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W tym numerze piszemy o: żywieniowych 
mitach i faktach. Czy szpinak jest naprawdę  
aż tak zdrowy? Przedstawiamy również  
aplikację, która przypomina o wzięciu leków 
oraz bada interakcje między medykamentami. 
Przypominamy także o szczepieniach przeciw 
grypie i prezentujemy moc natury. 
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Ma za sobą 68 lat bardzo rockandrollowego 
życia i dziesiątki „topowych” albumów.  
Od 19 lat zmaga się z HCV. Marianne Faithfull 
wciąż jest na scenie i wcale nie zamierza z niej 
jeszcze schodzić.

12–13 ABC PACJENTA
SEZON NA CHOROBĘ
Grypa i przeziębienie szaleją. Jak się przed 
tymi chorobami uchronić i jak sobie z nimi 
radzić, gdy już dojdzie do infekcji, radzi  
dr n. med. Krzysztof Wróblewski.

14–17 ABC PACJENTA 
POSKROMIĆ NERWY 
Jak radzić sobie ze stresem i napięciem 
wynikającym z diagnozy HCV, radzi psycholog 
kliniczny Bogna Szymańska, na co dzień 
pracująca w Poradni Profilaktyczno-Leczniczej 
w Wojewódzkim Szpitalu Zakaźnym  
w Warszawie.  

8–11 ABC PACJENTA
ABC DROGI DO ZDROWIA 
– ZAKAŻENIE HCV 
Prawie wszystko o drodze od diagnozy 
zakażenia HCV aż do zakwalifikowania  
do leczenia przeciwwirusowego. Jakie są  
to etapy, tłumaczy dr n. med. Anita Wnuk. 

20–23 TWÓJ RUCH
NIE BÓJ SIĘ ZIMY! 
Jesienno-zimowa aura nie zachęca do 
aktywności fizycznej, a to wielki błąd.  
Nawet najprostszy ruch ma zbawienny  
wpływ na nasz nastrój i odporność organizmu! 
Rusz się! Na zdrowie!
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24–27 TURYSTYKA 
TAJEMNICZE PIĘKNO  
Bieszczady to nasz „Dziki Wschód”.  
Tajemnicza górska kraina, gdzie mieszają się 
kultury, smaki i atrakcje. W tych górach można 
nawet uprawiać... żeglarstwo! 

28–29 MĄDROŚĆ NATURY 
ODPORNOŚĆ W GÓRĘ 
Jak naturalnie i bezpiecznie wzmocnić 
odporność w sezonie przeziębień i grypy? 
Znamy na to pytanie odpowiedź!

33–34 WYKAZ PLACÓWEK
DOKĄD UDAĆ SIĘ PO PORADĘ

30-32 KĄCIK KULTURALNY
Nasze propozycje na nadchodzące miesiące. 
Jakie książki warto przeczytać,  
co nowego w muzyce i kinie  
oraz na jaki koncert warto się wybrać.
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Z wielką przyjemnością oddaję w Wasze ręce jesienne 
wydanie „Abecadła Zdrowia – magazynu dla pacjentów”.  

W tym numerze znajdziecie wiele artykułów, które – mam 
nadzieję – umilą Wam długie jesienne wieczory.

Z lektury tego wydania „Abecadła Zdrowia  
– magazynu dla pacjentów” dowiecie się między innymi, jak 

radzić sobie z jesienną depresją oraz osłabieniem organizmu 
– w naturalny, zdrowy i bezpieczny sposób. Ziołowe leki 

i odrobina aktywności fizycznej mogą bowiem czynić cuda.  
To naturalna recepta na zdrowie!

Polecam również zapoznanie się z artykułem 
dr Anity Wnuk – „ABC drogi do zdrowia” – w którym nasza 

ekspertka wyjaśnia, jakie są etapy diagnozowania zakażenia 
HCV i kwalifikowania pacjentów do leczenia.

Mówiąc o artykułach lekarzy, zachęcam także 
do zapoznania się z publikacją dr. Krzysztofa Wróblewskiego. Jego tekst, co warto podkreślić, 

jest bardzo na czasie, ponieważ w przystępny sposób wyjaśnia, jak uchronić się przez jesienno- 
-zimowymi infekcjami wirusowymi, w tym przed grypą. 

W tym wydaniu „Abecadła Zdrowia – magazynu dla pacjentów” nie zabraknie też 
kolejnego artykułu psycholog klinicznej Bogny Szymańskiej. W trzeciej odsłonie cyklu przedstawia 

ona praktyczne porady i techniki relaksacyjne, których stosowanie pomaga zachować pozytywne 
nastawienie do życia i zmniejszyć poziom stresu.

Zapraszam też Was, Drodzy Czytelnicy, do wspólnej wyprawy na polski „Dziki Wschód” 
– w spowite jesienną aurą Bieszczady. To nie tylko jedne z najpiękniejszych polskich gór, ale też 

kraina pełna tajemnic, dzikiej zwierzyny i przepełniona przeplatającymi się historiami kilku narodów.

Szanowni Państwo, ponieważ już niedługo będziemy świętować Boże Narodzenie  
oraz Nowy Rok, chcę Państwu z tej okazji serdecznie życzyć wszystkiego najlepszego.  

Niech te święta upłyną Państwu w rodzinnej i ciepłej atmosferze, a nadchodzący rok 2015 przyniesie 
szczęście, powodzenie i przede wszystkim zdrowie. 

Barbara Wyszyńska
redaktor naczelna

Drodzy Czytelnicy!
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E-PIGUŁKA
Aplikację, która pomaga w bezpiecznym zażywaniu leków, 
stworzyli studenci Politechniki Gdańskiej. Dr Poket 
podpowiada użytkownikom, które tabletki wchodzą w interakcje 
z alkoholem, po jakich nie można prowadzić auta, a które są 
groźne dla kobiet w ciąży i karmiących piersią.
Jak informuje Politechnika Gdańska, aplikacja Dr Poket 
jest w fazie rozwoju. W przygotowaniu jest m.in. baza 
odpowiedników zagranicznych leków dostępnych w Polsce, 
wraz z ich nazwami handlowymi. Pełna wersja będzie gotowa 
w połowie przyszłego roku.
Aplikacja nie zastępuje porady lekarskiej, ale może być 
dodatkowym ostrzeżeniem, jeśli pacjent zapomni poinformować 
lekarza o aspektach zdrowotnych istotnych dla terapii. Marcin 
Michalak, absolwent inżynierii biomedycznej na Wydziale 
Elektroniki, Telekomunikacji 
i Informatyki, podaje 
przykład alergii. Jeśli pacjent 
przyjmuje kilka różnych 
leków, może – już po wizycie 
– sprawdzić, czy pigułki nie 
kolidują ze sobą.
„Opracowaliśmy cały 
system, który ma służyć 
bezpiecznemu przyjmowaniu 
leków. Przecież nie zawsze 
ulotkę mamy pod ręką. 
Dr Poket ma być ułatwieniem 
szczególnie dla osób, które 
przyjmują więcej leków” 
– potwierdza Mateusz 
Zauliczny, doktorant na 
Wydziale Chemicznym PG.
Jak wyjaśnia Zauliczny, 
osoba korzystająca z systemu 
otrzyma powiadomienie 
np. SMS-em, kiedy przyjdzie 
pora, aby przyjąć lekarstwo. 
Aplikacja różni się od 
zwykłego telefonicznego kalendarza. Jeśli chory nie zareaguje 
i odpowiednio nie oznaczy przypomnienia, to wówczas 
powiadomienie dostanie opiekun chorego.
Aby skorzystać z aplikacji Dr Poket, należy przyłożyć smartfona 
do kodu kreskowego, który znajduje się na opakowaniu leku 
lub wpisać w wyszukiwarkę aplikacji nazwę medyczną. Dane 
wgrane w aplikację pochodzą z Urzędu Rejestracji Produktów 
Leczniczych.
Źródło: serwis naukawpolsce.pap.pl
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ŻYWIENIOWE MITY
Dobra wiadomość dla tych, których w dzieciństwie 
prześladowano szpinakiem. „Szpinak od czasu do czasu należy 
zjeść, ale nie należy go gloryfikować jako wspaniałego źródła 
żelaza” – powiedziała PAP dr hab. Małgorzata Drywień ze Szkoły 
Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. Podobna ilość żelaza, co 
w szpinaku, znajduje się w wołowinie, jednak z tego pierwszego 
przyswoimy go tylko 1 proc., a z wołowiny aż 20 proc.
Czy połączenie ogórka z pomidorem może stanowić 
niebezpieczną mieszankę dla naszego zdrowia? Zupełnie nie, 
jeśli tylko będziemy się z nimi odpowiednio obchodzili. Niektóre 
rośliny – w tym zielony ogórek – zawierają enzym powodujący 
utlenianie i niszczenie witaminy C. Jeżeli więc kroimy do sałatki 
bogate w witaminę C paprykę czy pomidor, to należy je najpierw 
polać sosem z odrobiną tłuszczu, np. oliwą. Ona otoczy i ochroni 
przed enzymem nasze warzywa. Dopiero potem można wkroić 
do nich ogórka, który tak ochronionemu pomidorowi nie zabierze 
witamin. Doktor Drywień zapewnia, że nie należy obawiać 
się łączenia ze sobą niektórych produktów. Nie ma sensu też 
stosować diet, które polecają jedzenie oddzielnie poszczególnych 
produktów. Jeśli jemy cokolwiek, to automatycznie pojawia 
się sygnał hormonalny i wytwarzane są odpowiednie enzymy 
trawiące poszczególne produkty. Są za to połączenia bardzo 
korzystne, w których jedne składniki wspierają wchłanianie 
drugich. Surowe owoce, warzywa jedzone z mięsem powodują,  
że witamina C zwiększa wchłanianie żelaza. Z kolei jeżeli dodamy 
mleka do kawy, wtedy wapń z mleka blokuje kwas szczawiowy 
i zabezpiecza przed stratami wapnia w organizmie.
Spokojnie możemy też pić herbatę z cytryną. Wbrew 
pojawiającym się czasami opiniom, nie jest ona aż tak bardzo 
szkodliwa. Taki pogląd wziął się stąd, że w liściach herbaty 
i torebeczkach znajduje się aluminium. Można je jednak znaleźć 
we wszystkich produktach spożywczych, powietrzu i wodzie 
pitnej. Z herbatą możemy wypić najwyżej 1/50 aluminium 
spożywanego przez nas w ciągu tygodnia – wyjaśnia dr Drywień.
Źródło: serwis naukawpolsce.pap.pl
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ZIELONE ZDROWIE
Blisko 200 gatunków roślin rodzimych i egzotycznych znajduje się 
w nowo otwartym Ogrodzie Roślin Leczniczych i Kosmetycznych 
przy bydgoskim Collegium Medicum Uniwersytetu Mikołaja 
Kopernika. Liczący 3,5 tys. mkw. ogród służy głównie do celów 
dydaktycznych.
„Rośliny zostały wybrane ze względu na częstość występowania. 
Mówimy o nich podczas podstawowych zajęć ze studentami 
farmacji i kosmetologii, ponieważ znajdują swoje zastosowanie 
w fitoterapii i w kosmetologii” – powiedział PAP adiunkt 
w Katedrze i Zakładzie Farmakognozji Collegium Medicum, 
dr Maciej Balcerek.
Ogród założono przy budynku wydziału farmaceutycznego, 
na terenie kompleksu Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 
im. Antoniego Jurasza w Bydgoszczy. Stanowi on zaplecze 
dydaktyczne na potrzeby zajęć, takich jak botanika 
farmaceutyczna czy farmakognozja.
Powstanie ogrodu od strony merytorycznej nadzorował 
dr Balcerek wraz z dr Iwoną Paszek z Katedry i Zakładu Biologii 
i Botaniki Farmaceutycznej. Wspólnie dobrali gatunki roślin 
kosmetycznych i leczniczych oraz ich rozmieszczenie.
W głównej części ogrodu dominują byliny i rośliny jednoroczne, 
a w otoczeniu posadzono drzewa, krzewy i krzewinki. Rośliny 
są opatrzone informacjami m.in. na temat surowców, jakie 
dostarczają i ich wykorzystania leczniczego. 
Kolekcja roślin została podzielona na dziewięć grup związków 
czynnych, m.in. olejki eteryczne, glikozydy nasercowe, 
węglowodany, lipidy oraz związki siarki. W obrębie tych grup 
znajdują się poszczególne gatunki.
Balcerek podkreślił również, że wszystkie występujące w ogrodzie 
rośliny wymienione są w akcie prawnym zwanym „Farmakopeą 
polską”, czyli w urzędowym spisie leków dopuszczonych do obrotu 
w Polsce.
Ogród służy też popularyzacji wiedzy na temat roślin leczniczych 
i kosmetycznych wśród wszystkich zainteresowanych, 
m.in. pacjentów szpitala i ich rodzin. 
Źródło: serwis naukawpolsce.pap.pl

GRYPA JEST GROŹNA!
Z danych Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego  
– Państwowego Zakładu Higieny wynika, że liczba zachorowań 
i podejrzeń zachorowań na grypę w sezonie 2013/2014 wyniosła 
prawie 2,7 mln przypadków, odnotowano również ponad  
9 tys. hospitalizacji oraz 15 zgonów. Jeszcze więcej, prawie  
3 mln zachorowań, zarejestrowano na przełomie 2012 i 2013 roku. 
Około 14 tys. osób wymagało wtedy leczenia szpitalnego,  
a 119 chorych zmarło z powodu grypy.
„Faktyczna liczba zgonów z powodu grypy jest jednak znacznie 
większa niż wskazują na to statystyki” – twierdzi przewodniczący 
Rady Naukowej Instytutu Oświaty Zdrowotnej Fundacji Haliny 
Osińskiej, prof. Adam Antczak. Jego zdaniem, jako bezpośrednią 
przyczynę zgonu na ogół wpisuje się niewydolność krążeniowo- 
-oddechową. Bo w szpitalu trudno jednoznacznie skojarzyć niektóre 
schorzenia sercowo-naczyniowe z przebytą wcześniej grypą.
Profesor Lidia Brydak jest przekonana, że zachorowań i zgonów 
byłoby znacznie mniej, gdyby Polacy częściej szczepili się 
przeciwko grypie. Od sierpnia dostępna jest nowa szczepionka 
przeciwko grypie sezonowej 2014/2015, a najlepszą porą na 
zaszczepienie jest wrzesień i październik.
„Szczepionka jest jedyną skuteczną ochroną przed tym groźnym 
zakażeniem. Polacy muszą się o tym wreszcie przekonać”  
– podkreśla prof. Brydak. Wśród Polaków pokutuje jednak wiele 
mitów na temat szczepień i zagrożenia grypą. Jednym z nich 
jest dość powszechne przekonanie, że szczepionki w niewielkim 
stopniu chronią przed zakażeniem. Zaprzeczają temu dane 
Światowej Organizacji Zdrowia (WHO). Wynika z nich,  
że osobom w wieku 18–59 lat szczepionka w 70–90 proc. 
zapewnia odporność. U osób starszych oraz z chorobami 
przewlekłymi zmniejsza ona ryzyko powikłań do 60 proc.,  
a ryzyko zgonu – do 80 proc.
Źródło: serwis naukawpolsce.pap.pl



ABC drogi do zdrowia 
– zakażenie HCV
Zakażenie HCV wywołuje wirusowe zapalenie wątroby typu C 
o zróżnicowanym obrazie klinicznym. Innymi słowy: każdy zakażony HCV 
choruje inaczej.

8 ABC PACJENTA
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ajczęściej (u 80 proc. pacjentów) przebieg 
zakażenia jest bezobjawowy. Większość z nich 
o swojej chorobie dowiaduje się przypadkowo. 
A tutaj sprawdza się podstawowa zasada 

medycyny: „im wcześniej rozpoznana choroba, tym większe 
szanse na wyleczenie”. Zakażenie HCV rozpoznane 
w późnym stadium, czyli marskości wątroby, znacznie obniża 
szansę na skuteczne leczenie. Z drugiej strony nie każdy 
pacjent z rozpoznanym zakażeniem HCV wymaga leczenia 
natychmiast. Ale o tym za chwilę…

JAK ROZPOZNAJEMY ZAKAŻENIE HCV?
Z tego względu, że zakażenie HCV nie daje sugestywnych 
objawów przez wiele lat, może być nierozpoznane. I nie jest 
to niczyja wina. Jeśli nic nam nie dolega, to nie odwiedzamy 
lekarza. Przypadkowe rozpoznanie to nieprawidłowe wyniki 
badań wątrobowych (ALT, AST) stwierdzone w trakcie badań 
kontrolnych w pracy. Wtedy lekarz powinien zlecić badanie 
na obecność przeciwciał anty-HCV. Czasami sami wykonamy 
takie badanie, bo akurat jest akcja testowania, o której się 
dowiedzieliśmy. Albo zachorował ktoś znajomy, bliski, partner 
i my również wykonujemy badania. Każdy zidentyfikowany 
w ten sposób pacjent jest na wagę złota i zysk jest podwójny 
– dla pacjenta i dla lekarza.
Gorsza sytuacja jest wtedy, kiedy pacjent skarży się na 
dolegliwości od dłuższego czasu, a lekarz nie wykonuje 
badania na obecność wirusa HCV, pomimo stwierdzanych 
nieprawidłowych badań wątrobowych.
Szereg objawów jest niecharakterystycznych. Jeśli występuje 
chroniczne zmęczenie, bóle stawów, zaburzenia koncentracji, 
rozdrażnienie, nerwowość lub odwrotnie – stany depresyjne, 
a w badaniu morfologii krwi lekarz stwierdza obniżoną liczbę 
płytek i leukocytów oraz nieprawidłowy poziom aktywności 
ALT i AST – powinien zlecić badanie na obecność przeciwciał 
anty-HCV.

JAK DIAGNOZUJEMY ZAKAŻENIE HCV?
Wstępny dodatni wynik anty-HCV nie oznacza jeszcze 
zakażenia wirusem. Jest to badanie przesiewowe, którego 
wynik wskazuje na to, że badany miał kontakt z wirusem.  
Poza tym spektrum uzyskanych wyników jest szerokie. 
Można „uzyskać” wynik dodatni lub ujemny oraz wynik 
fałszywie dodatni lub fałszywie ujemny.
Każdy wynik dodatni wymaga potwierdzenia jeszcze inną 
metodą – oznaczenia materiału genetycznego wirusa w krwi, 
czyli HCV-RNA. Dopiero po uzyskaniu takiego wyniku 
jesteśmy pewni rozpoznania i diagnozujemy pacjenta, aby 
zakwalifikować go do leczenia.

9ABC PACJENTA

Dr n. med. Anita Wnuk
Poradnia Hepatologiczna Samodzielnego Publicznego 
Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Szczecinie

Pozytywny wynik 
testu przesiewowego 
nie świadczy 
jeszcze o zakażeniu 
wirusem HCV. Tylko 
oznaczenie materiału 
genetycznego HCV  
we krwi daje taką 
pewność.



10 ABC PACJENTA

Dużym problemem są wyniki fałszywie ujemne oraz fałszywie 
dodatnie. Wyniki fałszywie ujemne oznaczają, że do zakażenia 
HCV doszło w ciągu ostatnich 3–6 miesięcy i przeciwciała 
anty-HCV jeszcze nie pojawiły się we krwi. W takiej sytuacji nie 
możemy dalej diagnozować zakażenia, gdyż ujemny wynik anty-
-HCV nie upoważnia nas do wykonania badania HCV-RNA. 
Takie są standardy na całym świecie. Możemy tylko powtórzyć 
badanie anty-HCV za jakiś czas (gdy skończy się tzw. okienko 
serologiczne) i dopiero po uzyskaniu wyniku dodatniego 
wykonać badanie HCV-RNA.
Czy to oznacza, że można przetoczyć zakażoną HCV krew,  
bo badanie anty-HCV jest ujemne? Można, ale tak się nie stanie, 
więc proszę się nie martwić – w Polsce od wielu lat badaniem 
wstępnym dawców jest 100-procentowo pewne HCV-RNA. Krew 
jest bezpieczna. Ale zarazem trzeba pamiętać, że przetoczenia 
krwi przed rokiem 1992 były obarczone takim ryzykiem.

DIAGNOSTYKA SZCZEGÓŁOWA
Dalszym etapem diagnostyki jest oznaczenie genotypu HCV 
oraz stopnia uszkodzenia wątroby, czyli stopnia włóknienia. 
Genotyp (jest ich sześć) oznaczamy z krwi. Na tej podstawie 
ustalamy czas leczenia: dla genotypu 3 – 24 tygodnie, 
dla pozostałych genotypów (1, 2, 4, 5, 6) – 48 tygodni. 

Zaawansowanie choroby określa się na podstawie stopnia 
włóknienia. Wynik ten uzyskujemy po wykonaniu biopsji 
wątroby i ocenie preparatu pod mikroskopem. Skala jest 
od F0 do F4, gdzie stopień zero oznacza brak włóknienia, 
a stopień czwarty – marskość. Biopsja wątroby jest najbardziej 
wiarygodną metodą do oceny zaawansowania choroby 
wątroby. Metody alternatywne, czyli Fibroscan (specjalne 
USG) oraz Fibromax lub Fibrotest (badania z krwi), zastępują 
biopsję u pacjentów, u których nie można jej wykonać 
(np. małopłytkowość, torbiele wątroby).

JAK KWALIFIKUJEMY PACJENTÓW  
DO LECZENIA ZAKAŻENIA HCV?
Pacjent w pełni zdiagnozowany powinien posiadać i znać:

 — dodatni wynik HCV-RNA,
 — wynik biopsji wątroby lub badania alternatywnego,
 — genotyp HCV.

Na podstawie powyższych wyników ustala się wskazania do 
leczenia oraz długość terapii. Nie kwalifikują się do leczenia 
pacjenci bez włóknienia (F0). Odraczamy terapię do momentu 
uzyskania stopnia F1. Ten punkt kwalifikacji, a właściwie 
dyskwalifikacji budzi wątpliwości zarówno lekarzy, jak 
i pacjentów. Dyskusje trwają.
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zbilansowanych. Diety restrykcyjne (z ograniczeniem kalorii) 
są dla modelek, a nie dla pacjentów z chorobami wątroby! 
Reklamy telewizyjne jeszcze wzmacniają błędne przekonanie 
o dobrodziejstwie diety wątrobowej: „Stasiu, nie wolno ci 
jeść smażonego kotleta schabowego, bo masz chorą wątrobę”. 
Bzdura! Staś może zjeść kotleta, ale pod warunkiem że nie 
jest to jedyna potrawa dnia.
Przestrzegam też przed tytoniem! Od kilku lat wiadomo, 
że nikotyna i substancje smoliste zawarte w tytoniu 
przyspieszają włóknienie. Pacjenci z marskością wątroby 
i zakażeniem HCV absolutnie nie mogą palić papierosów!

WIZYTY U LEKARZA
Przy stabilnym zakażeniu HCV wystarczą wizyty u specjalisty 
od chorób wątroby (hepatologa) dwa razy w roku. Kontrolne 
USG wykonuje się raz w roku, a biopsję wątroby – co 4–5 lat. 
Jeśli zakażenie HCV ma charakter aktywny i pacjent spełnia 
kryteria do leczenia – będzie zakwalifikowany do terapii. 
Problem pojawia się, gdy pacjent był leczony przeciwwirusowo, 
ale leczenie nie powiodło się i rozwinęła się marskość. Opieka 
nad pacjentem zakażonym HCV z marskością wątroby 
jest zupełnie inna – jej istotę stanowi niedopuszczenie do 
dekompensacji marskości oraz wczesne wykrycie raka wątroby. 
A jeśli już dojdzie do dekompensacji marskości lub raka 
wątroby, pacjent jest kwalifikowany do przeszczepu.  
Ale to już zupełnie inna historia… 

Leczenie 
przeciwwirusowe 
może trwać nawet  
72 tygodnie. Wszystko 
zależy od genotypu 
wirusa i stopnia 
zwłóknienia  
wątroby.

JAK LECZYMY PACJENTÓW ZAKAŻONYCH 
HCV?
Długość terapii zależy od genotypu, a dodatkowo  
jeśli pacjent ma rozpoznaną marskość (F4) – można 
przedłużyć terapię aż do 72 tygodni.
Celem leczenia jest usunięcie wirusa. 
Przy zastosowaniu obecnych standardowych 
metod leczenia, czyli podawaniu 
pegylowanego interferonu z rybawiryną, 
ten cel uzyskuje około 50 proc. pacjentów. 
U pacjentów z marskością skuteczność terapii 
jest o połowę niższa. Nowsze metody leczenia to tzw. terapia 
trójlekowa (pegylowany interferon, rybawiryna i boceprewir 
lub telaprewir), której skuteczność sięga 70 proc.
Niestety, dostępność tej terapii w Polsce jest ograniczona ze 
względu na wysokie koszty. W pierwszej kolejności otrzymują 
ją pacjenci nieskutecznie leczeni terapią standardową, którzy 
mają marskość wątroby. W tym roku w Europie zarejestrowano 
terapię bez interferonu, której skuteczność wynosi 90 proc. 
W Polsce, niestety, jest jeszcze nierefundowana.

JAK DBAĆ O WĄTROBĘ ZAKAŻONĄ HCV?
Pacjenci z zakażeniem HCV nie mogą pić alkoholu pod 
żadną postacią. Toksyna, jaką jest alkohol etylowy, dodana  
do zakażenia HCV powoduje szybszą progresję do  
marskości. Dość powiedzieć, że wirus HCV potrzebuje  
25–35 lat, zanim wywoła marskość. „Połączony” 
z alkoholem, rujnuje wątrobę w 5–10 lat. Należy też 
pamiętać, że marskość prowadzi do raka wątroby.
Trzeba również dodać, że nie istnieje tzw. dieta wątrobowa. 
Ograniczenie tłuszczu może spowodować więcej 
szkody niż pożytku. Wątroba musi otrzymać wszystkie 
składniki: węglowodany, tłuszcze i białko – odpowiednio 
zbilansowane. Czasami spotykam w swojej pracy pacjentów 
z marskością wątroby, którzy są na tak restrykcyjnej diecie, 
że doprowadzają swój organizm do zagłodzenia! To ogromny 
błąd! Wątroba w fazie regeneracji (np. po dekompensacji 
marskości) potrzebuje dużo kalorii, ale bardzo dobrze 



Sezon 
na chorobę
Przeziębienie i grypa atakują zwłaszcza późną jesienią i w zimie. Jak 
odróżnić te infekcje wirusowe i jak z nimi walczyć, by nie zrujnować sobie 
zdrowia, radzi dr n. med. Krzysztof Wróblewski. Warto przeczytać,  
co ma do powiedzenia specjalista.

dr n. med. Krzysztof Wróblewski
Klinika Chorób Wewnętrznych i Nefrodiabetologii UM w Łodzi

O
stre zapalenie nosa i gardła, zwane potocznie 
przeziębieniem, to najczęstsza wirusowa infekcja 
górnych dróg oddechowych. Przeziębienie 
wywołane jest przez ponad 200 typów różnych 

wirusów, a objawy choroby mogą wystąpić nawet po dwóch 
godzinach od zakażenia. Typowymi objawami jest m.in. wodnisty 
katar powodujący kaszel, uczucie spływania wydzieliny po tylnej 
ścianie gardła, ból gardła, bóle mięśniowe i bóle głowy, uczucie 
rozbicia oraz dreszcze. Zapadamy na nie od 2 do 4 razy w roku  
i taka częstość infekcji nie świadczy o upośledzonej odporności.

KIEDY DOCHODZI DO PRZEZIĘBIENIA?
Największa zapadalność na choroby infekcyjne głównie górnych 
dróg oddechowych przenoszonych tzw. drogą kropelkową ma 
miejsce w okresie jesienno-zimowym. Sprzyjają temu niekorzystne 
warunki atmosferyczne (m.in. chłód i wilgoć) prowadzące do 
większego wyziębienia organizmu oraz różnice temperatur 
pomiędzy zamkniętymi, ogrzewanymi pomieszczeniami 

a środowiskiem zewnętrznym. Dodatkowym czynnikiem 
sprzyjającym infekcjom jest upośledzona odporność organizmu. 
Choroby, takie jak cukrzyca czy przewlekła choroba nerek, 
prowadzą do dysfunkcji układu odpornościowego, co sprawia, że 
osoby z nimi się zmagające są bardziej podatne na zakażenia.

CZYM SIĘ RÓŻNI PRZEZIĘBIENIE OD GRYPY?
Zarówno przeziębienie, jak i grypa są chorobami wirusowymi. 
Jednak grypa, szczególnie u osób z upośledzoną odpornością, 
może stanowić duże zagrożenie dla zdrowia, a nawet życia. 
Różnice pomiędzy rozwojem i przebiegiem przeziębienia oraz 
grypy przedstawia tabela na sąsiedniej stronie.
Objawy przeziębienia zazwyczaj wynikają z rozwijającej się 
infekcji w obrębie jamy nosowej i gardła. Katarowi i bólowi gardła 
towarzyszy duży obrzęk śluzówek, przez co zaburzony jest węch 
i smak; może dołączać się łzawienie oczu oraz uczucie zatkania 
uszu. Jednak w przeciągu tygodnia infekcja ustępuje. Z kolei 
grypa jest chorobą ogólnoustrojową, z towarzyszącymi bólami 
mięśniowymi, bólami w klatce piersiowej, może przebiegać bardzo 
gwałtownie i prowadzić do ciężkich powikłań (m.in. zapalenia 
płuc, zapalenia mięśnia sercowego lub zapalenia opon mózgowo- 
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-rdzeniowych). Rekonwalescencja po grypie może trwać znaczny 
czas i często chory nie może długo wrócić do zdrowia.

JAK SIĘ USTRZEC PRZED PRZEZIĘBIENIEM?
Przestrzeganie pewnych zasad pozwala znacząco zredukować 
ryzyko zakażenia. Oto one:
1. Częste mycie rąk – jest to najlepszy z możliwych środków 

zaradczych. Oprócz wirusów przeziębienia, brudne ręce 
przenoszą również wirus zakażenia wątroby typu A, bakterie 
E.coli, Shigella i Salmonella.

2. Unikanie kontaktu rąk z twarzą, nosem i oczami podczas 
przebywania w miejscu publicznym. Wirusy z powierzchni 
skóry bardzo łatwo dostają się do jamy nosowej.

3. Ograniczenie palenia tytoniu, który podrażnia śluzówkę.
4. Używanie jednorazowych chusteczek higienicznych.  

Nie należy w ogóle stosować chusteczek materiałowych.
5. Zasłanianie nosa i ust podczas kaszlu i kichania. W przypadku 

braku chusteczki, należy zasłaniać je zgiętym łokciem.
6. Używanie papierowych ręczników w kuchni i toalecie  

– wilgotne ręczniki materiałowe to świetne miejsce dla 
rozwoju patogenów.

7. Częste przecieranie w domu detergentem klamek, telefonu, 
włączników światła etc.

8. Unikanie kontaktów z osobami zainfekowanymi.
9. Wietrzenie pomieszczeń, ponieważ „zaduch” sprzyja 

kumulacji patogenów.
10. Niestosowanie nawilżaczy z wodą lub mokrych tkanin na 

kaloryferach – to „wylęgarnie” chorobotwórczych mikrobów.

LECZ SIĘ SAM?
Przeciwko przeziębieniu (w przeciwieństwie do grypy) nie ma 
żadnych szczepionek. Pozostaje wyłącznie leczenie objawowe. 
Większość leków tzw. przeciwprzeziębieniowych jest dostępna 

w Polsce bez recepty. Preparaty te często mają w składzie te same 
substancje, więc stosowanie ich razem może stanowić zagrożenie 
przedawkowania. Trzeba pamiętać też, że ani przeziębienia, 
ani grypy nie leczy się antybiotykami! Te działają wyłącznie na 
bakterie! Pamiętajmy również, że zwiększanie, ponad zalecane, 
dawek leków na objawy przeziębienia i grypy nie pomoże szybciej 
wyzdrowieć – wręcz może zaszkodzić. Paracetamol w zbyt dużych 
dawkach może uszkodzić wątrobę, a kwas acetylosalicylowy 
(popularna aspiryna) może powodować krwawienie z przewodu 
pokarmowego. Nawet witaminę C trzeba stosować z umiarem 
(do 100 mg na dobę). Jej nadmiar przyczynia się do powstawania 
złogów w drogach moczowych i kamicy nerkowej.
Na koniec muszę dodać, że o wszystkich stosowanych preparatach 
na przeziębienie, nawet kupowanych bez recepty, należy zawsze 
informować swojego lekarza prowadzącego! Leki te mogą 
wchodzić w interakcje ze stosowanymi na co dzień substancjami, 
co może prowadzić do poważnych konsekwencji zdrowotnych! 

13ABC PACJENTA

Bardzo często niedomywanymi częściami dłoni  
są paznokcie oraz zewnętrzna część kciuka.
Aby prawidłowo umyć dłonie, należy:
1. Zmoczyć obie dłonie wodą i nanieść niewielką ilość 

mydła.
2. Pocierać dłonie o siebie najpierw częściami  

wewnętrznymi, a następnie częściami grzbietowymi 
(zewnętrznymi).

3. Pocierać grzbiet jednej dłoni stroną wewnętrzną 
drugiej dłoni.

4. Pocierać dłonie między palcami.
5. Pocierać wnętrzem jednej dłoni zgięte palce  

drugiej dłoni.
6. Pocierać i wykonywać ruchy obrotowe wokół  

każdego z kciuków.

JAK MYĆ PRAWIDŁOWO DŁONIE?

OBJAWY PRZEZIĘBIENIE GRYPA

Temperatura ciała 37–38 st. C Wysoka > 39 st. C

Narastanie objawów Stopniowo 2–3 dni Nagle

Ból głowy Czasami Prawie zawsze

Bóle mięśniowe Czasami, są umiarkowane Często, są nasilone

Uczucie rozbicia / wyczerpania Rzadko
Prawie zawsze dużego stopnia, może trwać wiele tygodni  

po chorobie

Nieżyt nosa (katar) Prawie zawsze, wodnisty Czasami

Ból gardła przy przełykaniu Prawie zawsze Rzadko

Kaszel Czasami Często, męczący

Ból w klatce piersiowej Bardzo rzadko Prawie zawsze

Powikłania Rzadko, dotyczą gardła, nosa, zatok przynosowych Często, w większości o ciężkim przebiegu, ogólnoustrojowe



Poskromić nerwy
Diagnoza o zakażeniu wirusem HCV to ogromny stres. Na szczęście 
zarówno chorobę, jak i towarzyszące jej negatywne emocje można pokonać. 
Oto kilka praktycznych informacji i ćwiczeń, które pomagają opanować 
rozedrgane nerwy.

14 ABC PACJENTA
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Bogna Szymańska
jest psychologiem klinicznym 
w Poradni Profilaktyczno- 
-Leczniczej w Wojewódzkim 
Szpitalu Zakaźnym 
w Warszawie.  
Na łamach „Abecadła 
Zdrowia – magazynu dla 
pacjentów” udziela porad, jak 
radzić sobie z emocjonalnymi 
aspektami zakażenia HCV.

I
nformacja o zakażeniu wirusem HCV niesie za sobą 
mnóstwo emocji. W pierwszych chwilach często pojawiają 
się skrajnie trudne do zniesienia odczucia, takie jak 
lęk, złość, smutek i załamanie. Z czasem mogą do nich 

dołączyć inne – strach, rozpacz, pogarda, poczucie winy, 
drażliwość lub poczucie niższości. Emocje te mogę wynikać 
z myśli, które często towarzyszą nam od chwili dowiedzenia 
się o zakażeniu („dlaczego ja?”, „czemu mnie to spotkało?”, 
„skąd to się wzięło?”, „jak powiedzieć o tym rodzinie?” etc.). 
Z kolei po kilku wizytach u lekarza, gdy jeszcze nie wiesz, 
jakie są wyniki badań lub jakie są prognozy leczenia, pojawić 
się może zniecierpliwienie, przygnębienie, rozgoryczenie, 
poczucie braku kontroli. Rośnie wówczas ilość zmartwień 
i pytań, na które poszukujemy odpowiedzi, choć żadna nie 
jest wystarczająco dobra.

POCZUJ EMOCJE
Zwykle jest tak, że jeśli nie mamy na coś ochoty, 
to pozbywamy się tego, szukamy innego rozwiązania 
i działamy! Tak jest, gdy czujemy głód, pragnienie, ból,  
zimno i inne „niewygodne” doznania. Z emocjami jest 
inaczej – im bardziej chcesz się ich pozbyć, tym bardziej 
nasilają się i mnożą w głowie. 
Z tego właśnie powodu jednym ze sposobów radzenia sobie 
z emocjami jest ich akceptacja. To, co odczuwasz w związku 

Stres jest naturalną 
reakcją organizmu. 
Silne negatywne 
emocje można 
jednak okiełznać. 
Służą temu proste 
techniki relaksacyjne. 
Uwalniają one ciało  
i umysł od napięcia.
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z diagnozą, jest typowe dla tej sytuacji! To zupełnie 
normalne. Jeśli będziesz z tym walczyć, możesz szybko 
stracić siły. Spróbuj więc zaprzestać zmagań z emocjami. 
Nie oznacza to, że poddajesz się lub jesteś słaby. Po prostu 
pozwól sobie na to, co czujesz – przyjrzyj się emocjom 
i spróbuj je zrozumieć.  
Pamiętaj, że gdy jesteśmy zaabsorbowani tym, co dzieje się 
w naszej głowie, codziennymi troskami i zmartwieniami, 
na początku może być ciężko precyzyjnie określić odczuwane 
emocje. Łatwiej jest wtedy wsłuchać się we własne ciało. 
Odwróć uwagę od swoich myśli i skup się na fizyczności. 
Reakcje wypływające z ciała często znajdują odzwierciedlenie 
w języku (a więc też emocjach) – np. rozsadza mi głowę,  
serce mi pęka, flaki się przewracają itd. To, co czujesz  
w ciele, to właśnie skumulowane emocje.

NIE BÓJ SIĘ ROZMAWIAĆ
Zwierz się komuś. Jednym z najlepszych sposobów 
na wyrażanie własnych emocji jest opowiedzenie o nich 
komuś zaufanemu. Podzielenie się przeżywanymi emocjami 
to nie tylko rozmowa o nich, ale także ich autentyczne 
przeżywanie, uzewnętrznienie, wyrzucenie z siebie. Warto 
też pozwolić sobie na łzy – wraz z nimi wyrzucisz z siebie 
nagromadzony strach, lęk i napięcie. A jeśli nie chcesz lub 
nie możesz płakać, nie bój się rozładować odczuć fizycznie 
– uderz pięścią w poduszkę, wykrzycz to, co czujesz 
(dosłownie, krzycz!).

ZRELAKSUJ SIĘ
Ważnym elementem radzenia sobie z silnymi emocjami 
jest odprężenie i wypoczynek. Pomaga gorąca kąpiel, 
jak i obejrzenie ulubionego serialu, ale najwięcej korzyści 
przyniesie nam naprawdę głęboka relaksacja. Zmienia 
ona stan fizjologiczny organizmu poprzez spowolnienie 
oddechu i pracy serca, dotlenienie mózgu oraz zmniejszenie 
napięcia mięśni i poprawę metabolizmu. Jest wiele technik 
relaksacyjnych, m.in.: oddychanie przeponą, progresywna 
relaksacja mięśni, wyobrażanie sobie „bezpiecznego miejsca”, 
medytacja, joga, masaże rozluźniające lub słuchanie muzyki 
relaksacyjnej i dźwięków przyrody. 
Aby zapanować nad niechcianymi uczuciami, ważne jest, żeby 
wybrać swój najlepszy na to sposób. Nie rób niczego na siłę. 
Daj sobie czas, nie spiesz się. Nie oczekuj, że od razu uda ci 
się odgonić wszystkie złe myśli i niepokoje. Dobrze, jeśli uda 
ci się choć na chwilę zmniejszyć ich natężenie. Przykładowe 
ćwiczenia znajdziesz w ramce obok tego tekstu. 

Krzycz! Jeśli 
czujesz silne 
napięcie, nie bój 
się – i nie wstydź 
– wykrzyczeć 
negatywnych 
emocji. To proste  
i bardzo  
skuteczne.
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Jak nauczyć się oddychania  
przeponą i uspokoić oddech? 
Bardzo łatwo – oto podstawowa 
wersja tego ćwiczenia.

 – Usiądź wygodnie i zwróć uwagę 
na napięcie swojego ciała.  
Następnie połóż rękę na brzuchu 
tuż pod klatką piersiową.

 – Weź powoli głęboki wdech 
przez nos tak, aby ręka  
na brzuchu uniosła się do góry. 
Klatka piersiowa powinna tylko 
nieznacznie się poruszać.

 – Gdy weźmiesz pełny wdech, 
wstrzymaj go na chwilę. Wypuść 
powietrze powoli przez usta lub 

nos. Staraj się wypuścić całe 
zgromadzone wcześniej  
powietrze, rozluźniając swoje 
ciało tak, jakby stawało się  
coraz bardziej bezwładne,  
jak u szmacianej lalki.

 – Wykonaj 10 powtórzeń, 
oddychając płynnie i regularnie, 
bez nabierania do płuc zbyt 
dużej ilości powietrza  
lub wydychając je zbyt szybko. 

W ustaleniu odpowiedniego 
rytmu oddychania może pomóc 
ci liczenie do czterech na wdechu 
(1-2-3-4), a następnie na wspak na 
wydechu (4-3-2-1). Możesz zmienić 

kolejność liczenia lub użyć innego 
systemu odliczania. Sam zdecyduj, 
który sposób jest dla ciebie  
najwygodniejszy. 

Jeśli zakręci ci się w głowie  
w trakcie ćwiczenia, przerwij je  
na 10–20 sekund. Gdy poczujesz 
się lepiej, kontynuuj ćwiczenie. 

Dla większego poczucia  
odprężenia, możesz przy  
każdym wydechu wprowadzić 
jakieś słowo, które cię uspokaja 
(„cisza”, „odpręż się”, „spokój”, 
„radość”), nie zmieniając tempa 
ćwiczenia.

TECHNIKI RELAKSACYJNE W PRAKTYCE

Nie chodzi o to, 
żeby oddychać, 
ale żeby robić 
to właściwie. 
Powolne 
oddychanie 
przeponą 
uspokaja! 



Rockowa babcia
Była muzą i kochanką lidera The Rolling Stones, Micka Jaggera, 
ale nie tylko to uczyniło ją sławną. Od lat 60. XX wieku Angielka 
Marianne Faithfull nieprzerwanie tworzy poetyckie utwory 
z pogranicza rocka, folku i bluesa. Dziś ma 68 lat i wciąż jest 
w muzycznej superlidze. Od 19 lat zmaga się też z WZW C.

18 GWIAZDA Z WZW
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Ż
ycie Marianne Faithfull, jednej z najważniejszych 
wokalistek w historii rocka, niemal w całości 
oddane było – i wciąż jest – muzyce. W Marianne 
bowiem zawsze tlił się płomyk buntu i miłości  

do muzyki. Szalone lata 60. – czas „wielkiego wyzwolenia” 
tylko sprzyjał roznieceniu ognia, jaki w sobie nosiła. Gdy 
miała 18 lat, zagrała pierwszy koncert – w londyńskim pubie. 
Niedługo później, na imprezie przed koncertem gwiazd rocka, 
The Rolling Stones, zauważył ją producent muzyczny Andrew 
Loog Oldham. Dzięki niemu udało się jej nagrać pierwszą 
płytę – „As Tears Go By”; teksty dla Faithfull, świetnej 
wokalistki, napisali m.in. Mick Jagger i Keith Richards.  
Od tamtej chwili do dziś Faithfull wydała 26 płyt, 
z których każda miała w sobie iskrę muzycznego geniuszu 
oraz zachwycała słuchaczy i „tuzów” rocka – m.in.  
Davida Bowie, Rogera Watersa i zespół Metallica.

SEX, DRAGI I… CHOROBY
Od chwili debiutu artystycznego życie Marianne nabrało 
rozpędu. Odnosiła sukcesy muzyczne, pobrała się z artystą 
Johnem Dunbarem, urodziła w 1965 roku syna Nicolasa… 
Ale nie dane jej było zaznać spokoju. Wkrótce po narodzinach 
potomka zostawiła męża dla Micka Jaggera i… narkotyków. 
Te zresztą wciągnęły ją bez reszty. Kokaina, heroina i alkohol 
towarzyszyły jej przez następne 20 lat. Dziś jest już od nich 
wolna, ale lata „zabawy” poważnie odbiły się na jej zdrowiu. 
– Podejmowałam ogromne ryzyko. Ale miałam też niezwykłe 
szczęście, bo nie powinnam już żyć – powiedziała w 2007 roku, 
w czasie wywiadu dla brytyjskiej stacji ITV. Wyznała wówczas 
też coś, czego nikt się nie spodziewał – rozmowa dotyczyła 
bowiem jej zdrowia w kontekście wyleczonego rok wcześniej 
raka piersi. Zapytana, czy nie brakuje jej „atrakcji” dawnego 

życia odpowiedziała: – Życie jest teraz dla mnie o wiele bardziej 
cenne. Moje zdrowie również. Czasem chciałabym napić się 
wina, ale jestem zakażona HCV.
Jak doszło do infekcji? Faithfull sama tego nie wie, 
ale przyznała, że gdy się dowiedziała o zakażeniu we 
wczesnych latach 90., mogła tylko przypuszczać, że miało to 
związek z niesterylnymi igłami i jej heroinowym nałogiem. 
Dodała również, że po diagnozie przeszła leczenie – niestety, 
nieskuteczne.

ZMIANA NA LEPSZE
Co ciekawe, jak sama podkreśla, wiadomość o chorobie nie 
była dla niej wielkim szokiem. Paradoksalnie za to, miała wręcz 
zbawienny skutek. – Przestałam pić, zaczęłam zdrowo jeść, 
drastycznie ograniczyłam palenie. Zmieniłam swoje życie na 
lepsze, medytuję. Wiadomość o HCV zmotywowała mnie do 
tego – powiedziała.
Dziś dojrzała i spokojna dalej tworzy. W 2014 roku wydała swój 
najnowszy album – „Give My Love to London”. I – co podkreśla 
na każdym kroku – kocha życie. W końcu i nareszcie... 

19GWIAZDA Z WZW

Tomasz Wiśniewski 

Informacja  
o zakażeniu HCV 
stała się powodem, 
dla którego 
Marianne Faithfull 
postanowiła 
zmienić swoje 
życie na lepsze.



Marcin Wolny

Nie bój się zimy!
Sport to zdrowie i żadne narzekanie, że „nie chce się” – tego nie 
zmieni. Gdy za oknem króluje jesienno-zimowa szaruga, wcale nie 
musimy poddawać się ponuremu nastrojowi.

20 TWÓJ RUCH
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Jesień i zima,  
choć chłodne,  
nie muszą być 
czasem kanapowego 
lenistwa. Właściwy 
ciepły ubiór, trochę 
chęci i możesz już 
ćwiczyć! 

W
ielokrotnie na łamach „Abecadła Zdrowia 
– magazynu dla pacjentów” pisaliśmy 
o tym, że „w zdrowym ciele, zdrowy duch”. 
A ów „zdrowy duch” to nic innego, jak 

głowa wolna od smutku. Niestety, jesienią i zimą – gdy 
dmucha, jest zimno i szybko się ściemnia – o takie smutki 
nietrudno. Na szczęście, domowymi sposobami pozbędziemy 
się zarówno czarnych myśli, jak i… zbędnych kilogramów!

NAJPIERW ROZGRZEWKA!
Żeby poczuć się lepiej i lżej, nie trzeba od razu porywać 
się na na wyciskanie i gimnastykę artystyczną. Równie 

skuteczna i dobra będzie prosta, domowa gimnastyka. 
I co najważniejsze, nie wymaga ona żadnych specjalnych 
sprzętów, akcesoriów ani kosztownych ubiorów. Jedyne 
co trzeba mieć, to miejsce do ćwiczeń, chęci i rozgrzane 
zawczasu mięśnie. Pamiętaj, że bez rozgrzewki nie wolno 
zaczynać żadnych ćwiczeń – grozi to kontuzją!
Oto najprostsza rozgrzewka. Stań w lekkim rozkroku, oprzyj 
ręce na biodrach i zacznij nimi krążyć – po 10 obrotów 
w lewo i w prawo. Poszerz nieco rozkrok, wyciągnij ramiona 
nad głowę i utrzymując proste plecy, wykonaj 10 skłonów. 
Nie spiesz się – opuszczaj i wznoś tułów powoli, płynnym 
ruchem. Teraz wyprostuj się, zmniejsz rozkrok i krąż 
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„Brzuszki” to 
świetne ćwiczenie, 
ale pod warunkiem 
że jest wykonywane 
prawidłowo. Dlatego 
nie ciągnij głowy 
dłońmi!

Bez względu na 
to, czy ćwiczysz 
w domu, czy na 
zewnątrz, zawsze 
dbaj o nawodnienie 
organizmu!

ramionami. Po 10 razy w przód i po 10 w tył. Następnie złącz 
kolana, lekko przykucnij i oprzyj dłonie na udach. Wykonaj 
po kilka obrotów złączonymi nogami – unosząc i opuszczając 
biodra w płynnym ruchu.

MOŻNA ĆWICZYĆ!
Pora już na serię nieskomplikowanych ćwiczeń. Domowa 
kombinacja, która nie jest zbyt forsująca, a zapewnia 
korzyści, to: 3x10 przysiadów (z wyciągniętymi przed siebie 
ramionami!), 3x15 „pajacyków” i 3x10–15 pompek (panie 
mogą wykonywać je, opierając kolana na ziemi – tak jest 

lżej). Pomiędzy każdą serią „10” lub „15” powtórzeń 
trzeba zrobić minutę przerwy, a pomiędzy kolejnymi 
ćwiczeniami – dwie minuty. Jeśli nasze zdrowie i kondycja 
na to pozwalają, można do repertuaru ćwiczeń włączyć 
„brzuszki”, ale nie więcej niż 20 w jednej serii. Uwaga – pod 
żadnym pozorem nie wolno trzymać karku (ciągnąć głowy) 
w czasie wykonywania tego ćwiczenia. To prosta droga 
to nadwyrężenia kręgów szyjnych. Ręcę złóżmy na klatce 
piersiowej lub trzymajmy je w powietrzu, przy uszach.
Ćwiczenia te można wykonywać 2–3 razy w tygodniu,  
zawsze zostawiając sobie 1–2 dni przerwy na regenerację.
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MY SIĘ ZIMY NIE BOIMY
Co odważniejsi i bardziej wprawieni mogą wyjść z ćwiczeniami 
w plener (jeśli temperatura nie spada poniżej 5 stopni Celsjusza) 
albo dołączyć do nich też krótkie, 15–20-minutowe truchty 
(w naprawdę spokojnym tempie). Trzeba tylko pamiętać 
o odpowiednim ubiorze. Najlepiej sprawdza się „cebulka”, 
czyli kilka warstw – koszulka, na nią lekka, ale cieplejsza 
bluza i na wierzch rozpinana bluza lub „wiatrołapka” (cienka 
i nieprzepuszczająca wiatru kurteczka). Jeśli jednak nie 
czujemy się na siłach, by biegać, możemy śmiało zastąpić trucht 
energicznym marszem połączonym z pracą (skrętami) tułowia 
w biodrach. To ćwiczenie angażuje wszystkie mięśnie i zapewnia 
maksymalne dotlenienie organizmu.
Co ważne! Pamiętajmy, żeby zawsze mieć przy sobie butelkę 
z niegazowaną wodą. W czasie ćwiczeń koniecznie trzeba 
uzupełniać płyny. Odwodnienie jest bowiem groźne dla 
zdrowia!
Przede wszystkim jednak nie traktujmy aktywności fizycznej 
jako „kary”. Każdy wymach, każdy przysiad i każdy krok to 
inwestycja w nasze zdrowie. Nic cenniejszego od niego nie 
mamy, więc warto o nie dbać! 

Nigdy nie zaczynaj 
ćwiczeń bez 
rozgrzewki.  
To prosta droga do 
kontuzji, które mogą 
cię unieruchomić na 
długie tygodnie!
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Marcin Wolny 

Tajemnicze piękno
Bieszczady to najbardziej urokliwe polskie góry. Zachwycają 
zarówno skąpane w letnim słońcu, jak i spowite jesiennymi mgłami 
lub przykryte śnieżnym puchem. To dzika i urzekająca kraina.

24 TURYSTYKA
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S
pośród wszystkich naszych pasm górskich, położone 
w południowo-wschodniej części Polski Bieszczady 
uchodzą za najdziksze i najsurowsze, ale równocześnie 
za najbardziej malownicze. Nic dziwnego – ciągnące 

się w nieskończoność połoniny i bukowe lasy porastające łagodne 
zbocza, muskane słońcem, raz ujrzane, na zawsze zapadają 
w pamięć. Co więcej, w Bieszczadach, jak w domu, poczują 
się nawet… żeglarze. Jezioro Solińskie, „bieszczadzkie morze”, 
zapewnia świetne warunki do „łapania wiatru”.

SAMOTNA WĘDRÓWKA
Poznawanie Bieszczadów trzeba zacząć na jednym ze szlaków 
turystycznych Bieszczadzkiego Parku Narodowego. Utworzony 
w 1973 roku, i wielokrotnie powiększany, dziś jest trzecim co 
do wielkości w Polsce parkiem narodowym. Na jego terenie 
ciągnie się ponad 130 kilometrów szlaków turystycznych i ścieżek 
przyrodniczych, na trasie których nie brakuje zarówno dzikich 
i odludnych połaci górskich zboczy i porośniętych alpejską 
roślinnością połonin (górskich łąk), jak i przytulnych schronisk, 
pól namiotowych, a gdzieniegdzie nawet… parkingów.

Bezkresne bukowe 
lasy, które porastają 
bieszczadzkie zbocza, 
skrywają niejedną 
tajemnicę.  
Są również domem 
dla wielu gatunków 
wyjątkowych zwierząt.
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Licząca 1346 metrów 
Tarnica (na zdjęciu) 
to najwyższa 
góra polskich 
Bieszczadów.  
Jest jednym  
z 28 szczytów 
Korony Gór Polski. 

Warta – a wręcz konieczna – odwiedzenia jest Połonina  
Wetlińska – przez wielu uważana za najpiękniejsze miejsce 
w Bieszczadach. Jak zapewniają turyści, w pogodny  
i bezchmurny dzień można z niej dostrzec szczyty oddalonych 
o niemal 150 kilometrów Tatr. Na Połoninie Wetlińskiej 
zlokalizowane jest też schronisko o uroczej nazwie  
– Chatka Puchatka.
Spacer bieszczadzkimi szlakami gwarantuje niezapomniane 
przeżycia, a ponadto mamy szansę na przykład zobaczyć (byle 
z daleka) niemal wszystkie największe dzikie zwierzęta Polski  
– rysie, niedźwiedzie, wilki, żubry, żbiki i jelenie.  
Od 2007 roku osiedlane są w Bieszczadach również stada 
koników polskich – dzikiej odmiany małego konia, genetycznego 
spadkobiercy wymarłego w XIX wieku tarpana.

ŚLADAMI AUTOCHTONÓW
W Bieszczadach (a przede wszystkim w graniczącym z nimi 
Beskidzie Niskim i Sądeckim) nie brak także śladów bytności 
autochtonicznej, rusińskiej ludności, która zamieszkiwała  
te rejony przez wieki – Łemków i Bojków oraz 
Rusinów Karpackich. Dziś jest ich tu niewielu – po 
II wojnie światowej, w ramach tzw. akcji Wisła 
(formalnie skierowanej przeciwko Ukraińskiej 
Powstańczej Armii – UPA), wysiedlono ich niemal 
wszystkich. Bez mała 50 tys. ludzi zostało siłą 
przeniesionych na tereny sowieckiej Ukrainy lub 
na północ i zachód Polski. Bez względu na fakt,  
że Łemkowie i Bojkowie nie mieli z UPA 
w zasadzie nic wspólnego… Dziś o ich historii 
przypominają ocalałe chaty łemkowskie i stare 
cerkwie (np. w Krempnej lub w Chmielu). 

UZDROWISKA I NIE TYLKO
Poza szlakami wędrownymi, Bieszczady to także region „pełen 
zdrowia”. Ustrzyki Górne, Wetlina, Solina i Polańczyk – znane 
i lubiane miejscowości turystyczne – przyciągają wędrowców, 
a mikroklimat służy leczeniu górnych dróg oddechowych.
W Solinie świetnie poczują się także żeglarze – nieopodal 
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W Bieszczadach, nawet zimą, nie ma problemu ze  
znalezieniem noclegu. Informacje o pokojach, wraz  
z cenami, można znaleźć m.in. na www.bieszczady.pl.  
Koszt to od ok. 30 do 100 zł za dobę (z wyżywieniem). 
Warto też zainteresować się kuligami, ofertą narciarską 
i pieszymi wyprawami przez zaśnieżone górskie trasy. 
Zimową bieszczadzką ofertę turystyczną można  
znaleźć na stronie www.bieszczady-zima.pl.

tej wsi znajduje się bowiem Jezioro Solińskie o powierzchni 
22 kilometrów kwadratowych – niewiele mniejszej niż wielkie 
mazurskie jezioro Niegocin. Akwen ten powstał w 1968 roku, 
po spiętrzeniu Sanu i rzeki Solinki. Dziś wzdłuż brzegów 
jeziora usytuowanych jest kilkanaście ośrodków rekreacyjnych, 
z wypożyczalniami sprzętu pływającego oraz strzeżonymi 
kąpieliskami.
Obowiązkowo też należy zobaczyć zaporę na Solinie. Ma ona 
niemal 82 metry wysokości i 664 metry długości. Takie wymiary 
czynią ją najwyższą w Polsce. To widok wart uwagi!
Bieszczady są wspaniałe o każdej porze roku, przy czym 
szczególnie jesienią i zimą stają się wyjątkowo atrakcyjne. 
„Płonące” listowie buków i traw oraz białe bezkresne przestrzenie, 
skrzące się śnieżnym blaskiem, to dla estetów nie lada gratka! 
Warto tylko dodać, że tak jak w przypadku każdego wyjścia 
w góry (a już zwłaszcza jesienią i zimą!), należy zachować 
rozwagę – poinformować np. obsługę pensjonatu, hotelu lub 
schroniska, dokąd się wybieramy, i zadbać o odpowiedni strój. 
Pogoda w górach jest bowiem zdradliwa i kapryśna. Ciepło ubrani, 
zaopatrzeni w prowiant i – dla dodatkowego bezpieczeństwa  
– z naładowanym telefonem komórkowym w kieszeni, przeżyjemy 
w Bieszczadach niezapomniane chwile! 

Bieszczadzka kuchnia jest zróżnicowana. Swój smak 
zawdzięcza złączeniu tradycji kulinarnych Łemków, 
Rusinów, Słowaków i Węgrów. Jednym z przepisów, 
które szczególnie oddają bieszczadzki charakter, jest 
idealna na zimowe wieczory zupa kwaśnica. 

Składniki:
1 kg kapusty z kwaśnym sokiem,
1,5 kg wędzonych żeberek,
2 marchewki,
1 pietruszka,
1/2 główki czosnku,
kminek, ziele angielskie, liść laurowy, sól i pieprz 
do smaku.

Przygotowanie:
Mięso zalewamy wrzątkiem i gotujemy na wolnym 
ogniu. Po godzinie dodajemy pokrojone warzywa 
i gotujemy je, aż zmiękną. Wówczas dodajemy do 
garnka kapustę wraz z sokiem. Gotujemy całość przez 
ok. 30 minut i po tym czasie dodajemy przyprawy. 
Zupę można zaprawić zasmażką. Kwaśnica najlepiej 
smakuje z ziemniakami – osobno ugotowanymi.

ZUPA NA CHŁODNE DNI

ZIMOWE ATRAKCJE
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Odporność w górę
Kiedy wszyscy kichają z powodu zimowego przeziębienia, my nie musimy. 
Jeśli zadbamy o sprawną pracę naszego układu odpornościowego, możemy 
liczyć na to, że skutecznie będzie on nas bronić przed wirusami i bakteriami.

Anna Schwarz-Głowacka
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Czosnek swoje 
bakteriobójcze 
właściwości 
zawdzięcza 
allicynie. To 
naturalny i silny 
antybiotyk!

P
rawidłowo funkcjonujący układ immunologiczny nie 
potrzebuje wsparcia. Jednak w czasie jesienno-zimo-
wych chłodów dostaje on nieźle w kość – zewsząd 
atakują nas wirusy, a krótki, ciemny dzień dodatkowo 

obniża naturalną zdolność do ochrony przed patogenami. Trze-
ba działać! Najlepiej naturalnie – bo tak zdrowiej i bezpieczniej.

MOC ZIÓŁ
Nie od dziś wiadomo, że naturalne metody są dobre i sku- 
teczne. Chcąc zachować odporność w czasie szalejącej plagi  
przeziębienia, trzeba im zaufać i je stosować. Bardzo skuteczne 
są wszelkie kombinacje naturalnych składników zawierające 
m.in. bakterio- i wirusobójczy czosnek (lub bezzapachowy wy-
ciąg z czosnku), wspomagające dobry nastrój i odporność kwasy 
omega-3 i witaminę D (tran – także bezsmakowy i pozbawiony 
nieprzyjemnej rybiej woni) oraz bogate w przeciwutleniające  
flawonoidy (np. wyciągi z cytrusów). Co ciekawe, w stymulo-
waniu układu odpornościowego skuteczna jest także… natka 
pietruszki. Ta smaczna roślina zawiera bowiem całkiem sporo 
witaminy C i można ją dodawać do niemal każdej potrawy.  
Doskonale też smakuje posiekana na kanapce z masłem i odrobi-
ną lekko posolonego czosnku!
Oczywiście nie może też w jesiennej diecie zabraknąć natural-
nego miodu. Nie tylko dlatego, że jest słodki i bardzo odżyw-
czy, ale również z tego powodu, że ma naturalne, bardzo silne 
właściwości bakterio- i grzybobójcze. W połączeniu z cytryną 
i ciepłą herbatą stanowi cudowną wręcz miksturę na podniesie-
nie odporności.
Do tego zestawu naturalnych wspomagaczy można też dodać sy-
rop z czarnego bzu (dostępny w aptekach i sklepach zielarskich) 
i sok malinowy. Wysoka zawartość witaminy C i zdrowych 

wielocukrów czyni z nich skuteczną broń przeciw wirusom 
przeziębienia i grypy.

OSTROŻNOŚCI NIGDY ZA WIELE!
Choć przedstawione naturalne sposoby na odporność są general-
nie bezpieczne i stosowane od wieków, trzeba pamiętać, że mogą 
mieć skutki uboczne. Czosnek, na przykład, może zmniejszać 
krzepliwość krwi i podrażniać żołądek (zwłaszcza u osób z nad-
kwasotą lub wrzodami). Z kolei flawonoidy cytrusowe (zwłasz-
cza grejpfrutowe) mogą zmniejszać lub zwiększać stężenie 
niektórych leków we krwi. Dlatego zawsze warto skonsultować 
się ze swoim lekarzem prowadzącym, czy nie widzi on przeciw-
wskazań do stosowania wspomnianych metod wzmacniania  
odporności. A jeśli nie znajdzie on żadnych „obostrzeń”,  
zajadajmy się zdrowymi darami natury na zdrowie! 



„Odpływ”
Lars Saabye Christensen
Wydawnictwo Literackie
Premiera: 14 stycznia 2015

KOLEJNY TYTUŁ 
JEDNEGO Z NAJLEPSZYCH 
WSPÓŁCZESNYCH 
NORWESKICH PISARZY, KTÓRY 
OD NIEDAWNA WYMIENIANY 
JEST W GRONIE FAWORYTÓW 
DO LITERACKIEJ NAGRODY 
NOBLA.

Lars Saabye Christensen swoją popular-
ność zdobył już w połowie lat osiemdzie-
siątych, kiedy zasłynął świetną powieścią 
„Beatles”, która stała się wielkim best-
sellerem w Norwegii. Jeszcze większym 
sukcesem okazała się wydana później 
książka „Półbrat”, za którą pisarz został 
uhonorowany m.in. norweską Nagrodą 
Księgarzy oraz Literacką Nagrodą Rady 
Nordyckiej. Co więcej, Christensen 
został także w 2006 roku odznaczony 
przez króla Haralda V komandorią  
Orderu św. Olafa za zasługi dla  
literatury norweskiej.
„Odpływ” to misterna układanka złożo-
na z trzech zazębiających się ze sobą  
na różnych poziomach historii.  
Norweski pisarz powraca w niej do swo-
ich ulubionych wątków i tematów: relacji 
dziecko – rodzice, dojrzewania i drob-
nych niedoskonałości fizycznych, które 
definiują osobowość. „Odpływ” został 
uznany przez prasę za arcydzieło i jest 
uważany za najlepszą powieść autora.

„Szcze ne wmerła  
i nie umrze”
Paweł Smoleński
Wydawnictwo Czarne
Premiera: 21 listopada 2014

PAWEŁ SMOLEŃSKI, AUTOR 
ZNANYCH REPORTAŻY  
Z BLISKIEGO WSCHODU, TYM 
RAZEM UDAJE SIĘ NA O WIELE 
BLIŻSZY NAM WSCHÓD,  
A DOKŁADNIE TUŻ ZA MIEDZĘ. 
DZIĘKI JEGO ROZMOWIE  
Z UKRAIŃSKIM PISARZEM 
JURIJEM ANDRUCHOWYCZEM, 
MAMY SZANSĘ NIE TYLKO 
POZNAĆ BLIŻEJ NASZYCH 
SĄSIADÓW, ALE TAKŻE 
SAMYCH SIEBIE.

Kiedy świetny polski dziennikarz spo-
tyka się z najbardziej znanym obecnie 
ukraińskim pisarzem, możemy być pew-
ni, że będzie to pasjonująca wymiana 
myśli. Szczególnie w czasie, kiedy oczy 
niemal całego świata zwrócone są wła-
śnie na Ukrainę. Książka Pawła Smoleń-
skiego to spisana „na gorąco” rozmowa, 
w której nie brakuje zarówno historii,  
jak i pulsu aktualnych wydarzeń rozgry-
wających się „tu i teraz”. „Szcze ne wmer-
ła i nie umrze” to również zbiór refleksji 
na temat współczesnej polityki i ról, 
jakie nie tylko ma do odegrania w niej 
Ukraina i Rosja, ale także nasz kraj.
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„Lennon. Człowiek, 
mit, muzyka”
Tom Riley
Wydawnictwo W.A.B.
Premiera: 14 stycznia 2015

JEDEN Z ZAŁOŻYCIELI 
KULTOWYCH BEATLESÓW, 
LEGENDA POPKULTURY, 
POSTAĆ TRAGICZNA, WYWARŁ 
OGROMNY WPŁYW NA ROZWÓJ 
ŚWIATOWEJ MUZYKI – TAKIMI 
EPITETAMI OKREŚLANY JEST 
JOHN LENNON.  
TĘ WYJĄTKOWĄ OSOBOWOŚĆ  
W SWOJEJ NAJNOWSZEJ KSIĄŻCE 
PRZYBLIŻA TOM RILEY.

Nowojorski krytyk muzyczny, biograf 
gwiazd i dziennikarz m.in. „Washington 
Post” i „Huffington Post” przyjrzał się 
legendzie najsłynniejszego z Beatlesów  
– Johnowi Lennonowi. 
Autor odsłania przed czytelnikami  
artystę, który marzy o wielkim sukcesie, 
a kiedy go osiąga, dostrzega bezsens 
sławy i stara się wycofać z błysku fleszy. 
Riley ukazuje drogę tego niepokornego 
muzyka od czasu, kiedy jako młody 
student wydziału sztuki wyjeżdża do 
Hamburga, gdzie grywa w podrzędnych 
barach portowej dzielnicy St. Pauli,  
aż po lata osiemdziesiąte, gdy na nowo-
jorskim Manhattanie dosięgają go kule 
wystrzelone przez Marka Chapmana.  
Ta biografia wciąga bardziej niż  
najlepsza fikcja!

KSIĄŻKA KSIĄŻKA KSIĄŻKA



„Złota klatka”
Premiera: 30 stycznia 2015
Reż. Diego Quemada-Diez

AŻ PRAWIE DWA LATA 
POLSCY WIDZOWIE MUSIELI 
CZEKAĆ NA POJAWIENIE SIĘ 
W KINACH WAŻNEGO OBRAZU 
MEKSYKAŃSKIEGO REŻYSERA 
DIEGO QUEMADY-DIEZA.

„Złota klatka” to trudny film opowiada-
jący o losie młodych emigrantów.  
Historia trójki gwatemalskich nastolat-
ków polskim widzom na pewno skojarzy 
się ze słynnym obrazem w reżyserii 
Macieja Dejczera „300 mil do nieba”, 
którego główny bohater, narażając swoje 
życie na niebezpieczeństwo, próbuje 
uciec do Danii. W filmie Diego Quemady-
-Dieza to Sara, nastolatka pochodząca 
z Gwatemali, postanawia obciąć włosy 
i przebrać się za chłopa, aby wraz  
z przyjaciółmi – Juanem i Samuelem  
– ruszyć na podbój lepszego świata. Cała 
trójka wyrusza w ekscytująca a zarazem 
niebezpieczną, podróż po sławnej trasie 
pociągów towarowych jadących do Los 
Angeles. Czy będą mieli okazję zrealizo-
wać swój „amerykański sen” w Mieście 
Aniołów? Przekonają się Państwo już 
w ostatni weekend stycznia.

„Samba”
Premiera: 2 stycznia 2015
Reż. Eric Toledano i Olivier Nakache

OMAR SY, KTÓRY ZDOBYŁ 
ŚWIATOWĄ POPULARNOŚĆ 
DZIĘKI DOSKONAŁEJ KREACJI 
W ZABAWNEJ KOMEDII 
„NIETYKALNI”, POWRACA NA 
EKRANY ŚWIETNYM FILMEM 
„SAMBA”.

Film w reżyserii duetu Eric Toledano  
– Olivier Nakache to zabawna, pełna 
dowcipnych dialogów i zaskakujących 
zwrotów akcji komedia, która dotyka 
bardzo istotnych i aktualnych proble-
mów – nierówności społecznych, toleran-
cji czy asymilacji emigrantów. Główni 
bohaterowie filmu to Samba (w tej roli 
Omar Sy) oraz Alice (Charlotte Gains-
bourg). Pochodzą z dwóch różnych świa-
tów – on pracuje na zmywaku w jednym 
z paryskich hoteli, ona natomiast rzuciła 
dobrze płatną posadę w międzynarodowej 
korporacji, aby bezinteresownie poma-
gać wykluczonym, jako wolontariuszka. 
To właśnie dzięki tej aktywności Alice 
pewnego dnia poznaję Sambę, który na 
skutek biurokratycznej pomyłki trafił do 
aresztu. Grozi mu deportacja z Francji, 
co ostatecznie wiązałoby się z klęską 
jego marzeń o lepszym życiu. Alice  
chce mu pomóc za wszelką cenę.

„Hobbit: Bitwa Pięciu 
Armii”
Premiera: 26 grudnia 2014
Reż. Peter Jackson

PREMIERA, KTÓRA ODBĘDZIE 
SIĘ W ŚWIĄTECZNY WEEKEND 
NA PEWNO PRZYCIĄGNIE DO 
KIN FANÓW KULTOWEJ PROZY 
J.R.R. TOLKIENA. DOKŁADNIE  
26 GRUDNIA NA EKRANY TRAFI 
SUPERPRODUKCJA „HOBBIT: 
BITWA PIĘCIU ARMII”.

To już trzecia (i ostatnia) część kultowej 
filmowej trylogii opartej na powieści  
J.R.R. Tolkiena, zrealizowanej przez 
słynnego reżysera, Petera Jacksona. 
Pierwsza z nich („Hobbit: Niezwykła 
podróż”) stała się kinowym hitem na nie-
mal całym świecie, podobnie jak druga, 
która także przyciągnęła do kin miliony 
fanów tej serii. Trzecia część „Hobbita” 
zakończy trylogię, której produkcja 
rozpoczęła się już w 2009 roku. 
Akcja „Hobbita” rozgrywa się dokładnie 
77 lat przed wydarzeniami opisanymi 
w trzech częściach kultowej powieści 
„Władca Pierścieni”. W „Bitwie Pięciu 
Armii” bohaterzy stoczą ostateczną 
bitwę ze smokiem. Czy sprzymierzonym 
siłom uda się odzyskać Erebor i pokonać 
bestię? Na odpowiedź musimy poczekać 
do świąt Bożego Narodzenia.
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„Brzmienie ciszy”
Alfredo Jaar
17 października 2014 – 22 lutego 2015
CSW Toruń

„BRZMIENIE CISZY”, JEDNA 
Z NAJSŁYNNIEJSZYCH ORAZ 
NIEZWYKLE PORUSZAJĄCYCH 
INSTALACJI SŁYNNEGO 
CHILIJSKIEGO ARTYSTY, 
ALFREDA JAARA, BĘDZIE OSIĄ 
JEGO PIERWSZEJ WYSTAWY 
INDYWIDUALNEJ W POLSCE. 
MOŻNA JĄ ZOBACZYĆ DO 
22 LUTEGO W TORUŃSKIM 
CENTRUM SZTUKI 
WSPÓŁCZESNEJ ZNAKI CZASU.

Alfredo Jaar jest artystą zaangażowa-
nym, jego instalacje, fotografie, filmy 
i projekty społeczne odwołują się do 
wrażliwości widzów, ukazując ludobój-
stwa, obrazy globalnych klęsk czy epi-
demii. Sam określa siebie jako analityka 
tragedii, który poprzez swą sztukę stara 
się skłonić do refleksji społeczeństwo, 
systematycznie „odwrażliwiane” przez 
globalne media masowe. Tym razem 
inspiracją stała się tragiczna historia fo-
tografa, który za zdjęcie przedstawiające 
umierające z głodu afrykańskie dziecko 
otrzymuje Pulitzera, po czym, nie mogąc 
pogodzić się z wizją świata, który sam 
udokumentował, popełnia samobójstwo.

Bryan Adams
16 grudnia 2014
Kraków Arena

JEDEN Z NAJBARDZIEJ 
ZNANYCH KANADYJSKICH 
MUZYKÓW W HISTORII, POMIMO 
PRAWIE 40 LAT OBECNOŚCI 
NA SCENIE, NIE POWIEDZIAŁ 
JESZCZE OSTATNIEGO SŁOWA. 
BRYAN ADAMS PO RAZ 
KOLEJNY ODWIEDZI POLSKĘ 
I ZAGRA W NOWEJ KRAKÓW 
ARENIE.

Tego koncertu nie można przegapić. 
Bryan Adams podczas swojego jedynego 
występu w Polsce zagra utwory ze słyn-
nej płyty „Reckless”, z której pochodzą 
między innymi takie hity, jak: „Run 
to you”, „Somebody” czy „One Wight 
love affair”. Krakowski koncert będzie 
elementem specjalnej jubileuszowej trasy 
– w tym roku przypada dokładnie 30 lat 
od wydania albumu „Reckless”, który do 
dzisiaj uznawany jest za jeden z najlep-
szych w całej karierze kanadyjskiego mu-
zyka. Płyta nie tylko regularnie pojawia 
się w zestawieniach najlepszych rocko-
wych albumów wszech czasów, ale także 
zaliczana jest do najlepiej sprzedających 
się. Warto podkreślić, że od momentu 
wydania pokryła się platyną (nawet 
kilkukrotnie) w aż pięciu krajach, w tym 
w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie 
i Wielkiej Brytanii.

„Nothing Has 
Changed”
David Bowie
Premiera: 17 listopada 2014

WYBITNY MUZYK 
I KOMPOZYTOR. IKONA 
POPKULTURY. NIEWIELU JEST 
ARTYSTÓW, KTÓRZY NIE 
TYLKO OSIĄGNĘLI OGROMNY 
SUKCES KOMERCYJNY, ALE 
TAKŻE ZMIENILI OBLICZE 
MUZYKI POPULARNEJ – BEZ 
WĄTPIENIA JEDNYM Z NICH JEST 
DAVID BOWIE.

Angielski muzyk, wokalista i autor tek-
stów właśnie uraczył wszystkich swoich 
fanów wspaniałą kompilacją, która 
podsumowuje jego – aż trudno uwierzyć 
– 50-letnią obecność na estradzie.  
Składanka zawiera utwory nagrane przez  
artystę w latach 1964–2014. Co więcej, 
na płycie „Nothing Has Changed”  
znalazł się też jeden premierowy kawałek 
– „Sue (Or In A Season of Crime)”. 
Pomimo 50 lat kariery, Anglik nadal po-
zostaje ikoną muzyki, ale nie tylko – jest 
także cenionym aktorem oraz modowym 
trendsetterem. Jako jeden z nielicznych 
przedstawicieli swojego pokolenia umie-
jętnie potrafił wykorzystać do promocji 
narzędzia oferowane przez internet.

CDWYSTAWA KONCERT
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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  

Specjalistyczny 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. Bohaterów Warszawy 67
28-100 Busko-Zdrój
tel. 41 378 24 01

BYDGOSZCZ
 Wojewódzki Szpital  

Obserwacyjno-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  

Wojewódzki 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  
Wielkopolskich 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 68A
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

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

JAROSŁAW
 Centrum Opieki Medycznej 

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

JASŁO
 Szpital Specjalistyczny w Jaśle

Oddział Obserwacyjno-Zakaźny 
i WZW
ul. Lwowska 22
38-200 Jasło
tel. 13 443 75 77 – 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
ul. Wrocławska 1/3
30-901 Kraków
tel. 12 630 83 24 lub 42
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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. Edmunda 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. 32 616 13 94

OLSZTYN
 Wojewódzki Szpital  

Specjalistyczny
Poradnia WZW
ul. Żołnierska 16A
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 
 Poradnia Chorób Zakaźnych

ul. Sienkiewicza 56
07-409 Ostrołęka
tel. 29 765 12 77

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
ul. Jabłońskiego 2/4
35-068 Rzeszów
tel. 17 852 61 58

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 – poradnia

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  

Specjalistyczny 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. dr. 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 29 12 – dyżurka

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. 71 326 13 25, wew. 137

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



Roche Diagnostics Polska Sp. z o.o.
ul. Wybrzeże Gdyńskie 6B
01-531 Warszawa
Tel.: 22 481 55 55
Call Center 22 481 54 54

www.roche.pl

Od lat wytyczamy nowe kierunki w medycynie zapewniając unikalne i skuteczne rozwiązania w 
kolejnych etapach postępowania klinicznego: badaniach przesiewowych, diagnostyce, leczeniu i monitorowaniu 
terapii – poprzez dostarczenie narzędzi w postaci: testów serologicznych, biologii molekularnej i leków. 

Diagnostyka laboratoryjna chorób zakaźnych
Wprost ku odpowiedziom – testy Roche Diagnostics

Wskazanie Parametr Testy serologiczne Diagnostyka molekularna
Wirusowe zapalenie wątroby typu A Anty-HAV

Anty-HAV IgM
HAV RNA ilościowo

Wirusowe zapalenie wątroby typu B HBsAg
Test potwierdzenia HBsAg
HBsAg ilościowo
Anty-HBs
Anty-HBc (IgM + IgG)
Anty-HBc IgM
HBeAg
Anty-HBe
HBV DNA ilościowo

Wirusowe zapalenie wątroby typu C Anty-HCV
HCV Ag
HCV RNA
HCV RNA ilościowo
Genotypowanie HCV

Ludzki wirus upośledzenia odporności HIV combi
HIV Ag
Test potwierdzenia HIV Ag
HIV-1 RNA ilościowo

Toxoplazmoza Toxo IgM
Toxo IgG
Awidność Toxo IgG

Wirus różyczki Rubella IgM
Rubella IgG

Wirus cytomegalii CMV IgM
CMV IgG
Awidność CMV IgG
CMV DNA ilościowo

Wirus Herpex Simplex HSV 1/2 DNA
HSV-1 IgG
HSV-2 IgG

Wirus Epsteina-Barr EBV DNA ilościowo
Wirus Varicella-Zoster  VZV DNA
Wirus brodawczaka ludzkiego (HPV) HPV DNA

Genotypowanie HPV (37 typów)
Parwowirus  B19 Parwo B19 DNA
Kiła TPLA

RPR
Chlamydia trachomatis C. trachomatis DNA
Neisseria gonorrhoeae N. gonorrhoeae DNA
Mycobacterium tuberculosis M. tuberculosis DNA
Sepsa Panel 25 patogenów (bakterie i grzyby)

Prokalcytonina
IL-6

Staphylococcus Gronkowce koagulazoujemne i złocisty
Metycyliono-oporny gronkowiec złocisty (MRSA) Wykrywanie genu oporności mecA
Oporny na wankomycynę Enterococcus (VRE) Wykrywanie genu vanA, vanB i vanB2/3
* test w przygotowaniu
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