużywania. Znaczenie ma też model picia: bardziej 

narażeni są pijący regularnie nawet niewielkie ilości alkoholu 

niż okazjonalnie upijający się. Natomiast wpływ rodzaju 

spożywanego alkoholu nie został potwierdzony. 

Czynnikami sprzyjającymi rozwojowi ALD są: 

– pochodzenie (Indianie, Eskimosi, hiszpańskojęzyczna 

ludność obu Ameryk, Afroamerykanie), 

– otyłość, 

– współistniejące choroby wątroby. 

Do tych czynników zalicza się również, niedostatecznie 

jeszcze zbadane, czynniki genetyczne (m.in. polimorfizm 

genów kodujących enzymy odpowiedzialne za metabolizm 

alkoholu). Wiemy za to z pewnością, że kobiety są zdecydo-

wanie bardziej podatne na toksyczny efekt alkoholu niż 

mężczyźni: szkodliwa dawka etanolu jest wybitnie mniejsza, 

a postęp choroby szybszy. Wynika to m.in. z niższej 

aktywności żołądkowej enzymu metabolizującego alkohol  

– dehydrogenazy alkoholowej, jak również negatywnego 

wpływu estrogenów, zwiększających reakcję zapalną  

i stres oksydacyjny.

Warto podkreślić, że nadużywanie alkoholu u osób zakażo-

nych wirusami hepatotropowymi łączy się z większym 

uszkodzeniem narządu oraz krótszym czasem przeżycia. 

Wobec niemożności ustalenia bezpiecznej dawki alkoholu, 

u osób zakażonych HBV i HCV zaleca się całkowitą 

abstynencję.

DIAGNOZA: ALD. JAK DO NIEJ DOJŚĆ?
Rozpoznanie ALD nastręcza wielu trudności. Zanim przystą-

pimy do zdiagnozowania alkoholowej etiologii, należy 

rozpoznać właściwą chorobę wątroby. Stłuszczenie może 

przebiegać zupełnie bezobjawowo lub dawać niespecyficzne 

dolegliwości jak osłabienie, dyskomfort w prawym podżebrzu. 

Możemy też wyczuć palpacyjnie powiększoną wątrobę. 
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Podejrzewając ALD, nie można zapominać o diagnostyce 

w kierunku uszkodzeń innych narządów związanych z nadu- 

żywaniem alkoholu: kardiomiopatii, polineuropatii, przewle-

kłego zapalenia trzustki.

LECZENIE, CZYLI ABSTYNENCJA
Leczenie każdej postaci ALD polega głównie na abstynencji 

alkoholowej. Pozwala ona m.in. na zmniejszenie nadciśnienia 

wrotnego, zmniejsza ryzyko progresji do marskości wątroby 

oraz częstość występowania jej powikłań i poprawia przeżycie 

chorych w każdej postaci ALD. U chorych uzależnionych  

od alkoholu oprócz psychoterapii podejmuje się próby leczenia 

farmakologicznego, aby zmniejszyć ryzyko powrotu do nałogu. 

Spośród stosowanych w tym celu leków tylko baklofen jest 

bezpieczny dla chorych z marskością wątroby. 

Możliwości farmakoterapii ALD są bardzo ograniczone. 

Dotychczas żadne wiarygodne badanie nie potwierdziło 

skuteczności leków hepatoprotekcyjnych (sylimaryny, 

fosfatydylocholiny, ornityny) w leczeniu ALD, stąd  

nie są one rekomendowane w zaleceniach europejskich  

ani amerykańskich. 

W ciężkim alkoholowym zapaleniu wątroby uzasadnione by- 

wa stosowanie glikokortykosteroidów oraz pentoksyfiliny. Nie 

można jednak zapominać o licznych działaniach niepożądanych 

kortykosteroidów, a zwłaszcza o zwiększonym ryzyku powikłań 

infekcyjnych. Skuteczność ich stosowania powinna być zawsze 

oceniana po 7 dniach wg modelu Lille (uwzględniającego wiek 

chorego, stężenie kreatyniny, albumin i czas protrombinowy 

w dniu włączenia glikokortykoidów oraz spadek poziomu 

bilirubiny po 7 dniach leczenia) i w zależności od wyniku  

– leczenie kontynuuje się do 4 tygodni lub natychmiast 

odstawia. Alkoholową marskość wątroby oraz jej powikłania 

leczy się tak samo jak marskość o innej etiologii: w przypadku 

wodobrzusza stosuje się dietę z ograniczeniem sodu, leki 

moczopędne oraz nakłucia jamy otrzewnej, w encefalopatii  

– laktulozę, rifaksyminę, w profilaktyce pierwotnej krwawienia 

z żylaków przełyku – propranolol, w leczeniu krwawienia 

– terlipresynę, endoskopowe tamowanie krwawienia; 

Zaprzestanie 
spożywania 
alkoholu hamuje 
postęp choroby, 
a niejednokrotnie 
skutkuje pełnym 
wyleczeniem.

w zespole wątrobowo- 

-nerkowym – terlipresynę, 

albuminy. Wszyscy 

chorzy z marskością 

alkoholową należą do 

grupy podwyższonego 

ryzyka rozwoju raka 

wątrobowokomórkowego, 

powinni więc podlegać 

regularnym badaniom 

USG jamy brzusznej oraz 

kontroli poziomu AFP co 6 miesięcy. Chorzy ze schyłkową 

niewydolnością wątroby powinni być kwalifikowani do prze- 

szczepienia wątroby. Wymagany jest okres minimum 

6-miesięcznej abstynencji. Pozwala on na rozpoczęcie terapii 

uzależnienia i określenie, czy jest szansa na utrzymanie 

długotrwałej abstynencji przez chorego. U pacjentów dotychczas 

aktywnie pijących abstynencja może nawet skutkować poprawą 

funkcji wątroby do tego stopnia, że ustają wskazania do prze-

szczepienia wątroby. Decyzja o kwalifikacji chorego z ALD  

do przeszczepienia wątroby jest szczególnie trudna ze względu 

na częste współistnienie spowodowanych alkoholem uszkodzeń 

innych narządów: ośrodkowego i obwodowego układu nerwo-

wego, trzustki czy nerek.

Odległe wyniki transplantacji, oceniane przez częstość odrzu-

cania przeszczepu oraz przeżywalność chorych z alkoholową 

marskością po przeszczepieniu, są podobne jak w przypadku 

pacjentów przeszczepianych z innych wskazań. Ocenia się, 

że 25–33% osób po przeszczepieniu wątroby wraca do picia 

alkoholu w ciągu 5 lat po transplantacji, a ok. 10% i więcej 

nadużywa alkoholu, zaczynając zwykle w ciągu pierwszego 

roku po zabiegu. 

ALD jest jedną z niewielu chorób, dla których znana jest 

powszechnie dostępna, tania i skuteczna, choć niełatwa 

metoda profilaktyki i leczenia przyczynowego: zaprzesta-nie 

spożywania alkoholu hamuje postęp choroby, a niejedno-

krotnie skutkuje nawet pełnym wyleczeniem.  

Wykorzystajmy ją w pełni! p
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Ona ma siłę!
Życie piosenkarki country Naomi Judd to gotowy scenariusz na kinowy hit. 
Pełne wzlotów i upadków, niespodziewanych zwrotów akcji, szczęśliwych, ale 
i dramatycznych chwil. Jak to w fabryce snów bywa, jest też i happy end.
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Jacek Matwiejczyk

N
aomi Judd urodziła się w niewielkim mieście Ash-
land, w stanie Kentucky, w 1946 roku. W jej domu 
panowała surowa dyscyplina. Ojciec, właściciel 
stacji benzynowej, trzymał córkę krótko. Nic dziw-

nego, że Naomi nie mogła doczekać się chwili, kiedy wyrwie się 
spod opieki rodziców. „Wolność” odzyskała z chwilą pójścia do 
szkoły średniej, znajdującej się w Lexington, prawdziwej metro-
polii w porównaniu z Ashland. Tam poznała niejakiego Micha-
ela Ciminello, w którym zakochała się na zabój. Ich pierwsze 
dziecko, Christinę (która później zmieniła imię na Wynonna), 
urodziła mając zaledwie 18 lat. W 1968 roku, czyli cztery lata 
później, przyszła na świat druga córka, Ashley. Wówczas też 
dosięgnął Naomi pierwszy cios – zostawił ją mąż.

THE JUDDS
Zdesperowana, podejmowała się różnych zajęć, aby utrzymać 
dzieci. Zdarzyło się jej pracować jednocześnie nawet na kilku 
etatach. Była sekretarką, urzędniczką, kelnerką, a także – po 
ukończeniu specjalistycznej szkoły – pielęgniarką. Pomimo 
trudnej sytuacji rodzinnej nie upadała na duchu. Wtedy 
właśnie, początkowo dla czystej zabawy i aby poprawić relacje 
ze starszą córką, które nie były najlepsze, podśpiewywała 
najpierw sama, a później w duecie z Wynonną, różne przebo-
je muzyki country. Ich występy „wpadły w ucho” sąsiadom, 
którzy zaczęli je namawiać, aby zgłosiły się do wytwórni 
muzycznej w Nashville na przesłuchanie. Naomi początkowo 
traktowała te sugestie jako czysty żart, jednak 4 marca 1983 
roku zmieniła zdanie i wybrała się z córką do wytwórni RCA. 
- Czułam się jak Kopciuszek – wspominała później. - Miałam 
na sobie sukienkę z lumpeksu za 20 dolarów, a w RCA mieli 
na ścianach zdjęcia Elvisa Presleya, Kenny’ego Rogersa i Dolly 
Parton, którzy dla nich nagrywali. Nie speszyła się jednak. 
Wspólnie z córką zaśpiewała kilka napisanych przez nią pio-
senek, a potem w pobliskiej restauracji oczekiwała na decyzję 

bossów z wytwórni. Która, jak się nietrudno domyśleć, była 
pozytywna. Kilka tygodni później muzyczna scena country 
wzbogaciła się o zespół nazwany po prostu The Judds. W cią-
gu zaledwie kilku lat stał się on jednym z najpopularniejszych 
duetów w historii tego gatunku. Piosenki takie jak „Girls’ 
Night Out”, „Turn it Loose” „Love Can Build a Bridge” przez 
miesiące królowały na listach przebojów. W sumie The Judds 
napisały ponad 20 przebojów, które znalazły się w pierwszej 
dziesiątce listy Billboard, zaś 15 z nich zdobyło pierwsze miej-
sce. Duet otrzymał aż sześć nagród Grammy, tzw. muzycznych 
Oscarów, przyznawanych przez amerykańską Narodową Aka-
demię Sztuki i Techniki Rejestracji. Płyty The Judds rozcho-
dziły się błyskawicznie, do 1991 roku panie sprzedały w sumie 
21 milionów egzemplarzy! 

FERALNA IGŁA
Bajeczna kariera najsłynniejszego amerykańskiego duetu matki 
i córki niespodziewanie dobiegła końca w 1991 roku. To wła-
śnie wtedy Naomi dowiedziała się, że jest chora na wirusowe 
zapalenie wątroby. – Ta wiadomość była niczym grom z jasnego 
nieba. Przez wiele dni nie mogłam dojść do siebie, wiedziałam 
jedynie, że muszę diametralnie zmienić swoje życie – wyznała 
po latach w programie Oprah Winfrey Show. Stwierdziła, że wi- 
rusem zaraziła się prawdopodobnie podczas pracy w szpitalu. 
Przeszła kurację standardowym interferonem, podawaną trzy 
razy w tygodniu, przez dwanaście miesięcy. Stosowała też me-
dycynę naturalną. - Byłam zdeterminowana, aby wyzdrowieć. 
Choć lekarze dawali mi najwyżej trzy lata życia, postanowiłam 
walczyć. Musiałam znaleźć w sobie pokłady optymizmu i na-
dziei, kierować się zasadą „zamiast przeklinać ciemność, zapal 
świeczkę” – powiedziała. Ponownie wyszła za mąż, założyła 
fundację Naomi Judd Education and Research Fund, przy 
pomocy której zbierała środki na badania nad wirusem HCV. 
A w 1998 roku, podczas rozmowy z Oprah Winfrey z uśmie-
chem przyznała, że choroba cofnęła się. Naomi nie wróciła 
jednak do śpiewania. Skupiła się na pomaganiu chorym na 
HCV, została też rzeczniczką American Liver Foundation. p
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Krystyna Murdzek 

I
wonicz–Zdrój jest jednym z najstarszych uzdrowisk. Położo- 
ny jest w paśmie Beskidu Niskiego, w południowo-wschod-
niej części województwa podkarpackiego w powiecie kroś- 
nieńskim na terenach, gdzie od 1860 roku poszukiwano  

ropy naftowej. Oddalony jest 80 km od Rzeszowa (stolicy woje-
wództwa) i 16 km od Krosna (centrum powiatu). Liczne odwier- 
ty przyczyniły się do zbadania wód solankowych, które towarzy-
szyły tutaj złożom ropnym.  
Pierwsza wzmianka o Iwoniczu pochodzi już z 1427 r. Za 
dokument historyczny świadczący o istnieniu w Iwoniczu 
lecznictwa uzdrowiskowego należy uznać datę wydania dzieła 
Wojciecha Oczki pt. „Cieplice” w 1578 r. Autor był lekarzem 
nadwornym króla Stefana Batorego. Okresem szczególnego 
zainteresowania zdrojem były lata panowania króla Jana III 
Sobieskiego. Wieść  
o wyjątkowych walorach wód mineralnych doszła nawet do 
Francji. Opis działania wód został przesłany lekarzowi przy-
bocznemu króla Ludwika XIV – Janowi Baptyście Denisowi. 
Pisał on: „Mieszkańcy pobliskiej dużej wsi, zwanej Iwaniec  
(tak nazywano Iwonicz), codziennie pijący tę wodę, prawie 
nigdy nie chorują, a przeciwnie są rześcy i silni i większość  
z nich żyje do stu pięćdziesięciu lat, nie odczuwając najmniej- Fo
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Iwonicz–Zdrój 
zaprasza nie tylko 
wiosną!

szych starczych dolegliwości”. Dopiero jednak w wieku XIX 
nastąpił dynamiczny rozwój uzdrowiska. Największym jego 
fundatorem był hrabia Karol Załuski.  
Po jego śmierci prowadzeniem uzdrowiska zajęła się jego żo- 
na Amelia, która znając wielu wpływowych ludzi w rządzie 
austriackim, przyczyniła się do dalszego rozwoju ośrodka.  
Po śmierci Amelii uzdrowisko w posiadanie przejął Michał 
Załuski – syn Karola i Amelii.  
W latach 1875–1900 bardzo dobrze rozwinięto reklamę uzdrowi-
ska. Dowodem na to była liczba kuracjuszy: w 1875 r. – 1105 osób, 
a w 1900 aż 3160. Historia uzdrowiska sięga już 430 lat.
 
Z WIZYTĄ PO ZDROWIE!
Obecnie mieszkańcy nie dożywają 150 lat, ale Iwonicz-Zdrój jest 
wyjątkowym miejscem otoczonym lasem, oazą ciszy. Panuje tutaj 
klimat o wyjątkowych walorach, jako jeden z naturalnych czynni-
ków leczniczych. Iwonicz-Zdrój pod względem architektonicznym 
jest podziwiany przez turystów. Ma niezwykle cenną zabudowę, 
wręcz artystyczną. W centrum uzdrowiska znajdują się drewnia-
ne dwukondygnacyjne, wolno stojące budynki z czasów, kiedy 
właścicielami miejscowości była rodzina Załuskich. Ta drewniana 
zabudowa wraz z murowanym budynkiem Łazienek Mineralnych 
(obecnie jest tu m.in. Pijalnia Wód Mineralnych) stanowi zespół 
o wyjątkowej wartości zabytkowej, jedyny w Polsce. Obecnie 

Specjalnie dla czytelników „Abecadła zdrowia” historię tego niezwykłego 
miasta przybliża jego mieszkanka Krystyna Murdzek, prezes Polskiego 
Stowarzyszenia Sportu po Transplantacji.
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Największym 
bogactwem 
Iwonicza-Zdroju  
są wody mineralne  
o leczniczych 
właściwościach 
i mikroklimat.
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i wyróżnieniami przyznanymi na ogólnopolskich konkursach. 
Produkty takie jak solankowe płyny do kąpieli, sól kosmetyczna, 
kremy, balsamy lub antycellulitowa emulsja do ciała można nabyć 
w aptekach, przez internet i w obiektach uzdrowiskowych.

JEDZIEMY DO WÓD! 
 W uzdrowisku leczy się głównie schorzenia neurologiczne, orto-
pedyczne, reumatologiczne, laryngologiczne i przewodu pokarmo-
wego. Iwonicz wyspecjalizował się również w leczeniu: osteoporo-
zy, łuszczycy i w rehabilitacji kobiet po mastektomii.
Świadczone są tutaj całoroczne usługi zarówno w zakresie lecz-
nictwa uzdrowiskowego (pobyty lecznicze), jak i rekreacji (pobyty 
wczasowe, kondycyjno-odchudzające, weekendowe).
Szczególnie polecane są kuracje odnowy biologicznej, które  
w oparciu o zabiegi kosmetyczno-pielęgnacyjne ciała pozwolą zni-
welować szkodliwe skutki współczesnej cywilizacji. Zaliczane są 

największym bogactwem Iwonicza-Zdroju są wody mineralne  
o właściwościach leczniczych. Stosuje się je do kąpieli mineral-
nych, kuracji pitnej, inhalacji oraz produkcji soli jodobromowej 
iwonickiej i kosmetyków. Kuracja pitna iwonickimi wodami 
obejmuje szeroki wachlarz schorzeń. Uzupełniają one braki 
elektrolitów w organizmie spowodowane nadmiernym wysiłkiem 
fizycznym i nieodpowiednim odżywianiem. Picie iwonickich 
naturalnych wód słonych: Elin 7 i Iwonicz II oprócz uzupełnienia 
niedoborów wody i soli mineralnych pobudza czynność żołądka, 
oraz wydzielanie soku żołądkowego i wytwarzanie kwasu solnego. 
Są one silnym bodźcem wydzielniczym dla trzustki i wątroby. Po-
prawiają pracę przewodu pokarmowego. U chorych na cukrzycę 
zmniejsza się cukromocz oraz obniża się poziom cukru we krwi, 
natomiast w skazie moczanowej zwiększa się wydalanie kwasu 
moczowego z moczem. Pozytywne oddziaływanie mają także na 
niedokrwistość.
Borowinowa Kostka Iwonicka jest naturalnym produktem lecz-
niczym otrzymywanym z borowiny pochodzącej z ekologicznie 
czystych złóż w Polsce i soli jodobromowej iwonickiej, dzięki 
której borowina zyskuje dodatkowe walory lecznicze. 
Jako ciekawostka – produkt ten wytwarzany jest od 1925 r. Jego 
stosowanie zaleca się w leczeniu uzupełniającym terapię przewlek- 
łych schorzeń stawów, ścięgien, mięśni, nerwów, kości i okostnej 
na tle zapalnym, gośćcowym, urazowym i zwyrodnieniowym. Bo-
rowinowa kostka pomocna jest w leczeniu zrostów otrzewnowych 
i przewlekłych zapaleń przydatków – tylko w postaci okładów.
Iwonicz-Zdrój jest jedynym w Polsce uzdrowiskiem produkującym 
unikalne leki i kosmetyki na bazie naturalnych surowców leczni-
czych. Ich skuteczność została potwierdzona wieloma nagrodami Fo
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Iwonicz-Zdrój jest 
jedynym w Polsce 
uzdrowiskiem 
produkującym 
unikalne leki  
i kosmetyki na 
bazie naturalnych 
surowców  
leczniczych. 
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do niej zabiegi ujędrniające ciało i twarz, masaże, kąpiele perełko-
we, aromaterapia, relaks w saunie, jacuzzi i jaskini solnej. Zabiegi 
oparte są wyłącznie na naturalnych produktach: sól jodobromowa 
iwonicka, algi, glinki, cynamon, czekolada, kawa, koloidalne zło-
to, czerwone wino, mineralne błoto z Morza Martwego. Wszystko 
to przyczynia się do kompleksowych usług wysokiej jakości, 
wymagających szybkich, wymiernych efektów (np. rewitalizacja 
skóry, poprawa elastyczności, wyraźna poprawa nawilżenia i na-
tłuszczenia naskórka) oraz ogólnej poprawy samopoczucia.
Oferuje się pobyty w ośrodkach o wysokim standardzie, cało-
dzienne wyżywienie, korzystanie z zabiegów uzdrowiskowych  
i Pijalni Wód Mineralnych, opiekę lekarsko-pielęgniarską, miły  
i życzliwy personel.
W uzdrowisku istnieje możliwość skorzystania z wielu form re-
kreacji i wypoczynku: basen kryty, jacuzzi, jaskinia solna, sauna, 
solarium, siłownia, łóżka rekondycyjne, centrum SPA, gabinet 
kosmetyczny, salon fryzjerski, kort tenisowy, możliwość jazdy 
konnej, nordic walking (marsz z kijkami), przyrodnicze ścieżki 
spacerowe, szlaki turystyczne, imprezy plenerowe, a w zimie  
– wyciąg narciarski.  
Można skorzystać również z bogatej oferty autokarowych wy-
cieczek turystycznych. Przebywając w Iwoniczu-Zdroju, można 
zwiedzić: Węgry (Miszkolc, Tokaj, Sarospatak), Ukrainę (Lwów), 
Słowację (Bardejów, Bardejowskie Kupele), Bieszczady (Zalew 
Soliński, Sanok – a w nim Muzeum Budownictwa Ludowego  
– skansen, w którym znajduje się ponad 100 obiektów budownic-
twa drewnianego z okresu od XVII do XX wieku, wraz z rekon-
strukcją Rynku Galicyjskiego oraz Muzeum Historyczne. Znajdują 
się w nim ikony z XIV-XIX w. i zbiory Zdzisława Beksińskiego. 

Polecamy też przejażdzkę do Krosna (Centrum Dziedzictwa 
Szkła i Muzeum Lamp Naftowych). Miasto stało się oficjalnie 
Miastem Szkła, a tym samym, pierwszym w Polsce miastem 
tematycznym. Warto również zwiedzić w Bóbrce Skansen – Mu- 
zeum Przemysłu Naftowego i Gazownictwa im. Ignacego Łuka-
siewicza. Jest to unikalny obiekt w skali światowej. 

OKOLICE IWONICZA
Turyści i kuracjusze lubiący wysiłek fizyczny mogą pomaszero-
wać czerwonym szlakiem turystycznym do Rymanowa-Zdroju 
(spacer trwa od 2,5 do 3 godzin, odległość ok. 9 km) po trasie 
leśnej o urozmaiconej konfiguracji terenu. Można odwiedzić Pi-
jalnię Wód Mineralnych. Koniecznie trzeba napić się wody wodo-
rowęglanowo-wapniowo-magnezowej. Orzeźwia, gasi pragnienie, 
działa profilaktycznie w niedomogach nerek i dróg moczowych.
Z powrotem do Iwonicza-Zdroju moźna wrócić (wytrwali) tą 
samą trasą albo autokarem.
W Iwoniczu-Zdroju oprócz budynków sanatoryjnych jest bardzo 
dobra baza hotelowa dla indywidualnych gości – hotel „Galeria 
Glorietta” i „Klimat” oraz wiele innych.
Najprzyjemniej w Iwoniczu-Zdroju jest wiosną, kiedy przyroda 
budzi się do życia. Można tu ciekawie wypocząć w ekologicznie 
podgórskim klimacie.  Wizyta w tym mieście działa naprawdę 
uspokajająco, orzeźwiająco i wzmacniająco. 

Uwaga! Pacjenci z chorobą WZW mogą w okresie wiosennym 
skorzystać z wypoczynku i leczenia sanatoryjnego w Uzdro- 
wisku Iwonicz S.A. z rabatem 10%. Zainteresowanych prosimy  
o kontakt z redakcją. p
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Przesiądź się na rower!
To świetny wybór zarówno dla miłośników ekologii i aktywnego stylu 
życia, dla osób zmęczonych czekaniem w korkach, jak i dla tych, którzy chcą 
zadbać o linię. Potwierdzamy, jazda rowerem służy zdrowiu. I jest trendy!
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Kaja Piątek 

R
owerowa przejażdżka brzmi banalnie. Ale jeśli 
dodamy, że taka wycieczka to aerobowy wysiłek 
zapewniający dotlenienie narządów wewnętrz-
nych, wydajniejszą pracę układu krążenia 

i wzmocnienie odporności?
Ta forma aktywności jest idealną propozycją dla osób, które nie 
przepadają za forsownymi ćwiczeniami na siłowni albo biega-
niem, ale chcą właśnie teraz, krok po kroku, wzmocnić swoją 
kondycję. Rowerzysta, jeśli już zdecyduje się na przejażdżkę, 
poświęci na nią przynajmniej 45 minut. A to już wielki plus dla 
zdrowia! Pamiętajcie, że tylko długi (i systematyczny!) wysiłek 
ma znaczenie w bilansie energetycznym! 
I kolejny powód, dla którego warto codziennie jeździć na rowe-
rze… lepsze  samopoczucie. Organizm pod wpływem powta-
rzanego wysiłku fizycznego produkuje endogenne endorfiny 
(„hormony szczęścia”) oraz miokiny. Aktywny człowiek potrze-
buje mniej snu, dużo łatwiej mu się skoncentrować, ma lepszy 
nastrój, sprawniej przebiegają u niego procesy metaboliczne. 
Jeśli jesteś w grupie szczęśliwców, którzy do pracy dojeżdżają 
rowerem, wiesz, o czym mowa… Do firmy przybywasz pozytyw-
nie zmęczony i naładowany energią.
Co do tempa… Tylko od nas zależy, czy zdecydujemy się na 
dynamiczną jazdę, czy też na spokojną wycieczkę „spacerkiem”. 
Specjaliści określają to mianem „płynnego regulowania inten-
sywności wysiłku”.
I pomyśleć, że w czasie zwykłej rowerowej wycieczki angażuje-
my w zasadzie wszystkie mięśnie, jednak najbardziej zasłużona 
jest największa i najsilniejsza ich grupa – prostowniki kończyny 
dolnej (pośladkowe, czworogłowe uda, mięśnie brzuchate łydki). 
Poza tym pracują też mięśnie przykręgosłupowe, mięśnie brzu-
cha, obręczy barkowej i kończyn górnych.
Specjaliści przekonują, że w przeciwieństwie do biegania czy 
gry w tenisa, w jeździe na rowerze nie ma mowy o przeciążeniu 
stawów kończyn dolnych przez balast tułowia. 
A jeśli wspomnimy o dodatkowych plusach, takich jak poznawa-
nie otoczenia, oszczędność czasu i pieniędzy... rower wydaje się 
idealną propozycją na najbliższe miesiące. p

DLA KOGO ROWER? 
Nawet osoby z bólami, zwyrodnieniem stawów czy choro- 
bą niedokrwienną kończyn dolnych mogą korzystać 
z tej aktywności  jako formy rehabilitacji – odpowiednio 
dobierane przełożenia zapewniają możliwość dozowania 
obciążeń.
Turystyka rowerowa może być też ważnym elementem 
profilaktyki otyłości, cukrzycy, chorób serca i osteoporozy. 

KTO POWINIEN UWAŻAĆ?
Osoby ze schorzeniami kręgosłupa.

NASZA RADA
Polecamy jazdę  z głową… chronioną kaskiem!

Organizm pod 
wpływem wysiłku 
fizycznego produ-
kuje endorfiny. 
Są one nazywane 
hormonami 
szczęścia.
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Agnieszka Senderska 

A
marantus jest zbożem należącym do najstar-
szych roślin uprawnych świata. Jako ciekawost-
ka, szarłat (to jego alternatywna nazwa) znany 
był już Inkom i Majom. Obecnie robi furorę 

wśród dietetyków i zwolenników zdrowej żywności. Nie bez 
powodu. Amarantus to przede wszystkim wartościowe i łatwo 
przyswajalne białko. W nasionach tego zboża jest go więcej 
niż w soi czy też mleku. Zawiera także dużo błonnika, magne-
zu, lekkostrawną skrobię, wapń, potas, fosfor i magnez oraz 
kwasy tłuszczowe.
Szarłat jest także bogatym źródłem skwalenu opóźniającego 
procesy starzenia organizmu i antyoksydantów przeciwdziała-
jących chorobom nowotworowym. 
I jeszcze jeden powód, by docenić ten przysmak. Zawiera bar- 
dzo dużo żelaza. By pokryć dzienne zapotrzebowanie na ten 
pierwiastek, wystarczy uwzględnić szarłat choć w jednym 
posiłku dziennie. 
Szarłat powinien być włączony do diety osób z celiakią (nie zawie- 
ra glutenu!), z anemią, dzieci, kobiet w ciąży, osób starszych  
(gdyż przyczynia się do obniżania poziomu cholesterolu)  
i wszystkich, którzy chcą oczyścić przewód pokarmowy.

CUDOWNA JAGLANKA!
Wytwarzana z prosa kasza jaglana stanowi zdrową bazę diety 
oczyszczającej (i bynajmniej nie mamy tu na myśli wycieńcza-
jących organizm głodówek). Jaglanka skutecznie usuwa z orga-
nizmu gromadzące się toksyny. Jest niezwykle lekkostrawna, 
nie powoduje wzdęć ani fermentacji w żołądku. Zawiera 
witaminy z grupy B. Posiada więcej soli mineralnych niż psze-
nica, jęczmień i żyto. Jaglanka to także lecytyna poprawiająca 
pamięć i regulująca ilość cholesterolu we krwi. 
To przysmak idealny dla osób potrzebujących naturalnego 
wzmocnienia organizmu, chcących oczyścić organizm i przy-
wrócić witalność. Wskazany w stanach przeziębienia.  

Kasza jaglana usuwa nadmiar wilgoci z organizmu, czyli róż-
nego rodzaju śluzy (np. podczas kataru, kaszlu przy chorobach 
płuc lub oskrzeli). Specjał ten warto polecić uczulonym na glu- 
ten (kasza jaglana nie ma go wcale!).

JEDZ OWSIANKĘ – BĘDZIESZ WIELKI!
Według starego powiedzenia „owsianka czyni ludzi z żelaza”. 
W owsie znajduje się 4% tłuszczu bogatego w wartościowy 
kwas linolowy, lecytynę (poprawia pamięć i koncentrację) oraz 
witaminę E zwaną witaminą młodości i płodności. Błonnik 
owsa zawiera substancje odgrywające ogromną rolę w zapobie-
ganiu chorób cywilizacyjnych, takich jak: miażdżyca, otyłość, 
rak jelita grubego i cukrzyca.
Dla kogo? Dla pragnących wzmocnić swoją witalność (a wręcz 
zadbać o seksapil), poszukujących alternatywy zdrowych śnia- 
dań. Dla osób, które chcą „od wewnątrz” zatroszczyć się o nie-
naganną kondycję włosów, skóry i paznokci, bo owsianka jest 
cennym źródłem krzemu i cynku, pierwiastka poprawiającego 
ich wygląd. 
 
ZŁOTO INKÓW
Dostępna w sklepach ze zdrową żywnością quinoa (czyli kwinoa 
zwana inaczej komosą ryżową) ma dużo wspólnego z amaran-
tusem. Też zaliczana jest do najstarszych zbóż. Jest nazywana 
Złotem Inków!
I o komosie ryżowej, i o wcześniej opisanym amarantusie mówi 
się, że zboża te ze względu na wyjątkowe właściwości odżyw-
cze mogłyby wyżywić nie tylko Afrykę, ale i świat. Kwinoa  
to przede wszystkim „wielka kumulacja” kompletnego białka 
(aż 22%). Poza tym źródło kwasów tłuszczowych omega-3 oraz 
lizyny, która odnawia tkanki. Zawiera wapń, żelazo, mangan, 
magnez, miedź i fosfor, witaminę E oraz witaminy z grupy B. 
Co ważne, nie zawiera glutenu! Kwinoę powinny wprowadzić 
do swojej diety osoby uskarżające się na migreny, a także  
z cukrzycą i miażdżycą. Zboże to powinno być włączone  
do diety osób z celiakią.

To ci wyjdzie 
na zdrowie!
Wiosna tuż-tuż! Chcesz przywitać ją 
w szczytowej formie? Włącz do menu składniki, 
które mają zbawienny wpływ na zdrowie!
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Komosa ryżowa, 
amarantus,  
kasza jaglana  
– dla wszystkich 
potrzebujących 
naturalnego  
wzmocnienia.

PYSZNA OWSIANKA DLA MOJEJ ZOSI
(porcja dla 2 osób)

    Składniki: 
– 2 szklanki wrzątku,
– 1 łyżka kaszy jaglanej,
– 1/3 łyżeczki cynamonu,
– 7 łyżek płatków owsianych, 
– szczypta soli,
– 1/2 łyżki soku z cytryny, 
– 3 posiekane orzechy laskowe,
– 1 pokrojona figa lub 2 daktyle,
– garść suszonych malin,
– miód do smaku.

    Sposób przygotowania: 
Do wrzątku wsypać kaszę jaglaną i cynamon. Po chwili dodać 
płatki owsiane i szczyptę soli. Gotować pod przykryciem  
około 12 minut na małym ogniu. Następnie dodać sok z cytryny 
i ewentualnie trochę więcej wrzątku. Wsypać maliny, orzechy 
i pozostałe bakalie. Wymieszać. Dosłodzić miodem.

PUSZYSTE PLACUSZKI Z AMARANTUSEM 
I JABŁKIEM
    Składniki:

– 2 jajka, 
– 400 ml (ok. 1,5 szklanki) amarantusa ekspandowanego, 
– 1/2 jabłka pokrojonego w kostkę, 
– szczypta soli.

    Sposób przygotowania: 
Jajka rozbełtać na talerzu, posolić, dosypać amarantus. Wymie-
szać i dodać jabłka pokrojone w drobną kostkę. Smażyć aż do 
zarumienienia z obu stron. Uwaga! Placuszki są delikatne, więc 
należy przewracać je ostrożnie. 

Przepis pochodzi ze strony www.ekoprodukt.pl



Powrót do korzeni
„Przelotni kochankowie”
Reż. Pedro Almodovar
Premiera 5.04
Dystr. Gutek Film
PO SERII TRUDNYCH 
I KONTROWERSYJNYCH 
MELODRAMATÓW 
ALMODOVAR POWRACA 
NA EKRANY Z DUŻĄ DOZĄ 
HUMORU, NAWIĄZUJĄC 
TYM SAMYM DO FILMÓW 
Z POCZĄTKÓW SWOJEJ 
KARIERY. POWRACA  
– DODAJMY – W WIELKIM 
STYLU.

„Przelotni kochankowie” to już 19. pro-
dukcja słynnego hiszpańskiego reżysera. 
Film, którego akcja rozgrywa się na 
wysokości 10 tys. metrów nad ziemią, ma 
być „inteligentną komedią z pikantnymi 
dialogami”. Pasażerowie (oraz załoga) 
samolotu lecącego do Meksyku w obliczu 
nieuchronnie zbliżającej się katastrofy 
dzielą się swoimi wstydliwymi sekretami 
oraz głęboko skrywanymi fantazjami ero-
tycznymi. Z premedytacją odleciałem od 
rzeczywistości, wszystko w moim nowym 
filmie jest fikcją – mówi Almodovar. 
„Na pokład” zaprosił plejadę hiszpań-
skich gwiazd: Penelope Cruz, Antonia 
Banderasa czy Paz Vegę. Jedną z głów-
nych ról zagra także Javier Camara, aktor 
w przeszłości współpracujący już z Al-
modovarem, między innymi przy okazji 
głośnego filmu „Porozmawiaj z nią”, za 
który został uhonorowany Europejską 
Nagrodą Filmową.

Siła wyobraźni 
„Imagine”
Reż. Andrzej Jakimowski
Premiera 17.05
Dystr. Kino Świat
W POŁOWIE MAJA NA 
EKRANACH POLSKICH 
KIN ZAGOŚCI DŁUGO 
WYCZEKIWANY OBRAZ, 
KTÓRY SWOJĄ ŚWIATOWĄ 
PREMIERĘ MIAŁ JESIENIĄ, 
PODCZAS FESTIWALU 
FILMOWEGO W TORONTO. 

Ta międzynarodowa koprodukcja zdobyła 
już uznanie zagranicznej i polskiej (festi-
walowej) publiczności, co nie dziwi  
– najnowszy film Andrzeja Jakimowskie-
go („Zmruż oczy”, „Sztuczki”) nie tylko 
porusza, ale i inspiruje.  
Urokliwa Lizbona jest tłem wzruszającej 
historii, której głównym bohaterem jest 
Ian – charyzmatyczny instruktor pracują-
cy w ośrodku dla niewidomych.  
Za pomocą kontrowersyjnych metod pró-
buje on nauczyć swoich podopiecznych 
orientacji w przestrzeni. Ci, na początku 
nieufni, z czasem ulegają urokowi Iana 
i wraz z nim zagłębiają się w świat, które-
go nigdy wcześniej nie znali.  
„Imagine” to piękne zdjęcia autorstwa 
Adama Bajerskiego świetnie komponu-
jące się z dźwiękami lizbońskich ulic 
oraz muzyką Tomasza Gąssowskiego. 
To także doskonała gra aktorska obsa-
dzonych w głównych rolach Edwarda 
Hogga (znanego z filmu „Anonimus”) 
oraz Alexandry Marii Lary („Upadek”, 
„Baader-Meinhof”).

Miłość w czasach 
prohibicji
„Wielki Gatsby”
Reż. Baz Luhrmann
Premiera 14.06
Dystr. Warner Bros.
PRODUKCJA BAZA 
LUHRMANNA TO JUŻ 
CZWARTA FILMOWA 
ADAPTACJA KULTOWEJ 
POWIEŚCI FRANCISA SCOTTA 
FITZGERALDA. OPOWIEŚĆ  
O MIŁOŚCI, PIENIĄDZACH  
I NIELEGALNYCH INTERESACH 
PO RAZ KOLEJNY MA SZANSĘ 
ZOSTAĆ WIELKIM HITEM. 

Przed australijskim reżyserem stało nie 
lada wyzwanie – poprzedni film o Jayu 
Gatsbym, ze świetną kreacją Roberta 
Redforda, został obsypany nagrodami  
i przeszedł do historii kina. Producenci 
współczesnej wersji postawili na rozmach. 
Bogata scenografia i spektakularne 
kostiumy tworzą przekonujący obraz 
„pachnącej dolarami” epoki. Ostatnia 
opowieść o amerykańskim śnie, który 
może stać się koszmarem, to dobrej klasy 
kino. Gwarantuje to także świetna obsada 
(doskonały DiCaprio), muzyka, za którą 
odpowiada Jay-Z oraz zdjęcia – film 
będzie dostępny także w formacie 3D.
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Z Łodzi do Hollywood  
Max Factor. Człowiek, 
który dał kobiecie  
nową twarz
Fred A. Basten
Premiera 6.03
Wyd. Znak

HISTORIA CZŁOWIEKA, 
KTÓRY ZREWOLUCJONIZO-
WAŁ ŚWIATOWY PRZEMYSŁ 
KOSMETYCZNY, MUSI BYĆ 
WYJĄTKOWA. BIOGRAFIA 
MAKSA FACTORA, ZAŁOŻY-
CIELA WIELKIEGO KONCERNU 
I TWÓRCY WYRAŻENIA  
„MAKE-UP” JEST PASJONUJĄ-
CĄ POZYCJĄ WYDAWNICZĄ. 
NIE TYLKO DLA KOBIET.

Książka Freda A. Bastena to niezwykle 
ciekawa i poruszająca opowieść z cyklu 
„od pucybuta do milionera”. Młody, 
wywodzący się z wielodzietnej rodziny 
łódzkich Żydów Maksymilian Faktoro-
wicz zostaje doradcą kosmetycznym  
na carskim dworze, skąd później trafia 
do Ameryki. Tam zaczyna od małej dro-
gerii w Los Angeles, ale błyskawicznie 
awansuje – dzięki pracy nad wizerun-
kiem gwiazd Hollywood staje się praw-
dziwym pionierem branży kosmetycznej. 
Jego pudry, pomadki czy cienie są łatwo 
zmywalne, a charakteryzacje filmowe 
uznane za kultowe (jak chociażby Borisa 
Karloffa we „Frankensteinie”). Jednak 
współczesny świat Factorowi zawdzię-
cza wiele więcej – dostępność tanich 
kosmetyków dla wszystkich kobiet, które 
marzyły o tym, by wyglądać jak gwiazdy 
srebrnego ekranu.

W siódmym niebie
Delta Machine
Depeche Mode
Premiera 25.03
Columbia Records

„HEAVEN” TO NAZWA 
SINGLA PROMUJĄCEGO 
NAJNOWSZĄ, WYCZEKI-
WANĄ OD CZTERECH LAT 
PŁYTĘ DEPECHE MODE. 
NAZWA PROROCZA,  
BO ZAPEWNE 
WPROWADZI FANÓW 
BRYTYJSKIEGO ZESPOŁU 
W BŁOGI NASTRÓJ. 

Każdy ich album jest wydarzeniem 
w kręgu elektronicznego popu. Mało 
który zespół może poszczycić się tak 
liczną grupą fanów na całym świecie jak 
Depeche Mode. Kiedyś krótko ostrzyżo-
na, nosząca skórzane kurtki z ćwiekami 
młodzież tworzyła jedną z najliczniej-
szych subkultur także i w Polsce. Dzisiaj 
może jest ich mniej, ale fankluby brytyj-
skiej kapeli funkcjonują nadal i mają się 
bardzo dobrze. Trudno się dziwić, skoro 
prawie każda płyta „Depeszów” pokry-
wała się złotem albo platyną, a krążki 
znikały ze sklepowych półek w błyska-
wicznym tempie. W 2006 roku po ponad 
ćwierćwieczu działalności członkowie 
zespołu zamiast na emeryturę wybrali się 
na scenę po statuetkę MTV Music Award 
w kategorii „najlepszy zespół”. Była to 
zasługa głośnej płyty „Playing the Angel”, 
wydanej rok wcześniej. 
Czy „Delta Machine” ma również na 
to szansę? Znając Depeche Mode – na 
pewno. Można będzie też przekonać się 
o tym na żywo już latem w Warszawie, 
na jedynym koncercie grupy w Polsce  
– 25 lipca na Stadionie Narodowym.

Kolejne cięcie  
Shaking The Habitual
The Knife
Premiera 8.04
Dystr. Rabid Records

SZWEDZKI DUET JEST BAR-
DZO TAJEMNICZY – RZADKO 
UDZIELA WYWIADÓW, RÓW-
NIE RZADKO KONCERTUJE. 
NAJLEPIEJ KOMUNIKUJE  
SIĘ Z FANAMI ZA POŚRED-
NICTWEM SWOICH PŁYT,  
A TE ZWYKLE SĄ ZNAKOMITE  
– PODOBNIE JAK NAJNOWSZA. 

„Shaking The Habitual” to kolejny krążek 
pochodzącego ze Sztokholmu rodzeń-
stwa – Olofa Dreijera i Karin Dreijer 
Andersson. Duet wdarł się przebojem do 
pierwszej ligi muzyki elektronicznej dzięki 
wydanej w 2001 roku płycie o nazwie 
„The Knife”. Szersza publiczność usłysza-
ła o nim dzięki hitowi „The Heartbeats”, 
którego wersja autorstwa Jose Gonzalesa 
została wykorzystana w reklamie telewizo-
rów jednego z gigantów branży elektro-
nicznej. Szwedzi konsekwentnie unikają 
mediów, a na żywo występują dopiero od 
2006 roku, kiedy po raz pierwszy ruszyli 
w trasę koncertową promującą znakomity 
album „Silent Shout”. 
Nowa płyta (a właściwie dwa krążki) to 
solidna dawka elektronicznych dźwięków 
zanurzonych w skandynawskiej tajemni-
czości – 13 długich utworów (najdłuższy 
„Old Dreams Waiting To Be Realized” 
ma prawie 20 minut) nie zawiedzie nawet 
najbardziej wymagających.
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Mrożek w lustrze 
„Dziennik. Tom 3 
(1980-1989)”
Sławomir Mrożek
Premiera  6.03
Wydawnictwo Literackie

PIERWSZĄ CZĘŚĆ „DZIENNI-
KÓW” OKRZYKNIĘTO WY-
DAWNICZYM HITEM ROKU. 
WCALE NIE NA WYROST. TA 
BŁYSKOTLIWA AUTOANALI-
ZA ZOSTAŁA UHONOROWA-
NA NAGRODĄ NIKE.  
TRZECIA CZĘŚĆ „DZIENNI-
KÓW” JEST ZA TO DOSKO-
NAŁYM UKORONOWANIEM 
PRZEMYŚLEŃ PISARZA.

Każdy z tomów „Dzienników” Sławomira 
Mrożka dotyczy innego okresu życia pisa-
rza. W pierwszej części autor rozpisywał 
się na temat burzliwych lat sześćdziesią-
tych i wrażeń związanych z wyjazdem  
na Zachód. Kolejna to dekadencka opo- 
wieść o latach siedemdziesiątych toną-
cych w alkoholu i pachnących kobietami. 
Trzeci, ostatni tom obejmujący okres 
1980--1989 to wnikliwa introspekcja  
w duszę pisarza już uznanego zarówno 
w Polsce, jak i za granicą, jednak nadal 
borykającego się z własnymi słabościami 
i kompleksami. Oprócz tego na kartach 
książki nie mogło także zabraknąć reflek-
sji na temat otaczającej autora rzeczywi-
stości, miejsc które odwiedził w trakcie 
swojego życia, czy uwag dotyczących 
twórczości innych pisarzy.  
Lektura najwyższej próby.

 
O świecie utraconym
„Papusza”
Angelika Kuźniak
Premiera 31.05
Wyd. Czarne

OPOWIEŚĆ O NAJBARDZIEJ 
ZNANEJ CYGAŃSKIEJ POET-
CE JEST WAŻNĄ POZYCJĄ 
NA RYNKU WYDAWNICZYM. 
KSIĄŻKA ANGELIKI KUŹNIAK 
TO PIĘKNA HISTORIA BRONI-
SŁAWY WAJS – KOBIETY, KTÓ-
RA WPROWADZIŁA POLAKÓW 
W NIEZNANY ŚWIAT TABO-
RÓW I ROMSKIEJ KULTURY. 

„Papusza” w języku Romów oznacza 
„lalkę”. Tym pseudonimem przez polskich 
Romów została obdarzona Bronisława 
Wajs – postać świetnie opisana przez 
Angelikę Kuźniak, dwukrotną laureatkę 
nagrody Grand Press, która wcześniej 
zmierzyła się z biografią Marlene 
Dietrich. Podobnie jak w przypadku 
niemieckiej legendy historia Papuszy 
również zalicza się do tych tragicznych. 
Genialna, doceniona przez czytelników 
i środowisko pisarskie, odrzucona przez 
rodzinę i społeczność romską. Urodzona 
w biedzie, analfabetka, która zapragnęła 
uczyć się pisania, aby na papier przelać 
swoją nostalgię za bezpowrotnie 
utraconym światem – światem 
kolorowych taborów i niekończącej się 
wędrówki. Do dziś zachowało się jedynie 
40 utworów Papuszy, a ona sama, nie 
pogodziwszy się z ostracyzmem, jakiego 
doświadczyła, zapadła na chorobę psy-
chiczną. Losem zmarłej w 1987 roku 
pisarki zainteresował się także Krzysztof 
Krauze, którego film biograficzny wcho-
dzi na ekrany kin w drugiej połowie roku.

Król gitary ponownie 
w Polsce
Eric Clapton
Koncert
7.06, Łódź
Atlas Arena

KAŻDY WYSTĘP TEJ LEGENDY 
BLUESA I ROCKA TO NIE LADA 
WYDARZENIE – TAK JEST 
I TERAZ. ŁÓDZKI KONCERT 
CLAPTONA JEST JEDYNYM 
PRZYSTANKIEM W POLSCE 
PODCZAS OGÓLNOŚWIATOWEJ 
TRASY PROMUJĄCEJ NOWY 
ALBUM „OLD SOCK”.

Tuż po wspaniałym jubileuszu 50 lat na 
scenie brytyjski muzyk ponownie rusza 
w trasę koncertową. W Atlas Arenie 
Clapton zaprezentuje utwory pochodzą-
ce z nowego, już 21. w swojej karierze, 
krążka. Na płycie znajdują się głównie 
autorskie interpretacje piosenek innych 
wykonawców, jednak nie zabrakło także 
dwóch zupełnie nowych kompozycji 
–  „Every Little Thing” oraz „Gotta Get 
Over”. Poza Claptonem na krążku poja-
wiają się także inni znani muzycy, w tym  
Paul McCartney i J.J. Cale. Łódzka pu-
bliczność oprócz utworów z albumu „Old 
Sock” usłyszy również stare przeboje 
mistrza, które niezmiennie hipnotyzują 
fanów podczas koncertów na całym świe-
cie. Nic dziwnego – Clapton znalazł się 
na czwartym miejscu wśród najlepszych 
gitarzystów wszech czasów w ostatnim 
zestawieniu magazynu „Rolling Stone”, 
a w 2000 roku został wprowadzony  
do „Rock and Roll Hall of Fame”.
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BIAŁA PODLASKA
 Wojewódzki Szpital  

Specjalistyczny
Oddział Obserwacyjno-Zakaźny
Poradnia Chorób Zakaźnych
ul. Terebelska 57-65
21-500 Biała Podlaska
tel. 83 342 81 71

BIAŁYSTOK
 Wojewódzki Szpital Specjali-

styczny im. K. Dłuskiego
Klinika Chorób Zakaźnych
ul. Żurawia 14
15-540 Białystok
tel. 85 741 69 21

 Centrum Medyczne Białystok
ul. Niedźwiedzia 69 
15-531 Białystok 
tel. 85 740 94 91

 Praktyka prywatna
prof. dr hab. Anatol Panasiuk
ul. Leszczynowa 17
15-811 Białystok-Grabówka
tel. kom. 605 134 720

BIŁGORAJ 
 ARION Szpitale sp. z o.o.

Zespół Opieki Zdrowotnej 
w Biłgoraju
Oddział Obserwacyjno-Zakaźny
Poradnia Chorób Zakaźnych
ul. Dr Pojaska 5 
23-400 Biłgoraj
tel. 84 688 22 55

BOLESŁAWIEC
 Szpital Miejski w Bolesławcu

Poradnia Chorób Zakaźnych
ul. Jeleniogórska 4
59-700 Bolesławiec
tel. 75 738 02 86

BUSKO ZDRÓJ
 Zespół Opieki Zdrowotnej

ul. Boh. Warszawy 67
28-100 Busko-Zdrój
tel. 41 378 24 01

BYDGOSZCZ
 Wojewódzki Szpital Obserwa-

cyjno-Zakaźny im. Tadeusza 
Browicza
Katedra Chorób Zakaźnych 
i Hepatologii CM UMK
ul. św. Floriana 12
85-030 Bydgoszcz
tel. 52 325 56 05

BYTOM
 Szpital Specjalistyczny nr 1

Oddział Obserwacyjno-Zakaźny 
i Hepatologii Zakaźnej
Poradnia Wirusowego  
Zapalenia Wątroby 
ul. Legionów 49
41-902 Bytom
tel. 32 281 92 44

CHEŁM
 Samodzielny Publiczny Woje-

wódzki Szpital Specjalistyczny 
w Chełmie
Oddział Obserwacyjno-Zakaźny
Poradnia Chorób Zakaźnych
ul. Szpitalna 53, pawilon B
22-100 Chełm
tel. 82 562 33 61 – oddział
tel. 82 562 33 58 – poradnia

CHORZÓW
 Szpital Specjalistyczny 

w Chorzowie
Oddział Obserwacyjno-Zakaźny
Hepatologii Zakaźnej i Nabytych 
Niedoborów Odporności
Poradnia Hepatologiczna
ul. Zjednoczenia 10
41-500 Chorzów
tel. 32 346 36 40 lub 41

CIECHANÓW
 Specjalistyczny Szpital 

Wojewódzki w Ciechanowie
Oddział Obserwacyjno-Zakaźny
ul. Powstańców Wielkopol-
skich 2
06-413 Ciechanów
tel. 23 673 03 42

CIESZYN
 ZZOZ w Cieszynie

Szpital Sióstr Elżbietanek
Oddział Obserwacyjno-Zakaźny
Poradnia Hepatologiczna
ul. Katowicka 1
43-400 Cieszyn
tel. 33 852 05 46, wew. 162
tel. 33 852 05 46, wew. 140

CZĘSTOCHOWA
Wojewódzki Szpital Zespolony
Oddział Zakaźny i Poradnia 
Hepatologiczna
ul. PCK 1
42-200 Częstochowa
tel. 34 325 26 11 lub 19

DĄBROWA 
TARNOWSKA

 Zespół Opieki Zdrowotnej
Oddział Obserwacyjno-Zakaźny
ul. Szpitalna 1
33-200 Dąbrowa Tarnowska
tel. 14 642 28 31

DĘBICA
 Zespół Opieki Zdrowotnej 

w Dębicy
Oddział Obserwacyjno-Zakaźny 
i Chorób Wątroby
Poradnia Chorób Zakaźnych
ul. Krakowska 91
39-200 Dębica
tel. 14 680 83 84 – sekretariat
tel. 14 680 83 87 – gabinet
tel. 14 680 84 08  
 
ELBLĄG

 Szpital im. Jana Pawła II
Oddział Zakaźny
ul. Żeromskiego 22
22-300 Elbląg
tel. 55 230 42 30,
tel. 55 230 42 58, wew. 212

EŁK
 Samodzielny Niepubliczny 

ZOZ Vita
ul. Kochanowskiego 68 A
10-300 Ełk
tel. 87 620 05 45

GDAŃSK
 Pomorskie Centrum Chorób 

Zakaźnych i Gruźlicy
Poradnia Hepatologiczna
Klinika Chorób Zakaźnych
ul. Smoluchowskiego 18
80-214 Gdańsk
tel. 58 344 44 37
tel. 58 341 28 81
tel. 58 341 40 41, wew. 208
tel. 58 341 28 87 – sekretariat

GIŻYCKO
 Samodzielny Publiczny ZOZ

ul. Warszawska 41
11-500 Giżycko
tel. 87 428 52 71, wew. 351

GORZÓW 
WIELKOPOLSKI

 SP Szpital Wojewódzki
Poradnia Chorób Wątroby
ul. Walczaka 42
66-400 Gorzów Wielkopolski
tel. 95 733 17 84

JASŁO
 Szpital Specjalistyczny 

w Jaśle
Oddział Obserwacyjno-Zakaźny 
i WZW
ul. Lwowska 22
38-200 Jasło
tel. 13 443 75 77 – poradnia

JAROSŁAW
 Centrum Opieki Medycznej 

w Jarosławiu
Oddział Obserwacyjno-Zakaźny
Poradnia Chorób Zakaźnych
ul. 3-go Maja 70
37-500 Jarosław
tel. 16 621 54 21 – oddział
tel. 16 624 51 78 – poradnia

KALISZ
 Poradnia Hepatologiczna

ul. Podkowieńskiego 2
62-800 Kalisz
tel. 62 766 49 66

KATOWICE
 Samodzielny Publiczny 

Centralny Szpital Kliniczny  
im. K. Gibińskiego 
Śląskiego Uniwersytetu  
Medycznego w Katowicach
Klinika Gastroenterologii 
i Hepatologii
Poradnia Hepatologiczna
ul. Medyków 14
40-752 Katowice
tel. 32 789 40 34 

 Samodzielny Publiczny Szpi-
tal Kliniczny im. A. Mielęckiego
Śląskiego Uniwersytetu  
Medycznego w Katowicach
Katedra i Klinika Nefrologii, 
Endokrynologii i Chorób  
Przemiany Materii
Poradnia Transplantacyjna
ul. Francuska 20-24
40-027 Katowice
tel. 32 259 14 41

 NZOZ All – Medicus
ul. Głogowska 28
40-660 Katowice
tel. 32 357 05 66

KIELCE
 Wojewódzki Szpital  

Zespolony
Oddział Chorób Zakaźnych
ul. Radiowa 7

25-317 Kielce
tel. 41 363 71 31

KONIN
 Wojewódzki Szpital  

Zespolony
Oddział Obserwacyjno- 
-Zakaźny 
ul. Wyszyńskiego 1
62-510 Konin
tel. 63 240 44 90
tel. 63 240 44 01 – poradnia

 NZOZ Przychodnia  
Specjalistyczna GEMINI
Poradnia Chorób Zakaźnych
Os. Słoneczne 2
62-571 Żychlin k. Konina
tel. 63 211 20 47

KOSZALIN
 Szpital Wojewódzki

Poradnia Hepatologiczna
ul. Chałubińskiego 7
75-581 Koszalin
tel. 94 348 81 61
tel. 94 348 82 82 – poradnia
 
KRAKÓW

 Wojewódzkie Centrum 
Diagnostyki i Terapii
Wirusowych Zapaleń Wątroby 
i Hepatologii z Poradnią
Specjalistyczną i Oddziałem
Wirusowego Zapalenia Wątroby 
i Hepatologii
ul. Prądnicka 80
31-202 Kraków
tel. 12 614 22 73 – sekretariat

 Oddział Kliniczny Kliniki 
Gastroenterologii i Hepatologii 
oraz Chorób Zakaźnych, Szpital 
Uniwersytecki
ul. Śniadeckich 5
31-531 Kraków
tel. 12 424 73 40 – recepcja
tel. 12 424 73 55
tel. 12 424 73 60 – poradnia

 Szpital Specjalistyczny  
im. S. Żeromskiego
Oddział Obserwacyjno-Zakaźny
os. Na Skarpie 66
31-913 Kraków
tel. 12 644 01 44

 V Wojskowy Szpital  
Kliniczny z Polikliniką,  
Oddział Obserwacyjno-Zakaźny

WYKAZ PLACÓWEK
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ul. Wrocławska 1/3
30-901 Kraków
tel. 12 630 83 24 lub 42

LUBLIN 
 Samodzielny Publiczny 

Szpital Kliniczny nr 1
Katedra i Klinika Chorób 
Zakaźnych
ul. Staszica 16,
20-081 Lublin
tel. 81 534 94 14 – sekretariat
tel. 81 534 94 18 – poradnia

ŁAŃCUT
 Centrum Medyczne  

w Łańcucie Sp. z o.o.
Oddział Chorób Zakaźnych 
z pododdziałem  
Hepatologicznym
Poradnia Chorób Zakaźnych
Ośrodek Leczenia WZW
Poradnia Hepatologiczna
ul. Paderewskiego 5
37-100 Łańcut
tel. 17 224 02 92 – oddział
tel. 17 224 01 00 – poradnia

ŁÓDŹ
 Wojewódzki Specjalistyczny 

Szpital im. dr Wł. Biegańskiego
Oddział Obserwacyjno-Zakaź-
ny i Chorób Wątroby 
Oddział Chorób Zakaźnych 
i Przewodu Pokarmowego. 
Klinika Chorób Zakaźnych 
i Chorób Wątroby UM
Oddział Chorób Zakaźnych, 
Tropikalnych i Pasożytniczych 
dla Dorosłych. Klinika Chorób 
Zakaźnych i Hepatologii UM 
Oddział Chorób Zakaźnych, 
Tropikalnych i Pasożytniczych 
dla Dzieci. Klinika Chorób 
Zakaźnych i Hepatologii UM 
ul. Kniaziewicza 1/5
91-347 Łódź
tel. 42 251 62 99
tel. 42 251 61 62
tel. 42 251 62 65

ŁUKÓW
 Samodzielny Publiczny 

Zakład Opieki Zdrowotnej 
w Łukowie
Oddział Obserwacyjno- 
-Zakaźny
Poradnia Chorób Zakaźnych
ul. Rogalińskiego 3
21-400 Łuków
tel. 25 798 20 04

MIELEC
 Szpital Powiatowy im. Ed-

munda Biernackiego w Mielcu
Oddział Obserwacyjno-Zakaźny 
i Chorób Wątroby

Poradnia Chorób Zakaźnych
ul. Żeromskiego 22
39-300 Mielec
tel. 17 78 00 378

MYSŁOWICE
 ID CLINIC

ul. Janowska 19
41-400 Mysłowice
tel. 32 6161394

OLSZTYN
 Wojewódzki Szpital  

Specjalistyczny
Poradnia WZW
ul. Żołnierska 16 a
10-561 Olsztyn
tel. 89 538 64 86
tel. 89 538 65 99

OPOLE
 Szpital Wojewódzki w Opolu

Oddział Obserwacyjno- 
-Zakaźny
Poradnia Chorób Zakaźnych
ul. Kośnego 53
45-372 Opole
tel. 77 443 30 64

OSTROŁĘKA 
 Mazowiecki Szpital Specjali-

styczny im. Dr Józefa Psarskiego
Oddział Obserwacyjno- 
-Zakaźny
Poradnia Chorób Zakaźnych
aleja Jana Pawła II 120A
07-410 Ostrołęka
tel. 29 765 12 46
tel. 29 765 12 63

PŁOCK
 Wojewódzki Szpital  

Zespolony
Oddział Obserwacyjno- 
-Zakaźny
ul. Medyczna 19
09-400 Płock
tel. 24 364 62 13 – pokój lekarski

POZNAŃ
 Wielospecjalistyczny  

Szpital Miejski
im. Józefa Strusia z Zakładem 
Opiekuńczo-Leczniczym 
SPZOZ
Poradnia Chorób Zakaźnych 
w zakresie wirusowego  
zapalenia wątroby
ul. Szwajcarska 3
61-003 Poznań
tel. 61 873 92 97

 Bamberski Dwór (prywatnie)
ul. św. Wawrzyńca 11
60-539 Poznań
tel. 61 841 17 24

 Specjalistyczne Poradnie 
Lekarskie ARS-MEDIC  
(prywatnie)
ul. Podgórna 4
61-793 Poznań
tel. 61 852 81 08

PRZEMYŚL
 Wojewódzki Szpital   

im. św. Ojca Pio w Przemyślu
Oddział Obserwacyjno- 
-Zakaźny
Poradnia Chorób Zakaźnych
ul. Rogozińskiego 30
37-700 Przemyśl
tel. 16 670 22 22 – oddział
tel. 16 670 21 26 – poradnia

PUŁAWY
 Samodzielny Publiczny 

Zakład Opieki Zdrowotnej 
w Puławach
Oddział Obserwacyjno- 
-Zakaźny
Poradnia Chorób Zakaźnych
ul. Bema 1
24-100 Puławy
tel. 81 886 42 91

RACIBÓRZ
 Szpital Rejonowy im. dr Józefa 

Rostka
Oddział Obserwacyjno-
-Zakaźny
Poradnia Hepatologiczna
ul. Gamowska 3
47-411 Racibórz
tel. 32 755 50 25

RADOM
 Radomski Szpital  

Specjalistyczny
Oddział Zakaźny
ul. Tochtermana 1
26-600 Radom
tel. 48 361 52 23

RZESZÓW
 Medicor Centrum Medyczne

Poradnia Chorób Zakaźnych
Poradnia Hepatologiczna
ul. Jabłońskiego 2/4
35-068 Rzeszów

SANOK
 Samodzielny Publiczny 

Zakład Opieki Zdrowotnej 
w Sanoku
Oddział Chorób Zakaźnych
Poradnia Chorób Zakaźnych
ul. 800-lecia 26
38-500 Sanok
tel. 13 465 62 45 pokój lek.
tel. 13 465 62 42

STARACHOWICE
 Powiatowy ZOZ

Oddział Obserwacyjno- 
-Zakaźny
ul. Radomska 70
27-200 Starachowice
tel. 41 274 54 43

SZCZECIN
 SP Wojewódzki Szpital 

Zespolony
Poradnia Hepatologiczna
ul. Broniewskiego 12
71-455 Szczecin 
tel. 91 813 93 41
          

 Poradnia Hepatologiczna
ul. Broniewskiego 22
71-455 Szczecin (dwie poradnie 
na terenie szpitala)
tel. 91 813 93 66

TORUŃ
 Wojewódzki Szpital  

Obserwacyjno-Zakaźny
Oddział Obserwacyjno- 
-Zakaźny
Oddział Zakaźny - Dziecięcy 
Oddział Hepatologiczny
ul. Krasińskiego 4/4A
87-100 Toruń
tel. 56 658 25 60
tel. 56 658 25 07

TYCHY
 Wojewódzki Szpital Specja-

listyczny w Tychach Megrez 
Sp. z o.o.
Oddział Obserwacyjno- 
-Zakaźny
ul. Edukacji 102
43-100 Tychy
tel. 32 325 43 03 lub 04

WAŁBRZYCH
 Specjalistyczny Szpital im. 

Dra Alfreda Sokołowskiego
Oddział Obserwacyjno- 
-Zakaźny
Poradnia Chorób Zakaźnych
Poradnia WZW
ul. Stefana Batorego 4
58-300 Wałbrzych
tel. 74 648 98 84

WAŁCZ
 107 Szpital Wojskowy SP ZOZ

Poradnia Chorób Zakaźnych
ul. Kołobrzeska 44
78-600 Wałcz
tel. 67 250 28 39

WARSZAWA
 Wojewódzki Szpital Zakaźny

Klinika Hepatologii i Nabytych 
Niedoborów Odporności UM,
Oddział Dzienny Szpitala 

Zakaźnego
Oddział Zakaźny VII 
Oddział Zakaźny X
ul. Wolska 37
01-201 Warszawa
tel. 22 335 53 52

 Wojskowy Instytut Medyczny
Klinika Chorób Infekcyjnych 
i Alergologii
Poradnia Chorób Zakaźnych
ul. Szaserów 128
04-141 Warszawa
tel. 22 681 61 82
tel. 22 681 75 19

 Centralny Szpital Kliniczny 
MSWiA 
Oddział Chorób Wewnętrznych 
i Hepatologii
ul. Wołoska 137
02-507 Warszawa
tel. 22 602 18 50

WROCŁAW
 Wojewódzki Szpital Specjali-

styczny im. J. Gromkowskiego
I Oddział Kliniczny Chorób 
Zakaźnych,
Chorób Wątroby i Nabytych 
Niedoborów Odpornościowych
Oddział Chorób Zakaźnych
Poradnia Chorób Zakaźnych
ul. Koszarowa 5
51-149 Wrocław
tel. 71 3261325, wew. 137

 REX Company S.A.
Poradnia Chorób Zakaźnych,
Poradnia Hepatologiczna REX 
Company S.A.
ul. Robotnicza 32 
tel. 71 358 77 12 

ZAWIERCIE
 Szpital Powiatowy  

w Zawierciu, 
Oddział Obserwacyjno- 
-Zakaźny 
Poradnia Chorób Zakaźnych
ul. Miodowa 14
42-400 Zawiercie
tel. 32 674 02 91

ZIELONA GÓRA
 NZOZ Lubuska Specjali-

styczna Poradnia Chorób  
Wątroby Sp. z o.o.
ul. Wazów 42
65-044 Zielona Góra
tel. 68 452 77 78
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