
TEMATYCZNY SPIS TRE ŚCI NUMERÓW 

W nawiasach podano autorów lub źródło; H oznacza kwartalnik HEMALOG. 
Liczby w nawiasach kwadratowych odnoszą się do poszczególnych sekcji numeru. 

Hemofilia i inne skazy krwotoczne: 
Leczenie hemofilii dziś i jutro (St. Łopaciuk): nr 1 [1] 
Krążący antykoagulant w hemofilii (J. Windyga): nr 2 [1] 
Hemofilia w piśmiennictwie historycznym (oprac. M. Jamrozik): nr 2 [2] 
Hemofilia: postać umiarkowana i łagodna (H): nr 9 [1] 
Choroba von Willebranda (M. Jamrozik): nr 2 [3] 
Skazy krwotoczne u kobiet (H): nr 5 [3] 
Produkty z osocza i osiągnięcia biotechnologii - co jest przyszłością leczenia hemofilii?: nr 4 [1] 
Czy hemofilia wyklucza zawał serca? (H): nr 2 [4] 
"Czas na wyleczenie" (M. Jamrozik): nr 3 [1] 
Rzadziej występujące wylewy (H): nr 3 [4] 
Słowniczek (Z. Grzelak): nr 4 [10] 
Z hemofilią u dentysty (H): nr 4 [4] 
Stres a wylewy (H): nr 8 [1] 
Leczyć kompleksowo (H): nr 8 [9] 
Jak się żyje z hemofilią w Szwajcarii (EHC Newsletter): nr 9 [5] 
Pytania i odpowiedzi [ananas a krwawienia] (H): nr 1 [4] 
Kongres chorych na hemofilię w Montrealu (H): nr 5 [8]; nr 8 [5] 
Ta sama skaza, inne objawy (H): nr 10 [2] 
Opieka nad chorymi na hemofilię w Danii: nr 12 [2] 
Hemofilia u kobiet (list chorej z USA): nr 12 [9] 
Rzadkie skazy krwotoczne (M. Jamrozik): nr 13 [1]; nr 14 [1] 
Hemofilowe guzy rzekome (oprac. J. Zdziarska wg "Haemophilia"): nr 13 [3] 
Z doświadczeń zagranicznych: W trosce o odpowiednią pierwszą pomoc (wg internetu): nr 13 
[5] 
Wisiorek lub bransoletka (wg internetu): nr 13 [6] 
Badania nad możliwością zarażenia się vCJD (oprac. J. Zdziarska wg "Haemophilia World"): nr 
14 [4] 
Spotkanie z koordynatorami regionalnymi (A. Sumera): nr 15 [2] 
Spotkanie koordynatorów wojewódzkich (A. Sumera): nr 17 [2] 
A jednak możliwe: hemofilia u kobiet (H): nr 17 [3] 
Dobra wiadomość dla nosicielek (H): nr 17 [4] 
Ciągłe podawanie czynnika (H): nr 18 [1] 
Rekombinowany aktywowany czynnik VII (rFVIIa) (J. Zdziarska): nr 18 [2] 
Wylewy w chorobie von Willebranda (H): nr 18 [4] 
Konferencja EHC w Bratysławie (Z. Grzelak): nr 19 [1] 
Kongres Światowej Federacji Hemofilii (Z. Grzelak): nr 20 [1] 
Nosicielstwo hemofilii - czy to choroba? (J. Zdziarska): nr 20 [2] 
Spotkania w Instytucie Hematologii (opr. rp i as): nr 20 [3] 
Choroba von Willebranda: podstawowa wiedza (J. Zdziarska): nr 21 [1] 
Ważne dla osób z chorobą von Willebranda (J. Zdziarska): nr 21 [7] 



Kilka słów o inhibitorze (H): nr 21 [2] 
Konferencja EHC w Montpellier (Z. Grzelak): nr 21 [3] 
Centra leczenia hemofilii w USA (H): nr 22 [1] 
Nabyta hemofilia (J. Zdziarska): nr 22 [3] 
Spotkanie koordynatorów ds. hemofilii (A. Sumera): nr 23 [1] 
Konferencja w Parlamencie Europejskim (A. Sumera): nr 23 [2] 
Konferencja w Pradze (A. Sumera): nr 24 [1] 
Kongres Federacji Światowej w Kanadzie (Z. Grzelak): nr 24 [2] 
Kontrolowane leczenie domowe (Z. Grzelak): nr 24 [3] 
Długotrwały dostęp naczyniowy u chorych na hemofilię - porty naczyniowe (J. Zdziarska): nr 24 
[4] 
Konferencja EHC w Sofii (A. Sumera): nr 25 [1] 
Garść wieści z Irlandii (A. Sumera): nr 25 [2] 
Powrót do aktywności po wylewie (P. de Kleijn): 25 [3]Zastosowanie desmopresyny w leczeniu 
hemofilii i choroby von Willebranda (J. Zdziarska): nr 27 [1] 
Prezydent WFH u ministra Religi (as): nr 27 [2] 
Międzynarodowa konferencja w Warszawie (as): nr 27 [3] 
Światowy Dzień Chorych na Hemofilię (A. Sumera): nr 27 [4] 
XX Konferencja EHC w Parmie (A. Sumera): nr 27 [5] 
Zalecane dawkowanie czynników krzepnięcia (J. Windyga): nr 28 [1] 
Leki antyfibrynolityczne w leczeniu skaz krwotocznych (J. Zdziarska): nr 28 [2] 
Aromaterapia w leczeniu bólu (K. Dzikowska): nr 28 [3] 
Znaczenie pierwotnej profilaktyki w leczeniu hemofilii (J. Windyga): nr 29 [2] 
Rekombinowane czynniki krzepnięcia (J. Zdziarska): nr 29 [3] 
Sympozjum hematologiczne (Z. Grzelak): nr 29 [4] 
Infolinia poświęcona problemom hemofilii: nr 29 [6] 
O przyczynach, rozpoznawaniu i leczeniu choroby von Willebranda (J. Windyga): nr 30 [1] 
Krwotoczne miesiączki u pacjentek chorych na wrodzone skazy krwotoczne (J. Zdziarska): nr 30 
[2] 
Dzień Chorych na Hemofilię: nr 30 [3] 
Leczenie hemofilii w Irlandii (B. O'Mahony): nr 30 [4] 
Wystawa zdjęć Krzysztofa Millera (A. Sumera): nr 30 [5] 
... A tak było w Poznaniu (B.P.): nr 30 [6] 
Leczenie profilaktyczne dla dzieci: nr 30 [7] 
Kongres Światowej Federacji ds. Hemofilii (A. Sumera): nr 30 [9] 
XXI konferencja EHC w Dublinie (Z. Grzelak): nr 31 [1] 
Nareszcie profilaktyka w Polsce! (M. Jamrozik): nr 31 [2]  
Wykonanie testu z desmopresyną (H. Jończyk): nr 31 [3]  
Badania krwi u chorych na skazy krwotoczne - informacje praktyczne (T. Iwaniec, J. Zdziarska): 
nr 31 [4]  
Stosowanie centralnych cewników żylnych (portów) (D. Pietrys): nr 31 [5]  
Z praktyki: domowa obsługa portu żylnego (B. Pieczyńska): nr 31 [6] 
Nowe wytyczne leczenia (J. Zdziarska): nr 32 [1] 
Międzynarodowa konferencja w Warszawie (A. Sumera): nr 32 [2] 
Książeczka leczenia domowego (J. Zdziarska): nr 32 [3] 
Aktywność fizyczna chorych na hemofilię (R. Kaczmarek): nr 32 [4] 



Konferencja EHC na Litwie (B. Gajewski) nr 33 [1] 
Płytki krwi (J. Zdziarska): nr 33 [2] 
Kompleksowe leczenie w hemofilii (M. Jamrozik) nr 33 [3] 
Hemofilia nie zamyka drogi na podium, nr 33 [7] 
Ważny plakat informacyjny, nr 33 [8] 
Warsztaty dla pielęgniarek w Warszawie (H. Jończyk): nr 34 [1] 
Profilaktyka okresowa w hemofilii (J. Zdziarska): nr 35 [1] 
Ważne zalecenia federacji europejskiej (oprac. as): nr 35 [2] 
Problemy z rehabilitacją w IHiT (A. Sumera): nr 35 [4] 
Wywiad z prezesem Stowarzyszenia (M. Gaczoł): nr 35 [5] 
Dzień Chorych na Hemofilię (as): nr 36 [1] 
Czy można uniknąć powstania inhibitora? (M. Jamrozik): nr 36 [4]  
Zasady podawania i przechowywania czynników krzepnięcia (H. Jończyk): nr 36 [5]  
Starość z hemofilią (L. Lacasse): nr 36 [6] 
Perspektywy leczenia hemofilii (D. Page): nr 36 [7] 
Zabiegi ortopedyczne w Krakowie (J. Zdziarska i H. Jończyk): nr 36 [8] 
"Królewska choroba" to hemofilia B (as): nr 36 [11] 
Poród u nosicielek hemofilii - kontrowersje (J. Zdziarska): nr 37 [1] 
Profilaktyka - leczenie zalecane w hemofilii (oprac. B. Pieczyńska): nr 37 [2]  
Warsztaty EHC na Węgrzech (Z. Grzelak, R. Kaczmarek): nr 37 [3]  
Postulat: profilaktyka dla dorosłych (oprac. as): nr 37 [4]  
Światowy kongres WFH (oprac. as): nr 37 [5]  
Leczenie hemofilii w Polsce (as): nr 37 [6]Hemofilia u kobiety (J. Zdziarska): nr 38 [1] 
XXIII konferencja EHC w Lizbonie (Z. Grzelak): nr 38 [2] 
Nowy rekombinowany czynnik IX (opr. as wg "Hemophilia Today"): nr 38 [4] 
Konferencja WFH w Argentynie (opr. as wg "Hemophilia World"): nr 38 [5] 
Zestarzeć się z hemofilią (opr. as wg "haemophilia.ie"): nr 38 [6] 
Leczenie hemofilii w Polsce - w jakim punkcie jesteśmy? (M. Jamrozik): nr 39-40 [1] 
Szkolenia dla pielęgniarek na temat hemofilii (Kraków 2010 r.) (H. Jończyk): nr 39-40 [2] ] 
Hemofilia a podeszły wiek (B. O'Mahony): nr 39-40 [4] ] 
Międzynarodowa konferencja w Warszawie: nr 39-40 [7] ] 
Światowy Dzień Chorych na Hemofilię (B. Gajewski): nr 39-40 [8] ] 
W kruchym obiektywie (B. Pieczyńska): nr 39-40 [9] ] 
Dzień Chorych na Hemofilię w całej Polsce (as): nr 39-40 [10] ] 
O Polsce w biuletynie europejskim (as): nr 39-40 [11] ] 
Z ostatniej chwili (as): nr 39-40 [19] ] 
Leczenie hemofilii na Węgrzech (as): nr 39-40 [21] 
Narodowy Program już podpisany! (as): nr 41 [1] 
Szansa na przedłużenie profilaktyki (bg): nr 41 [2] 
Profilaktyka okresowa w hemofilii ciężkiej i umiarkowanej (M. Jamrozik): nr 41 [7] 
Kłopoty z zaopatrzeniem w czynnik VIII (as): nr 42 [3] 
Perspektywy leczenia w latach 2012-2018 (M. Jamrozik): nr 42 [4] 
Warsztaty w Paryżu (Z. Grzelak, R. Kaczmarek): nr 42 [5] 
Już trzeci rok współpracy Polska-Mołdawia (R. Kaczmarek): nr 42 [6] 
Konferencja EHC w Budapeszcie (R. Kaczmarek): nr 42 [7] 
Sukces terapii genowej w hemofilii B (as): nr 42 [12] 



Polak wśród pionierów terapii hemofilii B: rozmowa z Sebastianem Misztalem (A. Sumera): nr 
42 [13] 
Światowy Dzień Chorych na Hemofilię (B. Pieczyńska, as): nr 43 [1] 
Kompleksowe leczenie skaz krwotocznych na śląsku (M. Jamrozik): nr 43 [2]  
Irlandia: poradnia dla kobiet (oprac. as): nr 43 [7]  
Dni specjalne w poradni hematologicznej (oprac. as): nr 43 [8]  
Kanadyjski program dla kobiet (oprac. as): nr 43 [9]  
Jak się leczy hemofilię we Francji? (B. Pieczyńska): nr 43 [10] 
Nowe leki dla chorych z inhibitorem? (M. Jamrozik): nr 44 [1] 
Różnice w obrazie klinicznym hemofilii A i B (J. Zdziarska): nr 44 [2] 
XXX Mi ędzynarodowy kongres WFH (R. Kaczmarek): nr 44 [3] 
Jeszcze kilka refleksji o kongresie WFH (B. Pieczyńska): nr 44 [4] 
XXV konferencja EHC w Pradze (R. Kaczmarek): nr 45 (s. 1) 
Problemy krwotoczne u kobiet (R. Kaczmarek): nr 45 (s. 4)  
Profilaktyka u dorosłych chorych na hemofilię - czy taka sama, jak u dzieci? (J. Zdziarska): nr 45 
(s. 5)  
Leczenie hemofilii w Wielkiej Brytanii (D. Ancuta): nr 45 (s. 8)  
W Wielkiej Brytanii pomagają pacjentom (as): nr 45 (s. 10)  
Utrudnienia dla chorych na hemofilię u nas (A. Sumera): nr 45 (s. 11) 
Kongres EAHAD w Warszawie (R. Kaczmarek): nr 46 (s. 1) 
Przy okrągłym stole w Brukseli (R. Kaczmarek): nr 46 (s. 2) 
Hemofilia - kobiecym okiem (B. Pieczyńska): nr 46 (s. 4) 
Pacjenci z hemofilią w starszym wieku (M. Górska-Kosicka): nr 48 (s. 1) 
Hemofilia a osteoporoza (J. Zdziarska): nr 48 (s. 4) 
Ośrodki leczenia hemofilii (R. Kaczmarek): nr 48 (s. 4) 
Polak z hemofilią u nas i na emigracji (B. Pieczyńska): nr 48 (s. 6) 
Pamiętajmy nie tylko o dzieciach (A. Sumera): nr 48 (s. 7) 
Gdzie te ośrodki? (A. Sumera): nr 48 (s. 8) 
Narodowy program leczenia chorych na hemofilię zagrożony : nr 49 (s. 1) 
Konferencja prasowa PSCH: walka o budżet: nr 49 (s. 3) 
Nowe czynniki krzepnięcia: czy na pewno dłużej i rzadziej znaczy lepiej? (R. Kaczmarek): nr 50 
(s. 1) 
Nowe badania - każde krwawienie ma znaczenie (bg): nr 50 (s. 3) 
Problemy nosicielek hemofilii (M. Górska-Kosicka): nr 50 (s. 4)  
Rzadkie skazy krwotoczne (R. Kaczmarek): nr 50 (s. 6) 
Współpraca PSCH ze stowarzyszeniem z Albanii (R. Kaczmarek): nr 50 (s. 6) 
Komunikat Narodowego Centrum Krwi: nr 50 (s. 7) 
Czy czynnik VIII na pewno powstaje w wątrobie? (R. Kaczmarek): nr 51 (s. 8) 
Nowy lek dla chorych na hemofilię (bg): nr 51 (s. 10) 
Problemy z dziąsłami (oprac. as): nr 51 (s. 12) 
Leczenie hemofilii w Polsce - znaki zapytania (A. Sumera): nr 53 (s. 1) 
Indywidualizacja leczenia hemofilii (R. Kaczmarek): nr 53 (s. 3) 
XXXII Mi ędzynarodowy Kongres WFH (P. Budek): nr 53 (s. 4) 
Szkolenie z iniekcji - inaczej (A. Sumera): nr 53 (s. 12) 
17 kwietnia - World Haemophilia Day (as): nr 54 (s. 1) 
O szczepieniach, terapii genowej i innych nowych metodach leczenia (R. Kaczmarek): nr 54 (s. 



3) 
Terapia w przypadku wystąpienia inhibitora (oprac. as): nr 54 (s. 4) 
Przygotowanie pacjenta z artropatią hemofilową do protezoplastyki stawu kolanowego (J. 
Zawilski): nr 55 (s. 1) 
Problemy w badaniu klinicznym fitusiranu (R. Kaczmarek): nr 55 (s. 3) 
Okrągły Stół EHC: ortopedia a hemofilia (oprac. as wg  EHC Newsletter ): nr 55 (s. 9) 
Problemy kobiet (oprac. as wg  EHC Newsletter ): nr 55 (s. 9) 
Hemofilia na świecie (oprac. as na podst. Report on the Annual Global Survey 2015): nr 55 (s. 
11) 
Nadciśnienie tętnicze u chorych na skazy krwotoczne (J. Zdziarska): nr 56 (s. 1) 
Terapia genowa coraz bliżej (tym razem naprawdę) (R. Kaczmarek): nr 56 (s. 3) 
Europejskie zalecenia dotyczące optymalnego leczenia hemofilii (oprac. as): nr 56 (s. 4) 
Nowe możliwości leczenia hemofilii (J. Zdziarska): nr 57 (s. 1) 
Dzień Chorych na Hemofilię (oprac. as): nr 57 (s. 5) 
Gala 30-lecia naszego Stowarzyszenia (as, bp): nr 57 (s. 7) 
Trochę prehistorii czyli jak to było, zanim powstało PSCH (K. Święcicki): nr 57 (s. 9) 
Bilans trzydziestolecia (A. Sumera): nr 57 (s. 10) 
Narodowy Program nareszcie przyjęty (A. Sumera): nr 58 (s. 1) 
Leczenie hemofilii w Europie (M. Hunia, M. Szczubiał, G., oprac. bp, as): nr 58 (s. 2) 
O uczuleniu na czynnik (as): nr 58 (s. 12) 
Czy czynniki krzepnięcia produkowane w wątrobie pacjentów poddanych terapii genowej są 
"identyczne z naturalnymi"? (R. Kaczmarek): nr 59 (s. 1) 
Obchody Dnia Chorych na Hemofilię w Polsce (oprac. as): nr 59 (s. 2) 
Trzydziestolecie EHC (A. Sumera): nr 59 (s. 4) 
Głos kobiet (B. Pieczyńska): nr 59 (s. 7) 
Czym różni się emicizumab od czynnika VIII? (R. Kaczmarek): nr 60 (s. 1) 
Projekt naukowy: ocena ryzyka wystąpienia chorób sercowo-naczyniowych wśród osób z 
hemofilią (Z. Grzelak): nr 60 (s. 13) 
Ceny czynników i sytuacja w Polsce (as): nr 60 (s. 14) 
COVID-19 a hemofilia i bezpieczeństwo leczenia (R. Kaczmarek): nr 61 (s. 1) 
Praktyczne zalecenia dla chorych na hemofilię przygotowane przez WFH w związku z pandemią 
COVID-19 (SARS-CoV-2, koronawirus) (tłum. as, mgk): nr 61 (s. 2) 
COVID-19: zalecenia dla pacjentów (B. Pieczyńska): nr 61 (s. 4) 
Hemofilia w Polsce (A. Sumera): nr 61 (s. 5) 
Apel o przestrzeganie zasad profilaktyki (B. Gajewski) nr 62 (s. 2) 
Koronawirus a hemofilia (oprac. as) nr 62 (s. 2) 
Hemofilia na świecie (as): nr 62 (s. 10) 
Kwestia szczepień u osób chorych na hemofilię (as): nr 62 (s. 1) 
Szczepienia a inhibitory (R. Kaczmarek): nr 63 (s. 2) 
Hemofilia a COVID-19 - z własnych doświadczeń (A. Trojańczyk): nr 63 (s. 5) 
Apel do osób mających za sobą COVID-19 (as): nr 63 (s. 6) 
Kobiety a zaburzenia krzepnięcia (B. Pieczyńska): nr 63 (s. 6) 
Ćwiczenia i przestrzeganie ich wykonywania (oprac. as): nr 63 (s. 9) 
Terapia genowa hemofilii - co wiemy o jej skuteczności i bezpieczeństwie (R. Kaczmarek): nr 
64 (s. 1) 
Konferencje, konferencje (B. Pieczyńska): nr 64 (s. 3) 



Kobiety a skazy krwotoczne (oprac. as): nr 64 (s. 5) 
Aktualne badania kliniczne nowych leków na hemofilię (R. Kaczmarek): nr 65 (s. 1) 
Światowy Dzień Chorych na Hemofilię (oprac. as): nr 65 (s. 4) 
Prezydent EHC w Narodowym Centrum Krwi (as): nr 65 (s. 7) 
Dzień Chorych na Hemofilię w Internecie (as): nr 65 (s. 8) 
Konieczna kontynuacja Narodowego Programu (as): nr 65 (s. 9) 
O hemofilii w Sejmie (as): nr 65 (s. 9)  
Plany zmienienia źródła finansowania NPLH (A. Sumera): nr 66 (s. 1) 
Konferencja prasowa "Przyszłość leczenia hemofilii w Polsce" (oprac. as): nr 66 (s. 2) 
Nowy aptamer do leczenia hemofilii A i choroby von Willebranda (R. Kaczmarek): nr 66 (s. 5) 
Plusy i minusy terapii genowej w hemofilii (oprac. as): nr 66 (s. 6) 
Konferencja EHC w Kopenhadze (B. Pieczyńska): nr 66 (s. 11) 
"Pani jest tylko nosicielką" - kobiety a hemofilia (S. Chaplin, K. Khair): nr 67 (s. 3) 
Gdy trzeba wezwać karetkę (A. Sumera): nr 67 (s. 6) 
Ważny certyfikat dla ośrodka wrocławskiego (zg, as): nr 67 (s. 7) 
Hemofilia na świecie (as): nr 67 (s. 7) 
Gdy krwawią dziąsła (oprac. as): nr 67 (s. 8) 

Stawy, artropatia: 
Artropatia hemofilowa (M. Nosal): nr 7 [1] 
Pytania i odpowiedzi: Seryjne wylewy, artropatia (wg internetu): nr 11 [5] 
Endoprotezy - nowe stawy (H): nr 11 [1] 
Endoprotezy stawów (wg internetu): nr 11 [2] 
Opieka medyczna nad stawami (H): nr 10 [1] 
Coraz lepsze endoprotezy kolana (H): nr 12 [3] 
Zabiegi ortopedyczne u chorych na hemofilię (oprac. J. Zdziarska wg "Haemophilia"): nr 14 [3] 
Problemy ortopedyczne u chorych na hemofilię (P. Strzelczyk): nr 15 [3] 
Wątpliwości dotyczące glukozaminy (wg "Wiedzy i Życia"): nr 24 [9] 
I jeszcze o stawach (wg "Bloodline"): nr 24 [10] 
Relacje pacjentów po endoprotezowaniu (Z. Muszyński, W. T., Aleksander): nr 39-40 [3] 
Program rehabilitacyjny we Wrocławiu (I. Jaszczur): nr 44 [7] 
Nowe leki - szanse i wyzwania (R. Kaczmarek): nr 47 (s. 1) 
Szykuje się przełom w leczeniu hemofilii (B. Gajewski): nr 47 (s. 2) 
Postępowanie w ostrych zespołach wieńcowych u pacjentów z hemofilią (M. Górska-Kosicka): 
nr 47 (s. 4) 
Opinia prezydenta EHC o zakupach czynników (B. O'Mahony): nr 47 (s. 5) 
Rehabilitacja: nie ma poprawy bez bólu? Rozwiewamy pięć mitów związanych z bólem (L. De 
Marchi): nr 48 (s. 5) 
Rehabilitacja: spotkanie polsko-litewskie (B. Gajewski): nr 50 (s. 6) 
Endoprotezowanie u chorych na hemofilię (J.M. Jaworski): nr 50 (s. 8) 
Endoprotezowanie stawów skokowych (J. Zdziarska i pacjenci): nr 52 (s. 2) 
Bieżnia antygrawitacyjna (J. Zawilski): nr 56 (s. 6) 
Pierwsza endoproteza stawu skokowego na Podkarpaciu (as): nr 59 (s. 12) 

Dzieci: 
Program opieki nad dziećmi: nr 3 [7] 



Rady dla rodziców (H): nr 9 [3] 
Małe dziecko z hemofilią (H): nr 11 [3] 
Poradnictwo genetyczne w hemofilii (oprac. J. Zdziarska wg "Haematologica"): nr 10 [3] 
Dojrzewanie do odpowiedzialności (H): nr 11 [4] 
Jak rozmawiać z dziećmi o hemofilii (H): nr 13 [7]; nr 14 [5] 
Pierwszy kontakt rodziców z hemofilią (oprac. B. Gajewski): nr 23 [4] 
"Mamo, boli!" (B. Pieczyńska): nr 23 [5] 
Informacja dla opiekunki (B. Gajewski): nr 23 [6] 
Maluchy, lato, hemofilia i komary (B. Pieczyńska): nr 24 [5] 
Dbaj o zęby już od małego (wg "Bloodline"): nr 24 [6] 
Zęby naszych dzieci (wg "Bloodline"): nr 24 [7] 
Wakacyjne nauczki (B. Pieczyńska): nr 25 [9] 
Duże problemy małych hemofilików (B. Pieczyńska): nr 27 [9] 
Scooby-Doo i hemofilia (B. Pieczyńska): nr 29 [5] 
"Kto mi zmniejszył te kule?" - o profilaktyce i jej efektach słów kilka (B. Pieczyńska): nr 32 [5] 
Z hemofilią na głęboką wodę (B. Pieczyńska): nr 33 [5] 
Turnus rehabilitacyjny Jastrzębie-Zdrój 2009 (E. Tomaszek, M. Jamrozik) nr 33 [6] 
Opowieść o błękitnym chłopcu (B. Pieczyńska): nr 34 [4] 
Bajka o Jeżyku Igiełce i Komarze Kłujaczku (B. Pieczyńska): nr 37 [9] 
Obóz rehabilitacyjny na Węgrzech (Paweł): nr 41 [9] 
Małe dzieci: zalecana jest aktywność fizyczna (oprac. as): nr 43 [6] 
Autoiniekcja (as): nr 44 [10] 
Ja(ś) i hemofilia (J. Pieczyński): nr 48 (s. 8) 
I Mistrzostwa w Pływaniu Dzieci i Młodzieży z Hemofilią (B. Pieczyńska, A. Sumera): nr 58 (s. 
6) 
Kolejne zawody pływackie dzieci z hemofilią (B. Pieczyńska, J. Zawilski): nr 59 (s. 9) 

Perspektywy leczenia 
Chomiki a czynnik rekombinowany (H) nr 1 [2] 
Czynnik rekombinowany - lek przyszłości (H): nr 1 [3] 
Testy kliniczne metod terapii genowej (H): nr 2 [5a] 
Czynnik z mleka? (Hemophilia Bulletin): nr 2 [5b] 
Hemofilia B: terapia genowa w fazie prób (H): nr 3 [2] 
Nadzieja w hodowli komórek? (wg "Gazety Wyborczej"): nr 3 [3] 
Terapia genowa (H): nr 4 [2] 
Terapia genowa - problemy i niespodzianki (H): nr 5 [1] 
Niespodziewana poprawa [terapia genowa w hemofilii B] (H): nr 5 [2] 
W poszukiwaniu zmutowanego genu (H): nr 7 [2] 
Przyszłość leczenia hemofilii - terapia genowa (wg internetu): nr 12 [1] 
Przyszłość czynnika VIII (wg Internetu): nr 12 [4] 
Lepszy czynnik rekombinowany (wg Internetu): nr 12 [5] 
Nowa metoda terapii genowej (Z. Grzelak): nr 13 [2] 
Badania nad terapią genową przy hemofilii B (wg internetu): nr 14 [2] 
Sytuacja na rynku czynników (H): nr 16 [5] 
Terapia genowa - najnowsze wieści (H): nr 19 [3] 
Czynnik o dłuższym czasie działania: nr 22 [7b] 



Preimplantacyjne testy genetyczne (wg "Bloodline"): nr 23 [3] 
Dłużej działający rekombinowany czynnik IX (wg "Hemophilia Today"): nr 24 [8] 
Krowia krew ratuje życie (as): nr 39-40 [5] 
Doniesienia ze świata: nr 42 [10] 
Kilka słów komentarza (A. Sumera): nr 42 [11] 
Perspektywy leczenia (oprac. as): nr 43 [3]  
Terapia genowa (oprac. as): nr 43 [5]  
Sztuczna krew - rewolucja w transfuzjologii (oprac. B. Pieczyńska): nr 43 [12] 
Terapia genowa w hemofilii (M. Górska-Kosicka): nr 49 (s. 5) 
Obiecujące wyniki fazy I/II badania klinicznego nowego leku na hemofilię A (R. Kaczmarek): nr 
49 (s. 6) 
Rośliny nadzieją w leczeniu inhibitorów? (oprac. as): nr 52 (s. 10) 
Dwuswoiste przeciwciało naśladujące czynnik VIII (R. Kaczmarek): nr 53 (s. 8) 
Kongres w Glasgow pod znakiem terapii genowej (R. Kaczmarek) : nr 57 (s. 3) 
Czy terapię genową będzie można stosować u pacjentów z inhibitorami? (R. Kaczmarek): nr 58 
(s. 6) 
Prace nad biochipem dla chorych na hemofilię (as): nr 59 (s. 13) 
Terapia genowa jeszcze nie teraz (R. Kaczmarek): nr 62 (s. 8) 

Wirusowe zapalenie wątroby  

Zapalenie wątroby (National Hemophilia Foundation): nr 1 [5a] 
Leczenie wirusowego zapalenia wątroby typu C (www.wfh.org): nr 1 [5b] 
Badania nad wirusowym zapaleniem wątroby (H): nr 5 [6] 
Walka z wirusem C (H): nr 5 [7] 
Wirusowe zapalenie wątroby typu C (wg "Wiedzy i Życia"): nr 5 [4] 
HCV w Stanach Zjednoczonych (H): nr 5 [5] 
Zapobieganie wirusowemu zapaleniu wątroby (Hemaware): nr 6 [4]; nr 8 [3] 
Wirusowe zapalenie wątroby (H): nr 8 [2] 
Czyżby przyszłość leczenia HCV? (H): nr 8 [4] 
Nowy lek przy zapaleniu wątroby typu C (H): nr 9 [2] 
Przeszczep wątroby przy łagodnej hemofilii (wg internetu): nr 10 [4] 
Najważniejsze informacje o wirusowym zapaleniu wątroby typu C (WZW C) (J. Zdziarska): nr 
15 [4] 
Relacje osób leczonych interferonem (oprac. J. Zdziarska): nr 15 [5] 
Wykazano związek między HCV a cukrzycą (H): nr 19 [2] 
Cichy zabójca (B. Gajewski): nr 20 [4] 
Proces o odszkodowanie za zakażenie HCV (A. Sumera): nr 30 [8] 
Problemy chorych z HCV (opr. as wg "haemophilia.ie"): nr 38 [7] 
Nowe leki w leczeniu HCV (as): nr 39-40 [15] 
Leczenie HCV w Irlandii (as): nr 44 [8] 
Leczenie wirusowego zapalenia wątroby typu C jest bardzo łatwe (R. Kaczmarek): nr 49 (s. 11) 
Nowe doniesienia ze oświata: leczenie WZW typu C bez interferonu (oprac. as): nr 50 (s. 14) 
Szerszy dostęp do leczenia WZW typu C (R. Kaczmarek): nr 51 (s. 9) 
Przełomowe zmiany w leczeniu WZW typu C (R. Kaczmarek): nr 52 (s. 1) 
Perspektywy leczenia HCV (oprac. as): nr 54 (s. 5) 



Inne choroby: 
Wirus Zachodniego Nilu (H): nr 16 [6] 

Leki:  
Leki działające na miąższ wątroby (Z. Grzelak): nr 7 [3] 
Leki przeciwwskazane przy hemofilii (M. Jamrozik): nr 6 [1] 
Parę słów o ziołach (H): nr 6 [2] 
Ryfamycyna w artropatii hemofilowej (oprac. J. Zdziarska): nr 16 [7] 
Szczepienia u chorych na hemofilię (wg internetu): nr 17 [10] 
Dozwolone i zakazane przy hemofilii (Z. Grzelak): nr 46 (s. 11) 
Hemlibra - nowe informacje (as): nr 58 (s. 12) 

Kwestie psychologiczne: 
Szczęście a długie życie (H): nr 9 [4] 
Hemofilia a rodzeństwo (wg internetu): nr 12 [6] 
Przezwyciężanie codziennych problemów (H): nr 13 [4] 
Rola pozytywnego nastawienia przed operacją (H): nr 13 [8] 
Poziom wiedzy o hemofilii (K. Walęcka-Matyja): nr 15 [7] 
Najlepiej się zakochać: nr 15 [9] 
Jak rozumieć chorobę? (K. Walęcka-Matyja): nr 16 [9] 
Metoda na przeziębienie (H): nr 17 [5] 
Blaski i cienie otwartości w życiu człowieka (K. Walęcka-Matyja): nr 17 [6] 
Czym jest miłość? (K. Walęcka-Matyja): nr 18 [9] 
Co sprawia, że jesteśmy atrakcyjni dla innych? (K. Walęcka-Matyja):nr 19 [4] 
Rozwód jako problem społeczny (K. Walęcka-Matyja): nr 20 [5] 
List otwarty do rodziców (E. Narzekalak): nr 22 [4] 
Dziecko w świecie mediów (K. Walęcka-Matyja): nr 25 [8] 
O projekcie HELP zdań kilka (oprac. B. Pieczyńska): nr 30 [10] 
Oczami rodziców (B. Pieczyńska): nr 30 [11] 
Komunikacja w rodzinie (K. Walęcka-Matyja): nr 30 [12] 
Wykład i warsztat dla rodzin pacjentów chorych na hemofilię: "komunikacja w rodzinie - jak 
rozmawiać o chorobie" (M. Rusek): nr 38 [3] 
Wpływ choroby przewlekłej na naszą psychikę (A. Marszał-Szymczyk): nr 44 [6] 
Sytuacja rodzeństwa osób niepełnosprawnych (K. Walęcka-Matyja): nr 46 (s. 4) 
Wsparcie psychospołeczne w hemofilii (oprac. as): nr 52 (s. 8) 

Porady praktyczne: 
Z czynnikiem pod namiot: nr 2 [14] 
Dbajmy o czynnik: nr 5 [13] 
Czym podawać sobie czynnik: nr 2 [15] 
Bandaże, kompresy, opaski (Zdzisław Grzelak): nr 10 [9] 
Prowadzenie zeszytu przetoczeń (H): nr 12 [7] 
Co nowego w aptekach (J. Obrączka): nr 21 [6] 
Co nowego w aptekach (J. Zdziarska, W. Krawczyk, A. Sumera): nr 22 [6] 
Sprzęt do zastrzyków: nr 31 [7] 



Jak dbać o żyły (oprac. as): nr 63 (s. 10) 
Z własnych doświadczeń (A. Sumera): nr 63 (s. 10) 

Adresy: 
Aktualne dane dotyczące ośrodków leczenia hemofilii: nr 9 [11]; nr 10 [6] 
Nowe numery telefonów klinik wrocławskich: nr 15 [6] 
Nowa siedziba Instytutu Hematologii: nr 25 [11] 
Dojazd z dworca do Instytutu Hematologii (as): nr 27 [10] 
Dojazd do Instytutu Hematologii (B. Gajewski): nr 29 [7] 

Nasze głosy: 
Czy tylko leczenie domowe? (M. Jamrozik): nr 2 [13] 
O zębach - z własnego doświadczenia (A. Sumera): nr 4 [5] 
Z własnego doświadczenia (Z. Wypych): nr 9 [7a] 
Nie tylko czynnik (A. Sumera): nr 9 [7b] 
Hemofilik na wycieczce (M. Sobczak): nr 12 [8] 
Felieton: Sport a hemofilia (A. Sumera): nr 12 [10] 
Felieton: Czy na pewno "chory na hemofilię"? (A. Sumera): nr 15 [11] 
Walczmy o swoje (A. Sumera): nr 17 [8] 
Walczmy o swoje - ciąg dalszy (R. Prencel): nr 17 [9] 
Osobisty komentarz (A. Sumera): nr 43 [4] 
Nosicielką być - subiektywny punkt widzenia (B. Pieczyńska): nr 54 (s. 5) 
Międzynarodowy obóz koszykarski dla chorych na hemofilię - Litwa 2016 (R. Basara): nr 54 (s. 
7) 
Nowa publikacja Stowarzyszenia (as): nr 54 (s. 10) 
Hemofilia nie musi być przeszkodą (A. Sumera): nr 54 (s. 10) 
Gdzie bylibyśmy bez tych działań? (A. Sumera): nr 55 (s. 6) 
Kolejne spotkanie integracyjne - czy warto? (B. Ćwikła): nr 56 (s. 8) 
Pływanie to energia życiowa i sprawność, której potrzebujemy (B. Gajewski): nr 56 (s. 8) 
Subiektywnie o rehabilitacji (P. Budek): nr 56 (s. 9) 
Dlaczego warto mieć pasję (B. Pieczyńska): nr 56 (s. 11) 
Nie ma miejsca na bierność (A. Sumera): nr 58 (s. 13) 

Ministerstwo Zdrowia:  
Spotkanie z pełnomocnikiem rządu: nr 1 [8] 
Rozporządzenie Ministra Zdrowia: nr 2 [6] 
Spotkanie w Ministerstwie Zdrowia: nr 3 [5] 
Centralne finansowanie czynników dla wszystkich chorych: nr 4 [3] 
Przyszłość Instytutu Hematologii: nr 13 [10] 
Spotkanie w Ministerstwie Zdrowia: nr 16 [4] 
Problemy z zaopatrzeniem w czynniki (A. Sumera): nr 25 [4] 
Spotkanie w Ministerstwie Zdrowia (R. Kaczmarek): nr 53 (s. 2) 

W mediach: 
O hemofilii w prasie: nr 2 [9]; nr 19 [6] 
O hemofilii w TV: nr 2 [10]; nr 11 [6]; nr 13 [11]; nr 18 [10]; nr 21 [5] 



Baxter w Polsce: nr 13 [12] 
Mielec na licytację: nr 14 [7] 
Mario Lemieux gra dla hemofilii: nr 14 [8] 
Niesłusznie posądzenie rodzice: nr 14 [11] 
Interpelacja poselska w sprawie hemofilii: nr 16 [2] 
O hemofilii w mediach: nr 16 [3] 
Książeczka o hemofilii: nr 16 [10] 
"I wespół w zespół..." (A. Sumera): nr 18 [7] 
Kłopoty z czynnikami (A. Sumera): nr 22 [10] 
O hemofilii w mediach: nr 30 [14] 
O hemofilii w mediach (as): nr 35 [3] 
O hemofilii w mediach (as): nr 36 [3] 
O hemofilii w mediach (as): nr 55 (s. 10) 

Internet:  
MEDporady - internetowy poradnik medyczny (M. Jamrozik): nr 6 [6] 
Grupa dyskusyjna w internecie: nr 8 [8]; nr 9 [10] 
Witryna internetowa o rzadkich skazach (H): nr 8 [6] 
O hemofilii w internecie: nr 16 [16]; nr 19 [8] 
Internetowe forum dyskusyjne (as): nr 25 [10] 
Z internetowego forum PSCH (oprac. bp): nr 35 [9] 
Źródło informacji o badaniach klinicznych (as): nr 39-40 [6] 
Forum internetowe ma dziesięć lat (as): nr 39-40 [12] 
Internetowa informacja o zapasach czynników (as): nr 39-40 [13] 
Międzynarodowa grupa poświęcona inhibitorom (as): nr 39-40 [14] 
Zaproszenie do korzystania z portalu (K. Zawilska): nr 41 [6] 
Blogi o hemofilii (as): nr 42 [16] 
Internet - zasoby wiedzy o hemofilii (as): nr 53 (s. 11) 
Biuletyn i archiwum na Facebooku (as): nr 55 (s. 10) 
Użyteczne filmy o hemofilii na YouTube (as): nr 58 (s. 12) 
Zmiana adresu forum dyskusyjnego (as): nr 62 (s. 9) 

Różne: 
Kontakty międzynarodowe: nr 2 [8] 
Nasz kolega prezydentem: nr 13 [13] 
Kawaler Orderu Uśmiechu: nr 15 [8] 
śmiechu warte: nr 15 [10] 
Konferencja dotycząca medycyny ratunkowej: nr 16 [8] 
Rozmówki polsko-angielskie (A. Sumera): nr 16 [11] 
Powieść o hemofilii (A. Sumera): nr 17 [7] 
Sympozjum poświęcone pamięci prof. Łopaciuka: nr 18 [6] 
Nasz wkład do "Hemalogu": nr 19 [9] 
Zegar w naszym ciele (A. Sumera): nr 19 [3] 
Kilka refleksji osobistych (A. Sumera): nr 20 [7] 
Nasza krew: nr 22 [2] 
Hemofilicy podczas huraganu: nr 22 [7a] 



Bez ryzyka przypadkowego ukłucia: nr 22 [7c] 
XIII Targi "Rehabilitacja 2005" (R. Prencel): nr 22 [9] 
Nowe książki (as): nr 25 [7] 
Książeczki o różnych aspektach hemofilii (as): nr 27 [8] 
Bezpłatne wydawnictwa Stowarzyszenia: nr 29 [11] 
To już cała biblioteczka: nr 31 [8] 
Step Up Reach Out 2008/9 (M. Sobczak): nr 32 [6] 
Pamiętajmy o jednym procencie (as): nr 32 [7] 
Almatur 2009 (M. Sobczak) nr 33 [4] 
Pod rozwagę - istotne! (as): nr 34 [2] 
Czyżby uzdrawiające działanie kawy? (rp, as): nr 34 [5] 
Co mamy z jednego procenta (B. Gajewski): nr 35 [6] 
Pamiętajmy o jednym procencie (as): nr 35 [11] 
Order Uśmiechu dla Bogdana Gajewskiego (K. Pinkosz): nr 36 [2] 
Jubileusz Kliniki Hematologii w Krakowie (A., A., J. Zdziarscy): nr 36 [9] 
Odszkodowania w Kanadzie (oprac. as): nr 36 [10] 
A w Kanadzie... (as): nr 36 [12] 
Pomóżmy Somalii (as): nr 37 [8] 
Pochwały, podziękowania (as): nr 38 [8] 
Pamiętajmy o jednym procencie (as): nr 38 [10] 
Bezpłatne publikacje (as): nr 38 [11]  
Nagrodzony Czynnik miłości (as): nr 38 [12] 
Wywiad z autorką Czynnika miłości (B. Pieczyńska): nr 39-40 [16] 
"Szansa" (as): nr 39-40 [18] 
Film dokumentalny Zła krew (B. Pieczyńska): nr 41 [10] 
Nowa karta chorego na hemofilię (bg): nr 41 [11] 
Kibicujmy Alexowi Dowsettowi! (A. Sumera): nr 42 [14] 
Jak mówić o hemofilii? (as): nr 42 [15] 
Pamiętajmy o jednym procencie! (as): nr 42 [17] 
Nowa książka o hemofilii (as): nr 43 [11] 
Polak we władzach EHC: nr 44 [5] 
Alex Dowsett - kolarz z hemofilią (R. Kaczmarek): nr 44 [9] 
Kilka wspomnień z obozu żeglarskiego (Rysiek): nr 45 (s. 18) 
Pięćdziesięciolecie WFH (as): nr 46 (s. 10) 
Aplikacje mobilne w leczeniu hemofilii (R. Kaczmarek): nr 46 (s. 10) 
Światowy Dzień Chorych na Hemofilię: nr 47 (s. 3) 
Kolejna nowa publikacja Stowarzyszenia (as): nr 47 (s. 7) 
Pamiętajmy o jednym procencie (as): nr 48 (s. 8) 
Światowe uznanie dla naszego Stowarzyszenia (R. Kaczmarek): nr 49 (s. 6) 
Wyróżnieni lekarze z Krakowa: nr 49 (s. 7) 
Pomoc braciom krwi w Mołdawii (WFH Twinning Program) (R. Kaczmarek): nr 49 (s. 7) 
Jubileusz EHC: nr 49 (s. 7) 
Wytyczne leczenia hemofilii (as): nr 49 
(Nie)bezpieczna szkoła, czyli o tym, jak hemofilia wychodzi czasem dzieciom na dobre (B. 
Pieczyńska): nr 50 (s. 13) 
Nagroda św. Kamila dla Bogdana Gajewskiego (as): nr 50 (s. 14) 



Kolejna publikacja Stowarzyszenia: nr 50 (s. 15) 
Pamiętajmy o jednym procencie! : nr 50 (s. 15) 
Karty parkingowe ważne do 30 czerwca (as): nr 50 (s. 15) 
To już pięćdziesiąty numer (A. Sumera): nr 50 (s. 16) 
Ważne refleksje ze Zjazdu (A. Sumera): nr 51 (s. 7) 
Francja: światełko dla chorych na hemofilię (B. Pieczyńska): nr 51 (s. 10) 
Pomoc dla chorych na Ukrainie: wizyta przedstawicieli ukraińskiego Ministerstwa Zdrowia: nr 
51 (s. 10) 
Cichy jubileusz (as): nr 51 (s. 12) 
Odznaczenie dla naszego Stowarzyszenia (zg, as): nr 51 (s. 12) 
Przeprosiny brytyjskiego premiera: nr 51 (s. 14) 
Rekord świata chorego na hemofilię (as): nr 51 (s. 14) 
Koperty w mieście - wyszukiwarka (Z. Obarewicz): nr 51 (s. 14) 
Współpraca z chorymi z Białorusi (Z. Grzelak): nr 53 (s. 8) 
Alex Dowsett nadal triumfuje (as, rp): nr 53 (s. 12) 
Hemofilia i Mount Everest (A. Sumera): nr 55 (s. 11) 
Praca licencjacka o naszym Stowarzyszeniu (as): nr 56 (s. 13) 
Nagroda WFH dla Bogdana Gajewskiego (bp, as): nr 57 (s. 5) 
Bez tematów tabu (B. Pieczyńska): nr 57 (s. 16) 
Międzynarodowa akcja tłumaczeniowa (B. Pieczyńska): nr 57 (s. 17) 
Kolejne pożytki z jednego procenta (as): nr 57 (s. 17) 
Gratulujemy kolegom z Francji (B. Pieczyńska): nr 57 (s. 17) 
Zmiana adresu fundacji Redemptoris Missio (as): nr 57 (s. 18) 
Nowy wjazd do Instytutu Hematologii (as): nr 58 (s. 13) 
Pamiętajmy o jednym procencie (as): nr 58 (s. 14) 
Aktywizacja młodych ludzi w różnych krajach (as): nr 59 (s. 10) 
Kawaler Orderu świętego Stanisława (as): nr 59 (s. 12) 
Nasze rady: z czynnikiem w drodze (K. Święcicki): nr 59 (s. 16) 
Wrażenia z wyjazdu szkoleniowego (P. Budek): nr 60 (s. 6) 
Relacja pacjentki ze zjazdu PTHiT (B. Pieczyńska): nr 60 (s. 8) 
Integracja przez wielkie "I" (B. Ćwikła): nr 61 (s. 7) 
Relacja ze szkolenia w Dubaju (P. Budek): nr 61 (s. 9) 
Gdzie jesteśmy, gdzie będziemy? (A. Sumera): nr 61 (s. 11) 
Pamiętajmy o jednym procencie (A. Sumera): nr 61 (s. 12) 
Jeśli trafimy na SOR(A. Sumera): nr 61 (s. 12) 
Ważna ankieta dotycząca ośrodków leczenia hemofilii: nr 62 (s. 9) 
Zmiany na rynku czynników (as): nr 62 (s. 11) 
Niemiecki konkurs plastyczny (as): nr 62 (s. 12) 
Zmiana wyceny świadczeń ambulatoryjnych (as): nr 63 (s. 3) 
Porady na czas koronawirusa (oprac. as): nr 63 (s. 3) 
Nie zapominajmy o leczeniu (as): nr 63 (s. 4) 
Kolejny sprzęt przekazany do IHiT (as): nr 63 (s. 7) 
Telefon bezprzewodowy dla lekarza w KZH (zo, as): nr 63 (s. 7) 
Pamiętajmy o aktualizacji naszych adresów (A. Sumera): nr 63 (s. 10) 
Antykruchość - refleksje osobiste (A. Sumera): nr 64 (s. 4) 
Hemofilia - kwestie językowe (A. Sumera): nr 64 (s. 5) 



Konieczność dalszych działań (A. Sumera): nr 64 (s. 7) 
Nowe materiały wideo (as): nr 64 (s. 8) 
Kolejny zakup sprzętu z myślą o IHiT (as): nr 64 (s. 8) 
Pamiętajmy o jednym procencie (A. Sumera): nr 64 (s. 10) 
O chirurgii - opinia osobista (A. Sumera): nr 65 (s. 10) 
Elektroniczne wkładki do badania stóp (oprac. as): nr 65 (s. 10) 
Nic samo nie przyjdzie (A. Sumera): nr 65 (s. 11) 
Sprawa telefonu bezprzewodowego dla IHiT (as): nr 65 (s. 11) 
Z ostatniej chwili - światowy kongres WFH (as): nr 65 (s. 12) 
Ustawa o strefach czystego transportu (as): nr 65 (s. 12) 
Zmiana adresu szpitala w Poznaniu (as): nr 66 (s. 19) 
Ważny wyrok sądu: przychodnia musi od razu odbierać telefon (oprac. as): nr 66 (s. 20) 
Kolejny zakup dla IHiT - dzięki 1 procentowi (as): nr 66 (s. 20) 
Redemptoris Missio (as): nr 66 (s. 21) 
"Osoba z hemofilią" czy "chory na hemofilię"? (A. Sumera): nr 67 (s. 6) 
W tym roku chodzi o 1,5 procent z PIT (A. Sumera): nr 67 (s. 8) 
Prąd - ulga dla niepełnosprawnych (as): nr 67 (s. 9)  

Koła i Zarząd Główny: 
Aktualności z kół: nr 2 [11]; nr 4 [6]; nr 5 [11, 12]; nr 6 [5]; nr 9, [8]; nr 10 [5]; nr 14 [6]; nr 19 
[5]; nr 21 [4]; nr 25 [5]; nr 56 (s. 6: A. Zdziarski, as) 
III Walny Zjazd Stowarzyszenia (A. Sumera): nr 15 [1] 
Zebranie Zarządu Głównego (A. Sumera): nr 18 [8] 
Turnus rehabilitacyjny (A. Zdziarski, J. Zdziarska): nr 25 [6] 
/Aktualności z kół:/ ; nr 27 [6] 
Szkolenie na temat leczenia hemofilii (B. Pieczyńska): nr 27 [7] 
Krakowski turnus rehabilitacyjny (A. Zdziarski, J. Zdziarska): nr 28 [4] 
Spotkanie w Zielonej Górze (J. Babicz): nr 28 [5] 
Zjazd wyborczy PSCH: nr 29 [1] 
Relacje z Kół (B. Ćwikła, A. Zdziarski, E. Szymborska, Z. Grzelak, A. Sumera): nr 34 [3] 
Relacje z Kół (R. Jurczyk): nr 35 [7] 
Panel PSCH na XXIV zjeździe PTHiT (B. Gajewski): nr 41 [3] 
Stowarzyszenie na konferencji w Bułgarii (B. Gajewski): nr 41 [4] 
Rok dużej aktywności Stowarzyszenia (as): nr 41 [5] 
Aktualności z kół: nr 41 [8] (M. Jamrozik, Z. Grzelak) 
Aktualności z kół: nr 42 [9] (R. Jurczyk, A. Nita, M. Jamrozik, E. Szymborska, B. Pieczyńska, 
(a)) 
Piąty Walny Zjazd Delegatów (as): nr 42 [1] 
Rehabilitacja dla dorosłych we Wrocławiu (Z. Grzelak): nr 42 [8] 
Aktualności z kół: nr 45 (s. 13: R. Jurczyk, A. Zdziarski, A. Sumera, B. Pieczyńska, Z. Grzelak, 
B. Ćwikła) 
Z historii naszego Stowarzyszenia (W. Gajewski): nr 46 (s. 5) 
Jak zakładaliśmy nasze Stowarzyszenie (K. Święcicki): nr 46 (s. 8) 
Kalisz i Poznań w Krakowie (B. Pieczyńska): nr 47 (s. 6) 
Dalsze wieści z Kół (E. Szymborska, Z. Grzelak, A. Zdziarski): nr 47 (s. 7) 
Koło poznańskie i nie tylko... (B. Pieczyńska): nr 47 (s. 9) 



/Aktualności z kół/ nr 49 (s. 8: E. Szymborska, A. Sumera, B. Pieczyńska, Z. Grzelak) 
Co w Krakowie w tym roku? (A. Zdziarski): nr 50 (s. 6) 
Działalność koła w Gdańsku (R. Jurczyk): nr 50 (s. 11) 
Kalisko-łódzkie spotkanie w Uniejowie (as, bć): nr 50 (s. 12) 
Inspiracje z koła kaliskiego (B. Ćwikła): nr 50 (s. 13) 
Zjazd naszego Stowarzyszenia (as): nr 51 (s. 1) 
Pochwała pływania (B. Pieczyńska): nr 52 (s. 9) 
Aktualności z kół: nr 53 (s. 8: B. Ćwikła, A. Sumera) 
Aktualności z kół nr 55 (s. 4: R. Jurczyk, Ł. Brzana, B. Pieczyńska, Z. Grzelak) 
Aktualności z kół nr 57 (s. 12: R. Jurczyk, Ł. Brzana, B. Pieczyńska) 
Kolejny wyjazd szkoleniowo-integracyjny (R. Prencel): nr 57 (s. 14) 
nr 58 (s. 7: R. Jurczyk, A. Zdziarski, D. Majewski, A. Sumera, Ł. Brzana, B. Pieczyńska, Z. 
Grzelak) 
nr 59 (s. 13: Ł. Brzana, B. Pieczyńska, Z. Grzelak, R. Jurczyk) 
VII Zjazd Delegatów naszego Stowarzyszenia (oprac. as): nr 60 (s. 3) 
Aktualności z kół: nr 60 (s. 9: R. Jurczyk, A. Zdziarski, D. Majewski, B. Pieczyńska, A. Sumera) 
Aktualne działania Stowarzyszenia (A. Sumera): nr 62 (s. 7) 
Aktywność przeniesiona do sieci (A. Sumera): nr 62 (s. 9) 
Działalność Stowarzyszenia w ubiegłym roku [2020] (as): nr 63 (s. 3) 
Koła terenowe w ubiegłym roku [2020] (oprac. as): nr 63 (s. 7) 
Tegoroczne warsztaty internetowe - Poznań [2021] (B. Pieczyńska): nr 63 (s. 8) 
Główne kierunki działania Stowarzyszenia (as): nr 64 (s. 2) 
30 lat koła terenowego Kraków (M. Nosal): nr 64 (s. 6) 
Zebrania w kołach terenowych (as): nr 65 (s. 9) 
Wiadomości z kół terenowych (R. Jurczyk, M. Nosal, Ł. Brzana, A. Sumera, B. Pieczyńska): nr 
66 (s. 12) 

Sprawy socjalno-prawne (autor artykułów: R. Prencel): 
Ulgi i prawa, o których warto wiedzieć: nr 1 [6] 
Pożyczka na działalność gospodarczą lub rolniczą osób niepełnosprawnych: nr 3 [8] 
Renta socjalna a praca: nr 3 [8] 
Przydział bezpłatnego sprzętu ortopedycznego: nr 3 [8] 
Program dofinansowania zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze osób 
niepełnosprawnych: nr 3 [8] 
Znoszenie barier architektonicznych: nr 3 [8] 
Bezpłatne przejazdy: nr 3 [8] 
Ulgowe bilety do muzeów: nr 3 [8] 
Dostosowanie łazienki: nr 5 [15] 
Na straży naszych praw: nr 3 [8] 
Ograniczenie ulg komunikacyjnych: nr 10 [7] 
Uwaga! Karty parkingowe: nr 10 [8] 
Uprawnienia do bezpłatnych i ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu 
zbiorowego - PKP i PKS - oraz rodzaje dokumentów poświadczających ww. uprawnienia: nr 10 
[tabela] 
Program "Student": nr 11 [7] 
Karty parkingowe - ciąg dalszy: nr 11 [9] 



Karta parkingowa może kosztować cię dużo!: nr 13 [15] 
Czas pracy osoby niepełnosprawnej: nr 14 [9] 
Uwaga rodzice! [o zasiłku pielęgnacyjnym]: nr 14 [10] 
Wymiana dowodu osobistego w domu: nr 16 [12] 
Prawa jazdy dla niepełnosprawnych: nr 16 [13] 
Niższe progi: nr 16 [14] 
Renta socjalna z ZUS: nr 16 [15] 
I ty możesz wesprzeć finansowo organizację pozarządową: nr 20 [6] 
Nowa ustawa o opłatach za radio i TV: nr 22 [8] 
Jak można rozpocząć działalność gospodarczą i uzyskać dofinansowanie? (E. Kowalczyk): nr 23 
[8] 
Jeden procent na hemofilię: nr 29 [9] 
Odliczenie dla krwiodawcy: nr 29 [10] 
Zmiany w wydawaniu kart parkingowych: nr 35 [10] 
Zmiany w wydawaniu kart parkingowych: nr 49 (s. 10) 
Zmiany w rozliczaniu PIT (oprac. as, zo): nr 56 (s. 12)  

Pożegnania: 
nr 2 [12]; nr 3 [6]; nr 5 [9]; nr 8 [6]; nr 9 [9]; nr 13 [9]; nr 18 ; nr 23 [7] [5]; 
nr 30 [13] (autor: Z. Grzelak) 
Wspomnienie o profesorze Łopaciuku (Z. Grzelak) nr 16 [1]; (J. Windyga) nr 17 [1] 
Wspomnienie o pani doktor Cetnarowicz (K. Święcicki): nr 22 [5a] ; nr 29 [8] 
nr 35 [8] (autor: A. Zdziarski);nr 37 [7] (autorzy: Z. Grzelak, Z. Muszyński); nr 38 [9] (autor: Z. 
Grzelak); nr 39-40 [17] (autorzy: A. Sumera, L. Kochowski) 
nr 53 (s. 11, autor: A. Sumera) 
Pożegnanie Profesora Ziemskiego (as): nr 55 (s. 6) 
Wspomnienie o profesor Krystynie Zawilskiej (B. Pieczyńska): nr 60 (s. 6) 
Wspomnienie o Ludwiku Kochowskim (K. Święcicki): nr 62 (s. 11) 
Grzegorz Czubak - pożegnanie (K. Święcicki, E. Sendułka): nr 66 (s. 19) 

 


