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Szanowni Państwo,
Zbliża się okres rozliczeń podatkowych, a wraz z nim nasza 
nadzieja, że okażą nam Państwo jeszcze więcej zaufania 
i sympatii niż w roku ubiegłym. Wobec braku dotacji 
z PFRON oraz malejących wpływów z darowizn od firm 
jest to główne źródło dochodów Towarzystwa. Nasze 
finanse są przejrzyste, a środki staramy się przeznaczać 
na wszechstronną pomoc chorym, kontynuując wcześniejsze 
działania i ciągle podejmując nowe. Te nowe często są 
odzewem na zgłaszane przez Państwa inicjatywy i problemy. 

Każda przekazana złotówka wraca do chorych. Można 
się o tym przekonać przeglądając nasze sprawozdania 
i rozliczenia. Zamiast umieszczać płatne ogłoszenia 
w różnych mediach stwórzmy „łańcuszek” przyjaciół, 
znajomych, członków rodziny i zbierajmy każdy grosz.  
Nie jest prawdą, że jeśli ten 1% to zaledwie parę złotych 
to nie warto go wpłacać. Zawsze warto – to nic trudnego 
wpisać nasz KRS 0000238525. 

Prezes Towarzystwa „J-elita”

Małgorzata Mossakowska



Strona Konsultanta Krajowego ds. Gastroenterologii, Rejestr 
Choroby Leśniowskiego-Crohna, www.chorobacrohna.pl

Górnośląskie Stowarzyszenie Wspierania Osób
Chorych na Nieswoiste Zapalenia Jelit
http://www.republika.pl/colitiscrohn

Polskie Stowarzyszenie Colitis Ulcerosa i Choroby Crohna, 
ul. Górnicza 18 B m. 15, 81-572 Gdynia
Prezes Mirosława Myszkowska, tel. 609 039 252

Wielkopolskie Stowarzyszenie Colitis Ulcerosa i choroby 
Leśniowskiego–Crohna, Poznań
Prezes Wiesława Bednawska, tel. 668 225 771
http://wscuiclc.republika.pl

Fundacja „Linia Życia” http://www.idn.org.pl/liniazycia 
wspomaga ludzi, którzy z powodu różnych chorób nie mogą 
odżywiać się w sposób naturalny. Fundację tworzą osoby 
żywione pozajelitowo w warunkach domowych. 

Polskie Towarzystwo Żywienia Pozajelitowego i Dojelitowego 
zrzesza specjalistów zajmujących się w Polsce tymi formami 
żywienia, http://www.polspen.pl (022) 584 13 20

Forum internetowe dla osób chorych na NZJ 
www.crohn.home.pl 

European Federation of Crohn’s & Ulcerative Colitis Associations 
http://www.efcca.org/i 

Crohn’s and Colitis Foundation of America, http://ccfa.org
Colitis Foundation, www.colitisfoundation.net

Crohn’s and Colitis Foundation of Canada 
http://www.ccfc.ca/English

Reach Out for Youth With Ileitis and Colitis, Inc. 
www.reachoutforyouth.org

Pediatric Crohn’s and Colitis Association 
http://pcca.hypermart.net/index.html

New Zealand: Crohns and Colitis Support Group – CCSG 
http://www.ccsg.org.nz

Australian Crohn’s and Colitis Association 
http://www.acca.net.au

Die Deutsche Morbus Crohn / Colitis ulcerosa Vereinigung – 
DCCV – e.V, http://www.dccv.de

THE AUSTRIAN IBDIS PLATFORM, http://www.ibdis.net

Polskie Towarzystwo Stomijne POL-ILKO, http://www.polilko.pl
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II Katedra i Klinika Pediatrii, Gastroenterologii 
i Żywienia AM we Wrocławiu
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 50/52, 50-369 Wrocław
tel. (071) 320 08 03 (lekarz dyżurny)
sekretariat tel./fax: (071) 328 41 17
e-mail: nzjgaspe@ak.am.wroc.pl

Oddział Kujawsko-Pomorski
Katedra i Klinika Pediatrii, Alergologii 
i Gastroenterologii CM UMK (VI piętro)
ul. M. Skłodowskiej-Curie 9, 85-094 Bydgoszcz

Oddział Małopolski
Klinika Pediatrii, Gastroenterologii i Żywienia
Polsko-Amerykański Instytut Pediatrii CM UJ
ul. Wielicka 265, 30-663 Kraków 
tel. 600 306 092
e-mail: info@nzj.malopolska.pl
strona internetowa: http://www.nzj.malopolska.pl
Prezes dr Małgorzata Sładek

Oddział Mazowiecki
W siedzibie Zarządu Głównego, Prezes dr Piotr Albrecht

Oddział Podlaski
Dziecięcy Szpital Kliniczny w Białymstoku 
III Klinika Chorób Dzieci
ul. Waszyngtona 17, 15-269 Białystok  
tel. (085) 745 07 10
Prezes dr Elżbieta Jarocka-Cyrta

Oddział Podkarpacki
Prezes Natalia Wickowska, tel. 510 563 733 
e-mail: natalia.wickowska@wp.pl

Oddział Pomorski
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny,  
Katedra i Klinika Pediatrii, Gastroenterologii, Hepatologii  
i Żywienia Dzieci Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego
ul. Nowe Ogrody 1-6, 80-803 Gdańsk
e-mail: pomorski.nzj@gmail.com i

Oddział Zachodniopomorski
Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony 
ul. Arkońska 4, 71-455 Szczecin 
Prezes Katarzyna Okuszko, tel: 502 124 460, 507 316 126 
e-mail: jelita.szczecin@gmail.com 
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Szanowni Państwo,

Towarzystwo J-elita
zachęca do wpłacania 1% podatku przy rozliczaniu PIT-ów.

KRS  00002385251%                     1%
Pomocne informacje na stronie internetowej

http://www.j-elita.org.pl/

1% podatku mogą przekazać:
- ryczałtowcy – PIT 28, - przedsiębiorcy – PIT 36,

- przedsiębiorcy-liniowcy – PIT 36L, - pracownicy – PIT 37,
- gracze giełdowi – PIT 38, - osoby, które sprzedały nieruchomość – PIT 39.

Małgorzata Mossakowska
Prezes ZG Towarzystwa „J-elita”

Według Ministerstwa Finansów organizacje pożytku publicz-
nego (OPP), z tytułu 1% podatku, otrzymały za 2009 rok łącznie 
357,1 mln zł od 8,6 mln osób. Oznacza to, że tylko co trzeci podat-
nik przekazał swój 1% na OPP, a 2/3 uznało, że lepiej tą sumą roz-
porządzi budżet Państwa. Z punktu widzenia budżetu jest to suma 
niewielka, z punktu widzenia OPP – znacząca. 

To nie jest jedyny problem systemowy, który dotyczy odpisów po-
datkowych. Potwierdzają to wyniki badania nt. wpływu statusu OPP  
na działalność organizacji pozarządowych i wykorzystania przez 
nie środków z alokacji 1% podatku przeprowadzonego, na repre-
zentatywnej próbie 400 OPP, zamówionego przez Forum Darczyń-
ców i opublikowanego w  październiku 2010 roku (http://www.
forumdarczyncow.pl). 

Co wynika z tego badania? Co prawda, odczuwalny jest corocz-
ny wzrost kwoty, ale jest on największy u bogatych OPP. Ponad 2/3 
OPP pozyskujących powyżej 1 mln zł i 57% otrzymujących od 300 
tys. do 1 mln złotych twierdziło, że wpływy z roku na rok systema-
tycznie wzras tają. Wśród organizacji pozyskujących od 100 do 300 
tys. była to już tylko 1/3. 

Tylko co trzecia organizacja jest w stanie przewidzieć wysokość 
kwoty, jaką otrzyma w danym roku i dotyczy to znowu organizacji 
dużych. Można przypuszczać, że te większe otrzymują więcej niż 
oczekiwały, a źródła dochodów małych i średnich są nieprzewidy-
walne. 

Organizacje bogatsze częściej korzystają z mediów o zasięgu  
krajowym (prasa, radio, telewzja), promocji poprzez plakaty i bil-
lboardy. To ich ogłoszenia bombardują podatnika. Zatrudniają  
specjalistów od PR, prowadzą profesjonalne kampanie. Organiza-
cje, takie jak nasza, nie wydają środków na działania skierowane  
do szerokiej grupy odbiorców. 

Nie ma wśród nas  znanej osoby, która chciałaby zostać twarzą 
kampanii. Może nasza polska Anastacia (patrz str. 8) wstydzi się 
przyznać, jak wiele czasu spędza w toalecie i pokazać swój brzuch 
pokryty bliznami. Nie ma wśród nas lidera, który poświęciłby swoje 
talenty na kampanię promocyjną. Nie mamy też co liczyć na przy-
chylność mediów – rozwolnienie jest niemedialne.

Innym problemem jest to, że ten 1% coraz częściej służy nie 
organizacjom, ale osobom prywatnym. Proces przebiega poprzez 
zakładanie indywidualnych subkont. Kto na tym korzysta? Czy ci, 
którzy naprawdę potrzebują pomocy, czy ci którzy mają siłę prze-
bicia, aby pozyskać środki od bogatych podatników i darczyń-
ców? Zjawisko to nazywane jest prywatyzacją OPP. Ci najbardziej 
potrzebujący nie mają możliwości zebrania znaczących sum z 1% 
ze wskazaniem, bo po prostu nie mają bogatych znajomych. Miesz-
kają w uboższych rejonach, gorszych dzielnicach. 

Istnieją fundacje i stowarzyszenia, które pobierając opłaty 
za prowadzenie takich subkont i świetnie z tego żyjąc w zasadzie 
nie prowadzą żadnej innej działalności. Wystarczy prześledzić ich 
sprawozdania merytoryczne i finansowe, aby zobaczyć jaka część 
wpływów jest ulokowana na indywidualnych kontach, jaka jest 
przeznaczana na koszty administracyjne, promocje, a w fundacjach 
na wynagrodzenie Zarządu. 

Co mamy zrobić, aby podatnicy, czyli Państwo, uznali, że wy-
pełniając PIT warto wpisać nasz KRS i że może należy włożyć tro-
chę wysiłku i wypełnić PIT za tych, za których dotąd wypełniał 
go ZUS, czy KRUS? Proszę spojrzeć na listę urzędów skarbowych 
i wysokość wpłat oraz na liczbę podatników z poszczególnych  
województw – to wiele mówi (nr 3-4/2010 kwartalnika).

Wiemy, że w województwach biedniejszych, aby zebrać sumę 
porównywalną z mazowieckim trzeba ogromnego wysiłku. 
W przeliczeniu na liczbę mieszkańców, to Podkarpacie i kujawsko-
pomorskie są prawdziwymi liderami, a Małopolska utrzymuje swo-
ją pozycję. To dlatego właśnie te województwa staramy się wspoma-
gać najbardziej.

Nasi członkowie i uczestnicy forum włączyli się aktywnie 
w akcję promocyjną wymyślając hasła – czasem poważne, czasem 
śmieszne – aby zachęcić do wpłat na naszą rzecz. Niektóre z nich są 
rozsiane w tym numerze kwartalnika. Poniżej przypominamy, kto 
może przekazać swój 1% na rzecz OPP.
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Spotkania

Kraków 
4-go grudnia, już po raz trzeci, odbyły się Dni Edukacji organi-

zowane przez Małopolski Oddział ,,J-elity”. Tak jak w latach ubieg-
łych, cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem. Obecnością 
zaszczyciły nas wybitne osoby ze świata nauki, eksperci w swoich 
dziedzinach. Na spotkanie, pomimo złych warunków atmosferycz-
nych, przybyło prawie 120 osób! 

W dniu wydarzenia, już od wczesnych godzin porannych, orga-
nizatorzy mieli dużo pracy. Wszystko musiało być gotowe na 9:30, 
gdyż o tej porze zaplanowane były warsztaty dla młodzieży pt. „Jak 
stać się dorosłym pacjentem?”

Blok wykładowy składał się z dwóch części, oddzielonych 
przerwą na kawę. Po uroczystym otwarciu spotkania przez Prezes 
Oddziału Małopolskiego „J-elity” dr Małgorzatę Sładek, referat 
dotyczący nowości w leczeniu nieswoistych zapaleń jelit wygłosi-
ła dr Danuta Owczarek. Kolejną prezentację prof. Roman Herman 
poświęcił leczeniu chirurgicznemu chorób zapalnych jelit w dobie 
leczenia biologicznego. 

Duże zainteresowanie, szczególnie wśród młodych osób, wzbu-
dził wykład dr Małgorzaty Zwolińskiej-Wcisło, omawiający wpływ 
NZJ i przyjmowanych leków na kwestię płodności. Po wysłuchanych 
prezentacjach był czas na wspólną dyskusję oraz indywidualne kon-
sultacje.

W przerwie między wykładami można było nabyć cegiełki, m.in. 
unikalny kalendarz „Rok z J-elitą”, do którego zdjęcia wykonali fo-
rumowicze. Był to również moment na zdobycie pouczających pu-
blikacji o naszych chorobach oraz chwila na rozmowy towarzyskie.

Drugą część spotkania otworzył wykład dr Małgorzaty Sładek 
poświęcony leczeniu biologicznemu. Po nim prelekcję na temat die-

ty w nieswoistych zapaleniach jelit wygłosiła dr Agnieszka Świat. 
Ostatnie wystąpienie przybliżyło zainteresowanym kwestię orzecz-
nictwa o niepełnosprawności w praktyce. Wykład ów poprowadziła 
mgr Jolanta Damek, członkini ,,J-elity”, która na co dzień udziela 
nam porad w zakresie praw osób niepełnosprawnych.

Po skończonych prezentacjach uczestnicy Dni Edukacji zos-
tali zaproszeni na obiad. Warto zaznaczyć, że tematyka wykładów 
cieszyła się ogromnym zainteresowaniem. Świadczy o tym fakt, 
że niektó rzy z prelegentów, udzielając indywidualnych konsultacji, 
o mały włos przegapiliby posiłek. Dziękujemy! 

Magdalena Sajak

Warszawa 
4-go grudnia, odbył się trzeci już Dzień Edukacji trady-

cyjnie połączony z wizytą św. Mikołaja. Podczas gdy psycho-
log dziecięca Milena Pyra oraz pedagog prowadziły z dziećmi  
zajęcia plastyczno-dydaktyczne, rodzice i pozostali uczestnicy mogli  
ze spokojem wysłuchać przygotowanych dla nich wykładów. 

Dr Katarzyna Bochenek opowiedziała o standardach obowiązują-
cych w leczeniu wrzodziejącego zapalenia jelita grubego, ustalonych 
przez Sekcję Jelitową Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii i opu-
blikowanych w Gastroenterologii Klinicznej. Szczególnie podkreślono 
rolę chemoprewencji w zapobieganiu rozwojowi raka jelita grubego.

Dr Aleksandra Banaszkiewicz poruszyła zawsze aktualny te-
mat szczepień w nieswoistych chorobach zapalnych jelit, natomiast  
Sylwia Zakrzewska podpowiedziała jak starać się o orzeczenie  
o niepełnosprawności. Po każdym wykładzie był czas na dyskusję,  
w której każdy uzyskał wyczerpującą odpowiedź na swoje pytania.

Pewne jest to, że największą atrakcją spotkania dla najmłod-
szych uczestników była wizyta św. Mikołaja, który wręczył wszyst-
kim dzieciom prezenty. Symboliczne podarunki otrzymali obecni 
na spotkaniu członkowie Towarzystwa.

W przerwach, przy kawie można było nawiązać nowe znajomoś-
ci, wymienić się doświadczeniem czy po prostu poplotkować. Takie 
zebranie to świetna okazja, aby uświadomić sobie, że jest wiele osób 
z tymi samymi problemami.

W czasie spotkania odwiedzili nas reporterzy Panoramy, którzy 
przygotowywali materiał o leczeniu biologicznym (a raczej jego bra-
ku) we wrzodziejącym zapaleniu jelita grubego. Materiał ukazał się 
4-go grudnia w głównym wydaniu Panoramy i można go obejrzeć 
na stronie: http://j-elita.org.pl/Panorama.wmv. 

Za organizację Dni Edukacji oraz przygotowanie świątecznych 
prezentów w szczególności dziękujemy Agnieszce Gołębiewskiej, 
która po raz kolejny spisała się doskonale pozyskując sponsora – 
Procter&Gamble. 

Sylwia Zakrzewska

Sopot 
W sobotę – 11-go grudnia – odbyło się walne zebranie Oddzia-

łu Pomorskiego Stowarzyszenia „J-elita”, które przyniosło zmiany  
w Zarządzie, gdyż odeszli z niego: Marcin Janusz i Ada Guźniczak,  
a dołączyli: Edyta Gosienecka i dr Piotr Landowski. Decyzją wybor-
ców i członków Zarządu regionu powołano na stanowisko Prezesa – 
dr. Piotra Landowskiego.

Po obradach rozpoczęła się część naukowa wraz z panelem roz-
rywkowym, czyli niespodziankami od Świętego Mikołaja, zaś czas 
zabaw naszym milusińskim zorganizowała nieoceniona gdańska  
Fundacja Doktora Clowna.

Wyjątkowo ciekawe były wykłady zaprezentowane na spotka-
niu. Temat referatu Leczenie żywieniowe w NZJ zachęcał do uważ-
nego śledzenia kolejnych plansz, które zostały w przystępny sposób 
omówione przez dr. Landowskiego. Zwięźle i rzeczowo przedstawił, 
czy i jak jedzenie może wpływać na występowanie CU i CD. Z uwa-
gi na duże zainteresowanie wykładem zadeklarował kontynuację tej  
tematyki w niedalekiej przyszłości. Cierpliwie odpowiadał na zadawa-
ne pytania, szczegółowo omawiając konkretne przypadki i problemy.

Następnie Artur Kozłowski (trener osobisty) od strony teoretycznej 
zaprezentował remedium na walkę ze stresem i sposoby jego redukcji.

Całą sesję kończyła elektroniczna analiza składu ciała mają-
cego wpływ na kondycję wewnętrzną organizmu, tj.: zawartość 
tkanki tłuszczowej, masy mięśniowej, kostnej, ocena nawodnienia.  
Na sali znalazły się osoby wniebowzięte wynikiem pomiaru swojego  
wieku metabolicznego, niebywale odmładzającego, w stosunku  
do daty urodzenia. Śmiechom, tym życzliwym, i ze szczyptą zazdrości 
nie było końca...

Ogromne podziękowania należą się wolontariuszom z gdańskiej 
Fundacji Dr Clown, dr. Henrykowi Piękosiowi – za życzliwą gościnę 
w Hotelu Europa w Sopocie oraz dyrekcji Real-Gdynia za przekazanie 
łakoci dla dzieci.

Jolanta Walczak

Dni Edukacji o NZJ
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Spotkania

W ostatnich dniach listopada gościliśmy w Warszawie dwoje przed-
stawicieli Zarządu Głównego Federacji Europejskich Towarzystw 
Ch.L-C i WZJG (EFCCA). Przylecieli do nas, Luisa Avedano z Włoch 
i Chayim Bell z Holandii. Niestety, ze względu na chorobę, nie dotarł 
do nas Marco Greco, Prezes Zarządu.
Wspólnie z naszymi gośćmi zwiedzaliśmy Warszawę, a przede wszyst-
kim uczestniczyliśmy w spotkaniu z Zarządem Głównym „J-elity”, na 
którym omawialiśmy szczegóły naszego wstąpienia w szeregi EFCCA 

(co oficjalnie nastąpi w kwietniu tego roku, w Kopenhadze, podczas 
corocznego walnego spotkania Federacji) i dzieliliśmy się pomysła-
mi dotyczącymi przyszłej współpracy. Odbyło się także spotkanie, 
podczas którego rozmawialiśmy o Europejskim Spotkaniu Młodzieży 
chorej na NZJ, które, pod patronatem EFCCA, będzie miało miejsce 
w Krakowie, w dniach 30.06-03.07.2011. 
Ta krótka wizyta reprezentantów EFCCA była bardzo obiecującą  
zapowiedzią naszych przyszłych, wspólnych działań. 

Wizyta przedstawicieli Europejskiej Federacji NZJ  
w Warszawie

22-go stycznia w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie-Prokocimiu 
odbyło się spotkanie edukacyjno-integracyjne zatytułowane Opera-
cja to nie wyrok, lecz wstęp do lepszego życia. Celem spotkania było 
przełamanie stereotypów dotyczących wykluczenia społecznego osób 
chorych na nieswoiste zapalenia jelit, w szczególności chorych po po-
ważnych zabiegach chirurgicznych (w tym życie ze stomią i żywie-
niem pozajelitowym). W planach było także przedstawienie teatralne 
dla dzieci, jednak ze względu na grypę i wprowadzony zakaz odwie-
dzin w szpitalu, musieliśmy je odwołać.
Spotkanie rozpoczęliśmy prelekcją na temat komunikacji interperso-
nalnej, którą poprowadziła psycholog Nina Opic (artykuł na str. 9). 
Następnie pałeczkę przejęli czterej członkowie ,,J-elity”, którzy opo-
wiedzieli zebranym o swoich „przygodach” z NZJ, a przede wszystkim 
o tym, że z chorobą da się normalnie żyć i spełniać swoje marzenia. 
Byli to: Paweł Staniewski, Anna Borowy (tekst na str. 6), Marek Licho-
ta i Marta Kuśmierz, którzy z pełnym profesjonalizmem przygotowali 
swoje prezentacje. Po ich wystąpieniach nadszedł czas na dyskusję  
i zadawanie pytań.
W przerwach mieliśmy okazję zjeść kanapki, owoce, a potem smacz-
ny obiad. Odbyła się także prezentacja wydawnictw ,,J-elity” (kwartal-
niki, komiks, poradniki), które cieszyły się sporym zainteresowaniem. 
W spotkaniu wzięło udział około 40 osób. 

Po części oficjalnej, już poza protokołem, podziwiając najpierw  
panoramę Krakowa z Kopca Kościuszki, przenieśliśmy się do krakow-
skiego klubu ,,Prominent”, gdzie kontynuowaliśmy rozmowy przy  
bilardzie, kręglach czy rozgrywce w piłkarzyki. 
Spotkanie zostało wsparte przez firmę, jednak darczyńca pragnie  
pozostać anonimowy.

Operacja to nie wyrok, lecz wstęp do lepszego życia
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Powoli otwieram jedną powiekę. Ostre światło wbija mi się do oczu. 
Mrużąc je unoszę wzrok. Sufit. Widzę biały sufit. Przesuwam gałki oczne 
na bok, bo głowa jest tak ciężka. Jestem w jakiejś sali. Mrok. Pompy.  
Stojaki. To na pewno nie jest zwykła sala. Przesuwam wzrok na drugą 
stronę desperacko szukając znajomej twarzy. Nikogo nie ma. Hałasy. 
Szukam źródła dźwięku oczami. Telewizor. Telewizor?! Co do diabła?  
Ktoś rozmawia i przychodzą lekarze. Mają uśmiech przyklejony do twarzy  
i coś majstrują przy kroplówkach. Och... Jak mi się spać chce...
– A gdzie mama? – zdążyłam tylko tyle zapytać i pomyśleć, czy właśnie 
mnie zabili? Bo wpadłam w ciemność.
– Dzień dobry, Aniu – zmartwiony wyraz twarzy, który znam. Mama!
– Egmhbgh – wyszło z moich ust zamiast „Maaaaamuś!” Dziwne. 
Chciałam tak bardzo wypowiedzieć to słowo. 
– Nie wstawaj, bo masz dużą dawkę leków przeciwbólowych i narkozę 
od wczoraj – Mama położyła mnie wygodniej. 
A! Narkoza. Doznałam olśnienia. Miałam operację, po której defini-
tywnie skończyły się moje problemy z jelitami i doznam słodkiej remi-
sji. Uśmiechnęłam się.
– Dzień dobry, wam! – przyszła osoba w różowym fartuchu. Pielęg-
niarka. Razem ze swoim wózkiem. 
– Przyszłam zmienić opatruneczek – cały czas się uśmiechając. Nie dzi-
wię się, że się uśmiechała, w końcu nadchodzą tak słodkie dni...
Chlast! Czułam jak coś mi się odrywa. Spanikowałam. Zerknęłam  
w dół, na brzuch. Wybałuszyłam oczy i z przerażeniem popatrzyłam 
na Mamę.
– Co to jest?! – zdenerwowana zapytałam i wskazałam na coś, co było 
oplecione szwami niczym wianek na wiosennej pannie, i się ruszało. 
To... było... żywe!!!
– Stomia Aniu, zgodziłaś się sama na to – zauważyła lekko zaniepoko-
jona Mama.
– Tak, tak – odpowiedziałam na odczepnego. A w głowie kotłowały się 
myśli, że wcale tego nie chciałam! Nie wiedziałam, że tak ma to wyglą-
dać! Nie... Jeszcze tego mi brakowało. Sycząc z bólu zobaczyłam, że to 
coś ma denerwujący zwyczaj kupkania dookoła siebie. Mama chyba 
widząc, że jestem przerażona, próbowała załagodzić sytuację.
– Może nazwiemy go Czesiek?
– Dlaczego „Czesiek?” 
– Czesiek pacynka, przypomina mi pacynkę – odparła i wzięła gazetę.
– Dobrze Mamo. Może być Czesław – wtedy przypomniały mi się 
,,Włatcy Móch’’. Byłam przerażona. Ja się zgadzałam na coś, co będzie 
na zewnątrz i trzeba będzie zmieniać worki? Dlaczego nikt mi nie po-
kazał?! Próbowałam ukryć, jak bardzo mnie ten fakt przeraża i utonę-
łam w książce ,,Władca Pierścieni”. 
Wędrówka Hobbita do Góry Przeznaczenia, była jak moja wędrówka 
do zaakceptowania tego, że mam stomię. Była to mozolna droga i ciąg-
le uważałam się za dziwoląga. Za kogoś mniej atrakcyjnego. Kogoś, kto 
jest niegodny noszenia jeansów, bo jestem skazana na spodnie dreso-
we. Kogoś, kto nie ma prawa wyjść na miasto z workiem z kupą, bo jak 
przecieknie, to zanieczyszczę powietrze przechodniom. Kogoś, kto się 
bał dotknąć Czesława, bo nawet sam fakt posiadania bolał. Fizycznie 
też. Kogoś, kto nie może się podobać płci przeciwnej, bo to stomia daje 
-100 do atrakcyjności.
Wróciłam do domu. Nadal chuda, obolała i z tym czymś co się nazywa 
stomią. Bolało choć mówili, że nie będzie boleć. Próbowałam się uspa-
kajać co wieczór, że to przejściowe i wkrótce minie. 
– Mamo... – wyszeptałam prawie, że z płaczem – Worek mi przeciekł.
– Chodź zmienimy – mama to wymieniała ze stoickim spokojem. Swo-
ją drogą, po pewnym czasie, doszła do niezłej wprawy. Podczas owej 
czynności czułam się koszmarnie. Byłam taka bezbronna i uzależniona 
od drugiej osoby. Wiedziałam, że trzeba to zmienić. Nigdy nie chcia-
łam zaakceptować tego. Chciałam walczyć, aby zostało to usunięte. 
Zaw zięłam się i uważałam, że się z tym nie pogodzę nigdy w życiu. 
Czułam, że jestem skazana na stomię. Tak „skazanie” to dobre słowo. 
Uznawałam się za niewolnicę tego sprzętu. Byłam przekonana, że nie 
pojadę już na żadne wakacje czy ferie, że nie mogę być w pełni spraw-
na. Przy życiu trzymała mnie nadzieja, że może mi to zlikwidują.
Pewnej nocy śniłam, że byłam na basenie. Wszyscy obserwowa-
li mnie przez szybę i się uśmiechali. Byłam na dużej trampolinie. 
W dole była woda. Miła w dotyku woda, która mnie zapraszała. 
Stanęłam na palcach i zamknęłam oczy. Wzbiłam się do góry, prze-

bijałam ciałem powietrze, aż z głośnym pluskiem zatonęłam w wo-
dzie. Otworzyłam oczy i dotknęłam brzucha. Nie mam worka! Mogę 
wreszcie swobodnie pływać!
Z utęsknieniem oczekiwałam na luty 2010, bo miałam zaplanowane 
badania i miała zapaść decyzja. Czekając na wyniki, mój wrodzony 
optymizm nakazał mi myśleć już o tym, co będzie jak mi zespolą jelita. 
Wreszcie założę jeansy, pójdę na basen. Widziałam oczami wyobraź-
ni, jak biegnę przez polną drogę i wdycham zapach kwiatów, a słońce 
przebija się przez gałązki drzew. Wiedziałam, że będę szczęśliwa.
– Niestety nie możemy zespolić jelit. Teraz to duże ryzyko – przede mną 
wyrosła pani doktor w białym kitlu. Ocknęłam się z marzeń i popa-
trzyłam na nią z takim dziwnym wyrazem twarzy.
– Przykro mi, ale Twoje jelita są w bardzo złym stanie. Będzie Cię bar-
dziej boleć jak zespolimy... – lekarka kontynuowała, a ja poczułam 
się jakbym właśnie dostała kopniaka w brzuch i obuchem w głowę.  
Nic do mnie nie docierało. Poczułam się tak, jakby ktoś właśnie  
ze mnie szydził. Skinęłam tylko głową i nic sensownego nie powiedzia-
łam. Dźwięk telefonu. Na wyświetlaczu „Mama”. Odbieram.
– Aniu słyszałam... – tutaj niezręczna i długa cisza – Mówiłam, żebyś 
się nie nastawiała – odczułam, że mamie było przykro z takiego obrotu 
sprawy.
– Ehe – wykrztusiłam – Wiesz... nie bardzo mam ochotę teraz rozma-
wiać. Muszę coś sobie przemyśleć.
Włączyłam głośno muzykę i patrzyłam się w ściany. Szpital. Stomia. 
Stomia. Stomia. Jak długo? Nie mogłam wyłączyć tego myślenia.  
Nawet z tego szoku nie płakałam. Nie miałam czym. Zacisnęłam zęby  
i popatrzyłam na worek. Przyznałam przed samą sobą, że nadszedł 
ten czas. Nadszedł czas pogodzenia ze stomią. Myślałam, co to zmieni,  
że ją zaakceptuję? Co mogę zrobić, by ładniej wyglądać… nawet  
z Cześkiem? Wzięłam kartkę i zaczęłam spisywać, jak mogę pomóc sobie  
w zaakceptowaniu. Zanotowałam więc rzeczy, które najbardziej  
mi przeszkadzały:

Brak odpowiedniej odzieży.1. 
Brak możliwości kąpania się i znaczne ograniczenia ruchu 2. 
fizycznego.
Brak samodzielności.3. 
Mniejsza atrakcyjność.4. 
Ciągły stres związany z ewentualnym przeciekaniem worka  5. 
i ogólna akceptacja.

W tym momencie, przez korytarz szpitalny biegł malutki chłopczyk  
w rajstopkach i z blond czuprynką. Mama podążała za nim ze stoja-
kiem, a jemu ochoczo dyndał worek stomijny. Mały całkowicie to igno-
rował. Wparował do mojego pokoju i pierwsze co zrobił, to wskoczył 
mi do łóżka. Zbaraniałam i odłożyłam laptopa. Ten 2,5-letni chłopiec  
o imieniu Seweryn właśnie wspinał się po moim brzuchu! Moja sto-
mia! O dziwo... nie bolało to tak. Choć gniótł, podnosił się, kopał  
w napadzie głupawki. Zaczęłam się śmiać. Szczerze się śmiałam. Uwiel-
białam tego chłopca. Zaimponował mi, że pomimo młodego wieku, 
stomii i sposobu żywienia on jest ,,całkiem normalny”. Zazdrościłam 
mu. To był bodziec do tego, aby poczynić zmiany w moich notatkach.
Postanowienia poprawiane  były w o wiele lepszym humorze:

Dłuższe tuniki i jeansy biodrówki.1. 
Próba zetknięcia się z wodą pod okiem mamy, aby w razie  2. 
wypadku ratowała.
Próba oswojenia się ze stomią i zmianą worka.3. 
Zmiana garderoby.4. 
Związane z punktem 3.5. 

Lato 2010. To było cudowne lato. Bez bólu i z towarzyszem – beaglem 
Nikim. Mały szczeniaczek bardzo chciał się przytulać. Trochę obawia-
łam się znowu stomii, ale szybko mnie nauczył, że jest szybszy ode 
mnie. Zdarzyło się nawet, że w napadzie dobrego humoru przegryzł 
mi worek. Zaczęłam się tylko śmiać. Wiedziałam, że jestem na dobrej 
drodze do akceptacji stomii. Poszłam do łazienki i ze stoickim spoko-
jem zaczęłam zmieniać worek. 
Pewnego słonecznego dnia zerknęłam na wodę. Jeziorko. Dużo ludzi.  
I ja. W stroju kąpielowym i zakrytym workiem stomijnym. Moja 
pierwsza myśl: „wszyscy wiedzą, że mam to coś...”. Jednak szybko  
odpędziłam te brzydkie założenia.
– Ania! Chodź do wody – kuzynka ciągnęła mnie siłą.
– Ee... – wydukałam – no tak! – chciałam pokazać, jaka to odważna 
jestem. Weszłam i wiedziałam, że worek jest już pod wodą.

cd na str 7.

Podążając do Góry Przeznaczenia
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– Zanurkuj, wtedy przyzwyczaisz się do temperatury wody! – tonem znawczyni powiedziała kuzynka.
– Za moment. Muszę się oswoić – spławiłam ją. Tak naprawdę, to skupiłam się na worku. Przecieknie? Czy nie? 
Pochodziłam trochę po wodzie. Wyczuliłam wszystkie moje zmysły. Zdziwiona stwierdziłam, że nic się nie 
dzieje. Nagle dostałam w twarz wodą!
– Ej! – krzyknęłam.
– Nurkuj a nie marudź! – zarządziła kuzynka.
– Dobrze! Pokażę Ci jak to się robi! - odparłam i z całą determinacją zanurkowałam. 
Po chwili wynurzyłam się i krztusiłam się wodą. Obie z kuzynką zaczęłyśmy śmiać się na całego. Zdałam sobie 
sprawę, że drugi punkt mojego planu przeszedł test i to nawet podwójny, bo mamy nie było!
Ułożyłam się wygodnie w łóżku. Spojrzałam na kalendarz i stwierdziłam, że to był dobry rok. Cieszę się, że udało 
mi się zaakceptować, choć w większości aspektów życia, uczestnictwo stomii. Ciągle żyję nadzieją jej likwidacji. 
Jednocześnie mam świadomość, że może to być wyłącznie marzenie. Jednak nadzieję trzeba mieć zawsze, a ma-
rzenia, cóż niektóre się spełniają! Z uśmiechem na ustach zasnęłam. Znów miałam sen z basenem...

Anna Borowy, Mikrusia (18 lat)

(1500 zł brutto)
Głosami czytelników i internautów otrzymuje

Małgorzata Marczewska (15 lat) z Krakowa za felieton
II miejsce – Dominik Smolarek (17 lat) z Oświęcimia za zdjęcie

III miejsce – Edyta Szajer (11 lat) z Łańcuta za rysunek

Wszystkie nagrodzone prace można obejrzeć w poprzednim numerze kwartalnika i na 
stronach internetowych ww.j-elita.org.pl 

Mamy nadzieję, że nagroda będzie początkiem stałej współpracy z kwartalnikiem.
Kolejny felieton laureatki poniżej.

Grand Prix Wielkiego Konkursu dla Dzieci i Młodzieży 

Bilans wychodzi na zero
Jednym z moich ulubionych filmów jest mądry i jednocześnie przedstawiony w przystępny sposób – Forrest 

Gump. Opowiada o człowieku cierpiącym na lekką odmianę autyzmu. Forrest Gump, to chłopak o ogromnym 
sercu i niesamowitych zdolnościach. W ciągu swojego niełatwego życia był wielokrotnie wyśmiewany, a tak-
że posądzany o naiwność i łatwowierność. Poznając historię Forresta obserwujemy jednocześnie dynamicznie 
zmieniającą się w tamtych latach Amerykę.

Kapitalnym wręcz komentarzem do całokształtu życia Gumpa są wymowne miny starszych panów śledzą-
cych życie głównego bohatera: najpierw oglądających chłopca na ulicy jako kalekę w szynach ortopedycznych, 
a po kilku latach na antenie telewizyjnej jako wytrawnego biegacza, mistrza baseballu, bohatera wojennego, 
reprezentanta Ameryki w rozgrywkach ping-pongowych przeciwko Chinom i oczywiście jako multimilionera.

Nawiązuję do tej produkcji filmowej po to, aby obrazowo przedstawić mój punkt widzenia. Wydaje mi się 
bowiem, że każdy człowiek ma porównywaną liczbę zdolności i talentów. Pozwólcie Państwo, że zacytuję frag-
ment piosenki z albumu Sześćdziesiąt minut na godzinę: ,,bilans musi wyjść na zero”. Rozumiem to tak, że jeśli 
ktoś ma jakieś niedociągnięcia, np. w zdrowiu, to posiada na pewno zestaw talentów czy zdolności, które są uni-
katowe lub ma taką cechę charakteru, która go wyróżnia i może być z niej dumny. Przykład Forresta Gumpa jest 
oczywiście przerysowany, ale dobrze odwzorowuje ten schemat. Przedstawię kilka przykładów tak oczywistych, 
że często nawet nie zdajemy sobie z nich sprawy. 

Chorując można nauczyć się cierpliwości – choroba to nieustanne czekanie: na wizytę lekarską, wprowa-
dzenie na rynek nowego leku, na efekty nowego leczenia, długotrwałe wychodzenie z leków itp. Choroba bez 
wątpienia uczy samodzielności, zarówno przy indywidualnym toku nauczania, jak i przy tradycyjnym uczęsz-
czaniu do szkoły, kiedy to trzeba podejmować trudne decyzje. Czy opłaca się nam zwolnić z lekcji, kiedy źle się 
czujemy czy lepiej przeczekać do końca? Co odpowiedzieć kiedy ktoś pyta nas czemu mamy niską frekwencję 
albo dlaczego jesteśmy bladzi? Mówić prawdę, czy zbyć kogoś wymyśloną na szybko wymówką? To jest bez 
wątpienia umiejętność strategicznego myślenia, tak samo ważna jak ta nabyta podczas gier terenowych i pro-
centująca w późniejszym życiu.

Odwiedzając nasz szpital zdarza się, że poznajemy różnych ludzi: osoby z którymi mieszkamy na sali,  
odwiedzających, przemiłą i zawsze życzliwą panią sprzątającą, czy nawet wdamy się w rozmowę z którąś z Pań 
pielęgniarek. Takie znajomości przynoszą wiele korzyści. Poznając sytuację drugiego człowieka dystansujemy 
się do własnych problemów i nieraz pod innym kątem patrzymy na własne życie.

Przypadek sprawił, że Forrest odkrył swoje zdolności, a nie został do końca życia ,,miejscowym głupkiem” 
w szynach ortopedycznych. My nie czekajmy na przypadek!

Choroba zabiera nam zdrowie, ale daje inne istotne umiejętności.
Na zakończenie, korzystając z okazji, chciałam bardzo podziękować całej społeczności internetowej odwie-

dzającej naszą stronę. Szczególnie zwłaszcza tym, którzy oddali głos na moją pracę. Jest to dla mnie ogromne 
wyróżnienie. Dziękuję!

Niobe

cd ze str 6.

Czy szpital ma obowiązek 
zapewnienia pacjentowi 
wszystkich leków, także na 
choroby nie związane z przy-
czyną hospitalizacji??

Dostępność leków w szpitalu 
dla pacjenta regulowana jest 
ustawowo. Z art. 35 ustawy  
z dnia 27 sierpnia 2004 r.  
o świadczeniach opieki zdro-
wotnej finansowanych  
ze środków publicznych oraz 
z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 
30 sierpnia 1991 r.  
o zakładach opieki zdrowotnej 
wynika, że pacjent w szpitalu 
powinien być zaopatrzony  
w leki konieczne do hospita-
lizacji, w co także wchodzą 
środki niezbędne do życia, 
które nie muszą być bezpoś-
rednio związane z przyczyną 
pobytu w placówce. Lekarz 
jest zobowiązany do udzie-
lenia pomocy w pełnym 
zakresie. Nie powinno mieć 
miejsca wystawianie recept 
na leki niezbędne choremu 
podczas pobytu w szpitalu. 
Pacjent ma prawo nieod-
płatnego dostępu do leków 
koniecznych do utrzymania 
prawidłowego stanu zdrowia, 
czyli także tych, z którymi nie 
jest bezpośrednio związany 
pobyt w szpitalu. Co prawda, 
żaden z aktów prawnych nie 
zakazuje lekarzom wystawia-
nia zleceń na środki pomoc-
nicze w leczeniu, jednak NFZ 
powinien zapewnić wszystkie 
niezbędne leki i świadczenia, 
które znajdują się w zakresie 
świadczeń danej placówki. 
i tutaj pojawia się problem, 
gdyż każdy ośrodek zdrowot-
ny posiada własny statut,  
w którym określony jest 
zakres wykonywanych usług. 
Należy pamiętać, iż za leki  
i świadczenia niezawarte  
w statucie szpital może do-
magać się opłaty. W związku 
z tym, w niektórych wypad-
kach hospitalizacji, lepiej jest 
dla pacjenta z chorobą przew-
lekłą, gdy posiada ze sobą 
leki, które nie są bezpośred-
nio związane z pobytem  
w ośrodku. Należy też pamię-
tać o tym, że sprowadzenie 
leku przez aptekę szpitalną 
trwa, a w wielu przypadkach 
przerwanie leczenia jest za-
grożeniem dla pacjenta.

Redakcja
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Sławni chorzy

Anastacia
Karolina Majchrzak

Anastacia Lyn Newkrik jest amerykańską wokalistką, któ-
rej utwory zna cały świat. Urodziła się w Chicago w 1968 roku. 
Talent zapewne odziedziczyła po rodzicach, gdyż jej ojciec był 
muzykiem, a matka – aktorką. Ma dwójkę rodzeństwa: siostrę 
Shawn i brata Briana.

Mało kto jednak wie, że słynna popowa piosenkarka ma 
poważne problemy zdrowotne. W wieku 13 lat wykryto u niej 
chorobę Leśniowskiego-Crohna, która towarzyszy jej przez całe 
dorosłe życie z większymi lub mniejszymi objawami. W 2003 
roku zdiagnozowano raka piersi, który został wyleczony dzięki 
zabiegowi operacyjnemu. Ponadto cierpi na przepuklinę dys-
kową kręgosłupa, rwę kulszową oraz chorobę serca.

Długo trwało zanim lekarze rozpoznali u niej chorobę jelit. 
Przeszła mnóstwo męczących badań i usłyszała wiele hipotez. 
Spowodowane to zapewne było tym, że dawniej ch.L-C nie była tak znana, jak obecnie. Anastacia wspo-
mina, że nigdy wcześniej nie słyszała o tej chorobie, nie wiedziała na czym ona polega. Cieszyła się, że nie 
wykryto nowotworu, ale nie miała pojęcia z czym wiąże się Crohn. Był to traumatyczny okres w jej życiu. 
Bała się pokazać z blizną na brzuchu, myślała, że lekarze zrujnowali jej życie. Była przekonana, że nikt jej 
nie pokocha, że nic w życiu nie osiągnie.

Objawy choroby Leśniowskiego-Crohna pojawiają się i ustępują, i właśnie w okresie remisji Anas-
tacia rozpoczęła karierę. Pokonała barierę strachu, pokazała bliznę na brzuchu. Uświadomiła sobie, 
że liczy się to, jakim jest się człowiekiem, a nie na co się choruje. Nie ocenia się ludzi po problemach 
zdrowotnych, tylko po charakterze, nastawieniu do innych i świata.

Nawrót choroby nastąpił w momencie, gdy Anastacia zaczęła stosować dietę warzywno-owoco-
wą. Był to wymysł jej producenta, który uznał, że jest za gruba by zająć wysokie miejsce w muzycz-
nym biznesie. Oczywiście ta teza jest absurdalna, jednak piosenkarka uległa. Owa dieta przyniosła 
mnóstwo kłopotów zdrowotnych. W trakcie leczenia steroidami efekty uboczne były katastrofalne: 
pojawił się trądzik, wypadały włosy, wystąpił obrzęk twarzy. Mimo to, Anastacia nie załamała się. 
Zrozumiała natomiast, że jej choroba jest niewyleczalna i musi nauczyć się z nią żyć. Nieważne jak 
się wygląda, czy jest się grubym, czy szczupłym, liczy się to, co się robi. Artystka twierdzi, że trzeba 
się zdystansować do Crohna, traktować go z góry, z pewnym poczuciem humoru, jednocześnie nie 
należy o nim zapominać. W ten sposób każdy może odnieść sukces, nawet w tak trudnym środowi-
sku jakim jest rynek muzyczny.

Anastacia dba o siebie, nie pije alkoholu, nigdy nie zażywała narkotyków, nie pali, unika stresu. 
Stara się jeść zdrowo i rozsądnie unikać składników potęgujących objawy. Jednak ciągle wierzy, że zos-
tanie wynaleziona skuteczna terapia.

Piosenkarka jest wszechstronnie utalentowana. Poza wokalem sama pisze teksty i mu zykę 
do utworów, zajmuje się ich produkcją oraz znakomicie tańczy. Swój sukces odniosła w programie 
MTV The Cut, dzięki któremu podpisała kontrakt z Epic Records. Debiutancki album Not That Kind 
ukazał się w 2000 roku i zapewnił Anastacii miejsce w czołówce artystów muzyki pop. W 2001 roku 
w Nowym Jorku powstał album Freak of Nature. Wokalistka jest współautorką wszystkich utworów 
wchodzących w skład tego albumu. W 2004 ukazał się zbiór zatytułowany Anastacia.

Artystka została uhonorowana mnóstwem międzynarodowych nagród. W branży muzycznej 
znana jest jako ,,niewielka osóbka o potężnym głosie”. W 2005 ukazał się album Pieces Of A Dream, 
w którym znajduje się szesnaście najpopularniejszych utworów Anastacii. Zamieszczona została także 
piosenka zaśpiewana w duecie z Erosem Ramazzottim oraz Everything Burns współtworzona z Benem 
Moodym, który jest byłym gitarzystą grupy Evanescence. Piosenka ta pojawiła się także na soundtrac-
ku do filmu Fantastyczna Czwórka. Śpiewała także, m.in. z: Cher, Shakirą, Celine Dion czy Eltonem 
Johnem. W 2007 roku występowała na koncercie upamiętniającym dziesiątą rocznicę śmierci księżnej 
Diany. Najnowszy album Heavy Rotation pojawił się w sklepach jesienią 2008 roku.

W 2007 roku wyszła za mąż za swojego byłego ochroniarza - Londoner Wayne Newton. Swoje 
choroby uważa za poważne, jednak nie są dla niej tragedią. Czerpie radość i w pełni korzysta z życia. 
Nie wstydzi się problemów jelitowych i otwarcie o nich mówi.

Czy szpital ma prawo pobierać 
opłaty za korzystanie z energii 
elektrycznej przez prywatne 
urządzenia pacjenta?

Urząd Regulacji Energetyki 
jednoznacznie stwierdził, 
że szpitale nie mają prawa 
pobierać opłat od pacjentów 
za zużycie energii elektrycz-
nej. Głównym argumentem 
jest brak koncesji na obrót 
prądem. Ponadto nie istnieje 
możliwość dokładnego poli-
czenia energii zużytej przez 
pojedynczych pacjentów. 
Władze szpitala nie powinny 
więc obciążać chorych opłata-
mi za prąd zużyty przez lap-
topy, ładowarki telefoniczne, 
suszarki do włosów itp. Aby 
szpital otrzymał koncesję na 
elektryczność i mógł pobierać 
za nią należność, musiałby 
podpisać z pacjentem umowę 
o sprzedaży zawierającą  
postanowienia, które prak-
tycznie są niemożliwe  
do zrealizowania, np. określić 
ilość dostarczanej energii, 
czy sposób prowadzenia 
rozliczeń. Jest to nierealne, 
gdyż szpitalne gniazda nie są 
opomiarowane oraz zazwyczaj 
z jednego kontaktu korzysta 
kilku pacjentów. Przy obrocie 
energią elektryczną koniecz-
ne jest dokładne wyliczenie 
opłaty za zużyty prąd przez 
poszczególne osoby. Teore-
tycznie wymaganie odpłatno-
ści od pacjentów powinno być 
karane, ale szpitale tłumaczą 
się, że nie sprzedają energii 
tylko pobierają należności 
ryczałtowe za możliwość 
korzystania ze sprzętów  
elektrycznych.
Jeśli Urząd nie ustąpi, to 
pacjenci mogą pożegnać 
się korzystaniem z komórek 
i laptopów, bo szpitale nie 
będą chciały pokrywać kosz-
tów, których refundacji nie 
uwzględnia NFZ. Może  
do łask wrócą automaty tele-
foniczne, a rodziny będą bie-
gały do szpitali z zapasowymi 
bateriami. Na tym interesie 
może zarobić prywatna firma, 
która otworzy w szpitalnym 
kantorku centrum ładowań. 

Redakcja

1% - z PIT-a  
przekaż na J-elita
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W aptece internetowej 
www.aptekawsieci.pl 

dla członków J-elity dostępny jest 
Ensure Plus HN w preferencyjnej 
cenie 4,39 zł/szt. 
Apteka realizuje zamówienia na terenie 
całej Polski – preparaty zamawia się on-line 
oraz telefonicznie (tel. 32 415 27 53). 
Przy zamówieniach wyższych niż 250 zł 
wysyłka gratis (płatność przy odbiorze). 
Hasło, którego podanie uprawnia do zniżki, 
można otrzymać mailowo lub telefonicznie 
w Towarzystwie J-elita.

Psycholog radzi

Odkąd człowiek pojawił się na Ziemi, zawsze dążył do porozumienia się z innymi ludźmi. W fazie, 
gdy porozumiewał się monosylabami i prostą gestykulacją, to taka komunikacja mu całkowicie wystar-
czała, gdyż w ten właśnie sposób informował otoczenie o swoim zadowoleniu, zmartwieniu, radości, gnie-
wie, bólu i chorobie. Stopniowo ta pierwotna forma porozumiewania się przechodziła swoją przemianę. 
Człowiek mówił, pisał, czytał zdobywając i przekazując wszelkie informacje. W zależności od wielu czyn-
ników, informacja ta była odbierana prawidłowo lub ulegała zniekształceniu. Do barier komunikacyjnych 
oprócz: natężenia oświetlenia i hałasu, odległości rozmówców, niezrozumienia pod względem sensowno-
ści używanego języka, dochodziły wszelkiego rodzaju defekty zdrowotne i to zarówno krótkotrwałe, dłu-
gotrwałe czy też stałe. Nie jest ważne czy była to chwilowa chrypka zmęczonego rydwanową przejażdżką 
faraona, czy migrena znudzonych królewskich dam dworu, czy niedyspozycje żołądkowe oficerów wojs-
kowych, czy brak uzębienia chłopów pańszczyźnianych, czy zły wzrok górników pod ziemią – zawsze sta-
nowiło to utrudnienie na płaszczyźnie komunikacji interpersonalnej. Sprzężenie zwrotne, które powinno 
być między nadawcą, a odbiorcą nie przebiegało prawidłowo, następował swoisty dyskomfort psychofi-
zyczny spowodowany zaburzeniami zmysłów, co kładło się cieniem na relacjach międzyludzkich. 

Do dzisiaj nic się nie zmieniło. Nie wiemy jak się zachowa osoba stojąca naprzeciw nas, gdy wystąpią 
bariery komunikacyjne z naszej czy z drugiej strony. Takie sytuacje wywołują stres, który nieopanowany 
może doprowadzić do stopniowego wycofywania się z kontaktów międzyludzkich. Stres ów przyczynia 
się do powstawania w naszej głowie różnych teorii, np.: „co oni sobie pomyślą”, „dlaczego oni tak patrzą 
na mnie?”, „to mnie bardzo denerwuje”. Tego typu postawa może świadczyć o zakłóceniu emocjonalno-
behawioralnym prowadzącym do alienacji, czyli wyizolowania się z grupy rówieśniczej czy ze swego do-
tychczasowego środowiska. Co z czasem, przy niskiej samoocenie czy obwinianiu siebie, może prowadzić 
w kierunku stanów depresyjnych. Czasami następuje maskowanie oznak choroby, ale o ile np. zmiany 
skórne można zatuszować kosmetykami i odpowiednimi lekami, to dolegliwości przewodu pokarmowe-
go wymagają intymnego odizolowania i właściwej procedury higienicznej. Każdy chory, obojętnie czy to 
dziecko czy dorosły, może się z tym czuć niekomfortowo. Osoby takie bardzo często wykazują chwiejność 
nastrojów: są nadpobudliwe, a czasami agresywne słownie lub nawet fizycznie. Jest to wynik zmian cho-
robowych, które swoje piętno odciskają nie tylko w ciele i w psychice danego chorego, ale także wpływają 
na jego najbliższych. Ci ostatni stają się często wbrew swoim chęciom nadopiekuńczy, lękliwi, rozgory-
czeni, podejrzliwi w stosunku do innych, a nawet agresywni słownie czy też wykazujący elementy agresji 
fizycznej. 

Koło zachwianych relacji interpersonalnych zatacza coraz większe kręgi... Co zatem robić? Po pierw-
sze – starać się zmniejszać bariery komunikacyjne przekazując krótkie informacje o stanie swego zdro-
wia osobom odpowiedzialnym za właściwe relacje międzyludzkie danego środowiska. W szkole będzie  
to nauczyciel, wykładowca, a w pracy – przełożony lub dobry kolega czy koleżanka. Mówiąc: „mam nawrót 
choroby” mamy prawo oczekiwać uwzględnienia naszego stanu zdrowia. Dajmy jasno do zrozumienia,  
że nie oczekujemy litości czy roztrząsania tematu, a tym bardziej zaciekawionych spojrzeń przypadkowe-
go otoczenia. Jest jeszcze jedna, bardzo ważna uwaga – chory nie może powoływać się na swoją dolegli-
wość jak na tarczę obronną i głosić wszem i wobec, że z racji choroby należą mu się szczególne przywileje 
bez względu na swój aktualny stan zdrowia.

Pamiętajmy, że to od nas samych zależy czy będziemy chodzić po świecie z miną nieszczęśnika czy 
też, pomimo choroby potrafimy się dzielić uśmiechem i dobrym słowem ze spotkanymi na swej dro-
dze osobami. Chorujemy, ale pomimo wszystko nie pogłębiajmy barier w komunikacji międzyludzkiej.  
To jest to czego wszystkim chorym należy życzyć, bez względu na powód ich cierpienia!

Choroba, a komunikacja interpersonalna
Nina Opic – psychoterapeutka

Nie wierzmy reklamom
W numerze 11 (2/2010) 
opisywaliśmy m.in. badania 
dotyczące podtrzymywania 
remisji za pomocą pro-
duktów probiotycznych. 
Dotychczasowe badania 
pozwalają czekać z optymiz-
mem na wyniki kolejnych 
prób klinicznych. Nadal 
jednak nie został określony 
jednoznacznie skład (ani tym 
bardziej dawka) bakterii, 
jaką należałoby zażywać dla 
uzyskania efektu leczniczego 
bądź prewencyjnego. Firmy 
reklamujące swoje produkty 
jako lecznicze nie przedsta-
wiają wystarczających do-
wodów skuteczności swoich 
preparatów.
Advances in IBD, December 3 – 
6, 2009 Hollywood, Florida

Activia i Actimel  
nie pomagają zdrowiu
Reklamy firmy Danone gło-
szą, że bakterie zawarte  
w jogurtach Activia wspoma-
gają regularne funkcjonowa-
nie przewodu pokarmowego, 
a napój Actimel wzmacnia 
odporność. Podczas toczą-
cych się postępowań we 
Francji i USA nie przedsta-
wiono wystarczających do-
wodów naukowych popiera-
jących hasła reklamowe.  
W tym ostatnim kraju 
koncern (nazywający się 
Dannon, a napój DanActive) 
zapłaci 21 mln odszkodowa-
nia za wprowadzanie kon-
sumentów w błąd, jednak 
nadal (zarówno w Stanach, 
jak i w Polsce) emituje fał-
szywe reklamy.
http://finanse.wp.pl/
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Wielu naukowców uważa, że wszystkie choroby mają dwa źródła – geny i środowisko. Dlaczego? 
Nawet jeśli mamy zapisaną w genach predyspozycję do danej choroby często możemy jej uniknąć 
dzięki prowadzonemu przez nas trybowi życia. Np. osoby ze skłonnością do cukrzycy typu 2 nie 
zachorują, jeśli przez całe życie będą się zdrowo odżywiać. I na odwrót – istnieją osoby, które mają 
genetycznie uwarunkowany szybki metabolizm i bez względu na dietę nie zostaną diabetykami.

Badając pacjentów można określić wpływ rozmaitych czynników środowiskowych na ryzyko 
wystąpienia choroby i nasilenie jej objawów. Dzięki temu określono niektóre czynniki psychoso-
matyczne, pokarmowe lub infekcyjne sprzyjające rozwojowi nieswoistych zapaleń jelita.
Dlaczego warto badać genom?

Istnieją choroby o prostym i całkowicie wyjaśnionym podłożu genetycznym. Dzięki posiadanej 
przez nas wiedzy możemy szybko zdiagnozować chorego i w niektórych przypadkach zapropono-
wać mu działanie minimalizujące lub wykluczające objawy choroby. Dla przykładu w fenyloketo-
nurii, chorobie spowodowanej mutacją jednego genu, wystarczy eliminacja z diety aminokwasu 
fenyloalaniny, aby objawy choroby nie wystąpiły. Mimo postępu biologii molekularnej nie umiemy 
jeszcze leczyć większości tych chorób, ale postęp jest widoczny. Diagnoza nie zawsze jest prosta, 
gdyż wiele chorób związanych jest z nieprawidłowościami wielu genów, często leżących na różnych 
chromosomach, a odkrywanie tych kombinacji to żmudna, choć niezmiernie potrzebna praca. Do-
tychczas zidentyfikowano 71 genów „podejrzanych” o związek z chorobą Leśniowskiego-Crohna.
Jak badać genom?

Badanie genomu można prowadzić na dwa sposoby. Jeden z nich to porównywanie genomu 
osób zdrowych i chorych (zwłaszcza bliźniąt, takie podejście eliminuje wiele zmiennych niemają-
cych wpływu na zachorowanie). Drugi to określanie roli kolejnych białek.
Projekt „Mammut” szuka przyczyn Nieswoistych Chorób Zapalnych Jelit (NChZJ)

Najefektywniejszym sposobem określenia genetycznego podłoża choroby jest porównanie ge-
nomu i trybu życia bliźniąt, z których jedno jest zdrowe, a drugie cierpi na daną chorobę. Bliźnięta 
jednojajowe mają prawie identyczny genom, a jednak NChZJ rozwijają się u obydwojga z nich tylko 
w 44% przypadków. W trakcie ich życia muszą więc oddziaływać zewnętrzne czynniki, powodu-
jące rozwój choroby. Ważne mogą tu być także występujące pomiędzy bliźniętami jednojajowymi 
bardzo drobne różnice genetyczne. Bliźnięta dwujajowe, które także wychowują się w podobnym 
środowisku, a ich zgodność genetyczna wynosi tylko 50%, wykazują zgodność zachorowania na 
poziomie tylko 4%. W ramach projektu „Mammut” przeanalizowano tryb życia 200 par bliźniąt 
jedno- i dwujajowych. Pierwsze wyniki wskazują, że szczególną rolę w patogenezie NChZJ od-
grywają przebyte wcześniej choroby, skład mikroflory jelitowej i ekspresja genów w śluzówce je-
lita podczas stanu zapalnego. Obecnie trwa sekwencjonowanie (ustalanie pełnego kodu) genomu  
40 par takich bliźniąt jednojajowych oraz genomu ich mikroflory jelitowej. Naukowcy mają na-
dzieję dowiedzieć się znacznie więcej o przyczynach i możliwościach leczenia NChZJ. Podkreślają 
jednak, że muszą w tym celu znaleźć więcej bliźniąt, które wyrażą zgodę na udział w badaniu.
Mikroflora, a NChZJ

Tymczasem znane są już wyniki badań mikroflory 40 par bliźniąt zgodnych lub nie pod wzglę-
dem zachorowania na NChZJ. Szybsza, choć bardziej pobieżna metoda badania genomu bakterii, 
zidentyfikowała różnice w składzie mikroflory pomiędzy osobami zdrowymi, a cierpiącymi na 
chorobę Leśniowskiego-Crohna. Różnic takich nie udało się jednak ustalić w przypadku osób cho-
rych na wrzodziejące zapalenie jelita grubego.

Czy badanie genomu pomoże  
osobom chorym na NChZJ?

Barbara Broniatowska

Co nowego w nauce...

Nowy typ kolonoskopu 
przyspieszy diagnozę

Dotychczas najpewniejszym 
sposobem diagnozy nie-
swoistych chorób zapalnych 
jelita była i jest kolonoskopia 
z biopsją fragmentu jelita. 
Nowy typ aparatu używanego 
do kolonoskopii i gastroskopii 
(laserowy endomikroskop 
konfokalny) umożliwia uzys-
kanie obrazu mikroskopowe-
go. Wykorzystując świecenie 
bakterii, pozwala na ocenę ich 
występowania w całym jelicie 
grubym. Umożliwi to posta-
wienie natychmiastowego roz-
poznania podczas kolonoskopii 
oraz identyfikację choroby we 
wcześniejszej fazie. 
Źródło: Moussata D, i wsp. 
(2010) Gut, 60:26-33.

Niektóre bakterie wyko-
rzystują stan zapalny

Stan zapalny stanowi naturalną 
reakcję organizmu na zakaże-
nie patogenami, a jego celem 
jest eliminacja niebezpiecznych 
dla naszego organizmu komó-
rek. Opublikowane w tym roku 
badania dowodzą, że niektóre 
bakterie (Salmonella enterica 
serotyp Typhimurium i Yersinia 
enterocolitica) zawierają geny, 
które umożliwiają wykorzy-
stanie odpowiedzi układu 
odporności. Produkt powstały 
w wyniku interakcji reaktyw-
nych form tlenu produkowa-
nych podczas stanu zapalnego 
z żywnością stanowi dodatko-
we źródło energii dla bakterii 
i stymuluje ich rozmnażanie, 
co powoduje dalszą ekspansję 
stanu zapalnego. 
Źródło: Winter S.E, i wsp. 
(2010) Nature, 467:426-9

Nagrody za najlepszą pracę doktorską 5 000 zł, magisterską 3 000 zł, licencjacką 2 000 zł

W kapitule Konkursu zgodzili się zasiąść
Prof. Grażyna Rydzewska

Prof. Witold Bartnik
Prof. Andrzej Radzikowski

Zachęcamy do nadsyłania prac nie tylko z gastroenterologii,  
ale także innych dziedzin: zdrowia publicznego, dietetyki, psychologii... 

Do konkursu można zgłaszać prace obronione w latach 2009 - 2010 oraz do 30 czerwca 2011 r.

Termin zgłoszeń upływa 31 sierpnia 2011 roku

Konkurs na najlepszą pracę doktorską, magisterską i licencjacką dotyczącą 
szeroko rozumianej tematyki Nieswoistych Chorób Zapalnych Jelit
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Nauka

Każdego z nas czasem dotyka niestrawność: nudności, biegunka 
czy wzdęcia. Jednak, gdy takie objawy utrzymują się przez dłuższy 
czas, zaczynamy szukać przyczyn tych przykrych, choć często nies-
pecyficznych objawów. Przyjmuje się obecnie, że prawie 15% dzie-
ci i młodzieży wykazuje jakąś formę nadwrażliwości na produkty 
spożywcze. Ze względu na brak danych trudno oszacować liczbę 
takich przypadków wśród osób dorosłych. Duża grupa ludzi jest 
nadwrażliwa nie wiedząc o tym. Wiele osób wiąże swoje proble-
my zdrowotne z nietolerancją bądź alergią, podczas gdy przyczyna 
tkwi tak naprawdę w złych nawykach żywieniowych lub, mówiąc 
bardziej ogólnie, mniej zdrowym stylu życia.

Przeciwciała (immunoglobuliny) w skrócie

Przeciwciała to cząsteczki białkowe, produkowane przez nasz 
układ odpornościowy w odpowiedzi na kontakt z „intruzem”,  
np. bakterią. 

W zależności od budowy dzielimy je na klasy:
IgA – bronią przed drobnoustrojami chorobotwórczymi błony 
śluzowe układu oddechowego, pokarmowego i moczowo-
płciowego
IgE – chronią organizm przed pasożytami, regulują reakcje 
wydzielania histaminy; odpowiadają za reakcje alergiczne typu 
natychmiastowego
IgG – odpowiedzialne za wtórne reakcje obronne, przy ponow-
nym kontakcie z antygenem
IgM – przeciwciała wielospecyficzne, czyli reagujące na wiele an-
tygenów, pierwsza linia obrony; ich zadaniem jest też usuwanie 
resztek komórek
IgD – przeciwciała, o nie do końca zbadanej funkcji, stanowią 
receptory na powierzchni limfocytów B

W diagnostyce alergii powszechnie stosuje się testy (zarówno skór-
ne, jak i z krwi) na obecność immunoglobulin IgE. Jednak wydaje 
się, iż tego rodzaju alergie odpowiedzialne są tylko za niewielką 
część nietolerancji pokarmowych.
Właściwie nie istnieje prosty test, mogący potwierdzić lub wyklu-
czyć istnienie klinicznej nadwrażliwości, a diagnoza stawiana jest 
głównie na podstawie wywiadu lekarskiego. Trudności w uzyska-
niu jednoznacznego i szybkiego rozpoznania klinicznego stworzy-
ły przestrzeń dla licznych ,,testów samodzielnej diagnozy”, które są 
obecnie oferowane poza ramami tradycyjnej opieki zdrowotnej, 
przez mniej lub bardziej wiarygodne komercyjne podmioty.
Anna Carling, dietetyk z British Dietetic Association (FAISG), 
wymienia najczęściej oferowane testy, uznając większość z nich za 
praktyki czysto znachorskie: kinezjologię, analizę włosów, testy cy-
totoksyczne, kontrolę pulsu czy testy elektrodermalne.
Istnieje również spora oferta testów mierzących ilość przeciwciał 
IgG we krwi, lansowanych przez firmy z dziedziny medycyny alter-
natywnej jako prosty sposób, by przebadać się samodzielnie, w do-
mowym zaciszu. Według deklaracji dystrybutorów rezultat ma 
pokazać jasno i wyraźnie, na jaki typ jedzenia czy napojów pacjent 
reaguje negatywnie, co może być powodem, np. zespołu jelita draż-
liwego, wysypki skórnej, migreny, biegunek, wzdęć, nadmiernego 
zmęczenia, ogólnego złego samopoczucia, itd.
Nic zatem dziwnego, iż testy te wzbudziły, mimo dość sporej ceny 
(w Polsce – kilkaset złotych), zainteresowanie zarówno pacjentów, 
jak i personelu medycznego. Redakcja szwedzkiego czasopisma 
dietetyków klinicznych, DietistAktuellt, przyjrzała się bliżej jed-
nemu z oferowanych na rynku testów o nazwie Food Detective.  

Dr n. med. Elisabeth Strandhagen, fizjolog żywienia z Instytutu 
Epidemiologii Zdrowia Uniwersytetu w Göteborgu, wskazuje na 
wiele niejasności w opublikowanych przez dystrybutora materia-
łach informacyjnych: 
W instrukcji dołączonej do testu czytamy, że powinien on być prze-
prowadzony przez terapeutę – przy czym nie jest jasne, jakiego  
rodzaju terapeutę tak naprawdę ma się tu na myśli – mimo iż w no-
tatce prasowej i na stronie internetowej wyraźnie jest mowa, że test 
można wykonać w domu, nawet jeśli zaleca się, by robił to terapeuta, 
który może ponadto udzielić właściwych wskazówek dietetycznych. 
Strandhagen zwraca również uwagę na dotyczące wszelkich testów 
ryzyko pojawienia się wyników fałszywie dodatnich lub fałszywie 
ujemnych: 
W przypadku Food Detective trudno mi się wypowiadać na temat 
czułości testu, ale jest oczywiste ryzyko, że efekt może być dwojaki. 
Większość symptomów ze strony przewodu pokarmowego nie jest 
związana z przeciwciałami IgG, choć na podstawie dokumentacji 
dystrybutora można odnieść wrażenie, że tak jest. Można jak naj-
bardziej mieć symptomy będące skutkiem nietolerancji, której test nie 
wykaże, a jednocześnie wynik może skłonić wiele osób do niepotrzeb-
nego wykluczenia produktów spożywczych.
Mimo że domowe testy badające przeciwciała IgG są sprzedawane 
w Stanach Zjednoczonych i w Wielkiej Brytanii od lat osiemdzie-
siątych, nadal brak właściwych, naukowych dowodów na to, że mo-
głyby one stanowić poważną alternatywę do powszechnie stosowa-
nych testów alergicznych. Zwolennicy teorii IgG, często działający 
w ramach medycyny alternatywnej czy naturalnej, uważają, że ten 
rodzaj „alergii” pokarmowej aktywuje przeciwciała immunoglobu-
lin G, nie wiadomo jednak dokładnie w jakim mechanizmie prze-
ciwciała te miałyby wywoływać reakcje chorobowe.
Jednym z problemów związanych z testami IgG jest brak wartoś-
ci referencyjnych, pozwalających określić daną reakcję IgG jako 
,,szkodliwą”. Każde laboratorium stosuje własne standardy. Nieza-
leżne angielskie pismo konsumenckie Which? ,,przetestowało” test, 
wysyłając próbki tej samej krwi do laboratorium, ale pod dwoma 
nazwiskami – otrzymano dwa różne rezultaty. Już przeszło dziesięć 
lat temu M. Jenkins opublikował wyniki badań, z których wynika, 
że rezultat tych testów zasadniczo można przyrównać do wyniku 
losowego, niezależnie od zastosowanego modelu statystycznego.
Nie została też zbadana rola, jaką przeciwciała IgG miałyby odgry-
wać jako markery nietolerancji. Przeciwciała IgG uważa się bowiem 
zasadniczo za normalną reakcję odpornościową, również zdrowej 
jednostki, w kontakcie z antygenami pokarmowymi. Dlatego też 
trudno jest określić sposób, w jaki przeciwciała te miałyby stanowić 
wyznaczniki, które produkty wymagają eliminacji z diety chorego. 
IgG wskazują w najlepszym wypadku, że spożyliśmy dany produkt, 
ale nie świadczą o występowaniu nietolerancji.
Perspektywa szybkiego i precyzyjnego określenia pokarmów, które 
nam szkodzą, jest niewątpliwie kusząca. Ale i w tym przypadku na-
leży chyba zachować zdrowy rozsądek wobec „cudownych” środ-
ków i radykalnych rozwiązań. Glenis Scadding, przewodnicząca 
British Society for Allergy and Clinical Immunology, pacjentom po-
dejrzewającym u siebie nietolerancję pokarmową, zamiast testów 
IgG i ograniczania swojego jadłospisu na ich podstawie, zaleca ra-
czej wizytę u dietetyka i przeprowadzenie tradycyjnej diety elimi-
nacyjnej. W ten sposób łatwiej będzie na dłuższą metę uchronić się 
przed groźnymi niedoborami żywieniowymi.
Opracowała: Marta Flieger 
na podstawie: Magnus Forslin „IgG test av livsmedelsintolerans – kan 
det vara något?” DietistAktuellt nr 4, 9/2009

Na tropie nietolerancji pokarmowych

Nie wpuszczaj raka do swego flaka 
Chemoprewencja
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Organizm ludzki w ok. 60% składa się z wody. Najwięcej 
wody mają noworodki (ok. 75%) i jej zawartość zmniejsza się 
z czasem, osiągając w podeszłym wieku tylko 50% masy ciała. 
Każdego dnia pozbywamy się wody z moczem, kałem, potem, 
z każdym oddechem. Niedobór tego składnika może dopro-
wadzić do odwodnienia organizmu i poważnego upośledzenia 
wielu ważnych procesów metabolicznych, w tym trawiennych 
(m.in. składniki odżywcze są wchłaniane z jelit w postaci za-
wiesiny lub roztworu). Aby do tego nie dopuścić codziennie 
należy uzupełniać utraconą wodę. Woda pochodzi nie tylko z 
napojów, ale również zawarta jest w pożywieniu. Dzienne za-
potrzebowanie na wodę zależy od składu diety, ciepłoty ciała, 
warunków klimatycznych i aktywności fizycznej. W 1989 r. 
Agencja ds. Żywności i Żywienia Stanów Zjednoczonych (FDA) 
zaleciła dla osób dorosłych spożycie wody w ilości 1000 ml 
na 1000 kcal, a dla niemowląt – 1500 ml na 1000 kcal. Jeszcze 
więcej wody powinny spożywać kobiety ciężarne i karmiące 
oraz osoby o dużej aktywności fizycznej, a także osoby starsze. 
Zgodnie z zaleceniami Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) 
powinno się przyjmować 30 ml wody na każdy kg masy ciała, 
a osoby starsze jeszcze więcej. Należy zatem dużo pić… ale co? 

Wody
Woda jest składnikiem wszystkich napoi. O mleku i napo-

jach mlecznych pisaliśmy w nr 2/2009 kwartalnika. Dziś sku-
pimy się na wodzie. Pijemy wodę wodociągową, oligoceńską, 
źródlaną, mineralną, czy leczniczą, nie zawsze wiedząc jaka jest 
między nimi różnica.

Wody mineralne wydobywa się z wnętrza ziemi z pokładów 
izolowanych geologicznie od zewnętrznych źródeł zanieczysz-
czeń. Mają one stabilny skład chemiczny oraz korzystnie od-
działują na zdrowie. Na rynku polskim jest wiele rodzajów wód 
mineralnych. Na którą się zdecydować?

Wody mineralne dzielimy na: źródlane (niskozminerali-
zowane), średniozmineralizowane, wysokozmineralizowane 
i stołowe. Wody źródlane to te wydobywane z naturalnego 
źródła, będące samoczynnym, naturalnym, skoncentrowanym 
wypływem wody podziemnej na powierzchnię. Czerpanie jej 
dla celów produkcyjnych odbywa się przez głębokie odwierty. 
W jednym litrze zawierają one ogółem od 0 do 500 mg skład-
ników mineralnych. Wody średniozmineralizowane to wody 
zawierające od 500 do 1500 mg składników mineralnych w jed-
nym litrze, natomiast wody wysokozmineralizowane – od 1500 
do 4000 mg/litr. Wody stołowe (wody źródlane wzbogacone 
w składniki mineralne) to te, które zgodnie z rozporządzeniem 
Ministra Zdrowia produkowane są tylko z naturalnej wody źró-
dlanej poprzez dodanie do niej naturalnej wody mineralnej lub 
soli mineralnych, zawierających jeden lub więcej składników, 
mających znaczenie dla organizmu. Często są one wzbogaca-
ne w wapń i magnez – pierwiastki, których najczęściej brakuje 
w diecie. Warto też wiedzieć, iż na półkach sklepowych znaj-
dziemy kilka wód mineralnych tego samego producenta. Nie 
jest to chwyt reklamowy, to wody o różnym stopniu zminerali-
zowania. Poza podstawowymi anionami i kationami, niektóre 
z nich zawierają także inne jony: bromkowy (B-), fluorkowy (F-), 
jodkowy (J-), potasowy (K+), czy żelazowy (Fe2+). 

Gasimy pragnienie
Urszula Grochowska

Rodzaj i nazwa wody

Zawartość jonów w wodach mineralnych [mg/litr]

Ca2+ Mg+ Na+ HCO3- SO4
2- Cl- Inne

Źr
ód

la
ne

Aquarel 112 24 13 482 0 7 K+(4), SiO2
- (21)

Arctic 74 13 8 260 26 19 K+(1,3)

Górska Natura 24,6 6,5 1 0 <25 <5 F- (<0,1)

Kropla Beskidu 48 21 19 241 37 5 K+(1,2)

Żywiec Zdrój 62 6 4 201 X X

Stołowe
Jodica 121 23 35 451 0 57  F- (0,24), J- (0,15)

Magnezjana 35 179 5 1048 14 4

Śr
ed

ni
o-

zm
in

er
al

izo
w

an
e Cisowianka 128 21 10 519 X 5 Fe2

+ (0,1)

Jurajska 67 36 9 346 38 9 Fe2
+ (0,1)

Nałęczowianka 110 23 11 454 X 9 K+(2,8) F- (0,3)

Ustronianka 95 17 6 308 41 27 Fe2
+ (0,22)

W
ys

ok
oz

m
in

er
al

iz
ow

an
e

Krynica Minerale 344 56 24 1391 17 9

Kryniczanka 542 113 67 2172 9 11

Krystynka 174 63 950 470 55 1659

Mineral Zdrój 161 15 56 625 51 28

Muszyna Minerale 483 52 47 1855 3 5

Muszyna Zdrój 243 49 66 1159 11 4 K+(11,8)

Muszynianka 153 155 60 1352 34 8

Piwniczanka 181 92 X 1255 20 14 K+(13)

Staropolanka 2000 290 57 117 1525 22 7

Kationy: Ca2
+(wapniowy), Mg+(magnezowy), Na+(sodowy), K+(potasowy) 

Aniony: HCO3
- (wodorowęglanowy), SO4

2- (siarkowy), Cl- (chlorkowy), B- (bromkowy), J- (jodkowy), SiO2
- (krzemionka) 

X – woda nie zawiera tego składnika lub brak danych
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Niedobrze jest pić wyłącznie wodę źródlaną, bo zawiera 
mało składników mineralnych, w tym ważnych dla zdrowia 
mikroelementów. Najlepiej kupować naturalną wodę mineral-
ną średniozmineralizowaną. Dzieci do szóstego miesiąca życia 
powinny pić wodę źródlaną, a później naturalną wodę mine-
ralną. Dla osób z nadciśnieniem i chorobami nerek zaleca się 
wody niskosodowe, a dla tych z „nadkwaśnością” – wody z dużą 
zawartością wodorowęglanów. Powinno się unikać wód nisko- 
i wysokozmineralizowanych, gdyż mogą one powodować zabu-
rzenia gospodarki wodno-elektrolitowej organizmu. 
Wody gazowane

Dwutlenek węgla (CO2) dodawany do wód mineralnych 
powoduje ich musowanie, dzięki czemu zyskują właściwości 
odświeżające – wydają się chłodniejsze. CO2 wpływa na uwy-
datnienie smaku, spełnia też ważną funkcję – ogranicza rozwój 
drobnoustrojów, ponieważ w połączeniu z wodą tworzy kwas 
węglowy, który działa bakteriobójczo. Właśnie dzięki temu na-
poje gazowane są znacznie trwalsze niż te niegazowane. Dwu-
tlenek węgla drażni jednak śluzówkę żołądka, powoduje tzw. 
,,odbijanie”, nie podziała więc dobrze na osoby z chorobą wrzo-
dową czy refluksową. 

Można powiedzieć, że CO2 troszkę nas oszukuje: pobudza 
receptory ścian żołądka, dając przedwcześnie informację, że or-
ganizm zaspokoił potrzebę picia. Zwiększa objętość trawione-
go pokarmu. To z jednej strony dobrze dla odchudzających się, 
ale... żołądek musi włożyć więcej wysiłku, by wypchnąć do jelit 
taką spulchnioną masę, a my czujemy się przepełnieni. Drę-
czą nas gazy i wzdęcia – szczególnie jeśli pijemy przez słomkę, 
ponieważ dodatkowo łykamy wtedy powietrze. Na te przykre 
dolegliwości szczególnie narażone są dzieci, gdyż piją one do-
syć łapczywie. Uwalniany dwutlenek węgla zwiększa objętość 
żołądka i jednocześnie ciśnienie w jamie brzusznej, uciskając 
przeponę i pogarszając dotlenienie. Może to prowadzić do na-
padów kolki jelitowej. Z drugiej zaś strony bąbelki pobudzają 
trawienie i wydzielanie soków, a tym samym wzmagają apetyt. 

Przy wyborze wody ważne są wszelkie rekomendacje oraz 
certyfikaty świadczące o systematycznej kontroli laboratoryjnej 
na poszczególnych etapach jej pozyskiwania i rozlewania (np. 
międzynarodowe systemy: zapewnienia bezpieczeństwa zdro-
wotnego HACCP czy zarządzania jakością ISO 9001). Czytaj-
my etykiety i unikajmy kupowania wody, której producent nie 
podaje nazwy i dokładnego adresu źródła, z którego ją czerpie. 
Jeśli woda butelkowana lub dostarczana do domu w pojemni-
kach jest dla nas zbyt droga, należy kupić filtr podłączany do 
kranu. Filtry z węglem aktywnym usuwają zanieczyszczenia 
mechaniczne i chemiczne – najmniej szkodliwe. Należy jed-
nak pamiętać o ich regularnej wymianie. Skuteczne natomiast 
są filtry skonstruowane na zasadzie tzw. odwróconej osmozy, 
z membraną działająca tak, jak błona komórkowa, które elimi-
nują toksyny. Taki filtr usuwa także cenne składniki i musi być 
koniecznie wyposażony w mineralizator. Należy zaznaczyć, że 

woda wodociągowa jest bezpieczna pod względem chemicznym 
i bakteriologicznym, natomiast nie zawsze jest smaczna.

Woda ze studni oligoceńskich nie powinna być przechowy-
wana długo, gdyż rozwijają się w niej mikroorganizmy. Należy 
też dbać o czystość pojemników. Jeśli nie możemy przynieść 
wody codziennie to przechowujmy ją w lodówce.

Nie poleca się wód smakowych, gdyż zawierają sztuczne 
aromaty, środki konserwujące, mnóstwo cukru lub sztucznych 
słodzików (cyklaminian sodu, aspartam, acesulfam K – patrz 
nr 3 i 4/2009 kwartalnika). Dodatkowo, aby zamaskować ich 
słodkość często dodaje się kwasek cytrynowy lub inne substan-
cje zakwaszające.
Wody lecznicze

Są to wody pierwotnie czyste, nieuzdatnione, z jednego pod-
ziemnego złoża. Charakteryzują się stałym składem chemicz-
nym i naturalną czystością mikrobiologiczną, muszą w sobie 
zawierać przynajmniej jeden swoisty składnik w stężeniu wa-
runkującym działanie lecznicze. Podobnie jak wody mineralne 
poza podstawowymi anionami i kationami mogą zawierać tak-
że inne jony: B-, K+, F-, J-, Fe2

+. W jednym litrze zawierają powy-
żej 4000 mg składników mineralnych. Ich działanie lecznicze 
jest potwierdzone badaniami farmakologicznymi i klinicznymi 
(zatwierdzone przez Radę Ministrów). Wody te przynoszą ulgę 
w wielu chorobach, np. dolegliwościach ze strony przewodu  
pokarmowego, nie wolno ich jednak pić bez wskazań lekarza. 
Nie nadają się do gaszenia pragnienia. Mają dużo składników 
mineralnych, które łatwo można przedawkować, i zamiast dzia-
łać leczniczo mogą nawet zaszkodzić.
Kolorowe napoje gazowane

Napojów kolorowych i/lub gazowanych nie poleca się 
w zdrowym żywieniu. Wbrew pozorom wcale nie gaszą pra-
gnienia, a tylko dostarczają tzw. pustych kalorii. Cukier w nich 
zawarty sprzyja otyłości i próchnicy zębów, jak również uzależ-
nia i wzmaga łaknienie. Brytyjskie badania wykazały, że jeden 
gazowany słodzony napój orzeźwiający dziennie (puszka lub 
szklanka) w diecie 11-12-latka, zwiększa aż o 60% zagrożenie 
otyłością oraz poważnymi schorzeniami. Podobnie jak wody 
smakowe, napoje takie, zawierają chemiczne substancje słodzą-
ce, aromatyzujące i konserwujące, które mogą być przyczyną 
alergii i nadpobudliwości, szczególnie u dzieci. Zawarty w nich 
benzoesan sodu co prawda przedłuża trwałość produktu, za-
bijając różne drobnoustroje, ale w nadmiarze jest szkodliwy. 
Dodaje się go zwłaszcza do niesterylizowanych napojów zawie-
rających cukier, którym żywią się bakterie. Stosowany musi być 
w odpowiedniej dawce, której producentom nie wolno przekra-
czać, ale ponieważ występuje w tysiącach produktów spożyw-
czych, łatwo go ,,przedawkować”.
Soki owocowe i warzywne

Powszechnie wiadomo, że soki owocowe i warzywne to cen-
ne źródło witamin i składników mineralnych w diecie, zarówno 

Nazwa wody

Zawartość jonów w wodach leczniczych [mg/litr]

Ca2+ Mg+ Na+ HCO3- SO4
2- Cl- Inne

Franciszek 176 20 4040 7853 X 2163 K+(90), F- (0,56),J- (3)

Henryk 156 39 1231 2970 X 565 K+(33), F- (0,5), J- (0,86)

Jan 152 25 330 525 51 18

Józef 104 28 363 1129 X 170 K+( 5,9), F- (0,25), B- (0,7)

Słotwinka 251 259 330 2996 4 16

Zuber 132 331 6495 18549 49 957 K+( 320)

Wielka Pieniawa 255 33 78 1186 30 12 K+(41), F- (0,34)

Kationy: Ca2
+(wapniowy), Mg+(magnezowy), Na+(sodowy), K+(potasowy) 

Aniony: HCO3
- (wodorowęglanowy), SO4

2- (siarkowy), Cl- (chlorkowy), B- (bromkowy), J- (jodkowy), SiO2
- (krzemionka) 

X – woda nie zawiera tego składnika lub brak danych
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dorosłych jak i dzieci. Dostarczają również do naszego organi-
zmu niezbędną wodę oraz błonnik pokarmowy i przeciwutle-
niacze – antyoksydanty (likopen, β-karoten, antocyjany, kwas 
foliowy) zapobiegające m.in. chorobom nowotworowym i neu-
tralizujące substancje toksyczne. Pojawia się jednak pytanie czy 
mogą być pite bezkarnie? 

Najbardziej wartościowe są soki przygotowane ze świe-
żych owoców lub warzyw w warunkach domowych. Wyciśnię-
te bezpośrednio przed spożyciem, charakteryzują się większą  
zawartością witamin i składników mineralnych niż te kupione 
w sklepie.

Jeśli decydujemy się na soki kupne, warto wybierać te w bu-
telkach szklanych, gdyż szkło nie wchodzi w reakcje chemiczne. 
Lepsze są soki przecierowe niż klarowne i nektary. Te pierwsze, 
często oznaczane jako „sok 100% bez dodatku cukru”, są bo-
gatsze w witaminy, składniki mineralne i błonnik pokarmowy. 
W nektarach znajduje się zagęszczony sok owocowy rozcień-
czony wodą oraz spory dodatek cukru, a napój owocowy może 
zawierać jedynie 3-20% soku, a reszta to barwniki, aromaty, 
konserwanty i sztuczne słodziki. Soki naturalne mętne są bo-
gatsze we flawonoidy (przeciwutleniacze), witaminy i pektyny, 
czego nie można powiedzieć o sokach klarownych (proces kla-
rowania pozbawia je tych cennych składników). Dobrze jest też 
wybierać soki nie dosładzane cukrem (sacharozą) czy fruktozą, 
które nie wnoszą do diety nic poza dodatkowymi kaloriami. 

Warto wiedzieć, że w wielu kartonach nie ma naturalnego 
soku. Sok najpierw jest zagęszczany, potem rozcieńczany, sło-
dzony, barwiony, a wreszcie sterylizowany. Co prawda nie za-
wiera konserwantów, ale jego wartość odżywcza jest niższa, bo 
witaminy, zwłaszcza C, giną w procesie sterylizacji. O zawarto-
ści wiele mówi nam skład podawany na opakowaniu. Składniki 
wymieniane są w kolejności malejącej, więc jeśli przeczytamy 
„woda, cukier, sok” to lepiej taki napój odstawić na półkę i sięg-
nąć po taki z napisem „sok, woda”. Do soków wzbogacanych  
w witaminy również należy podchodzić z dystansem. Wszyst-
kie zabiegi wzbogacające niekoniecznie są korzystne, bo więk-
szość substancji dodawanych to syntetyki, które o wiele gorzej 
się wchłaniają, nie mają aktywności prawdziwych witamin,  
a nawet mogą mieć niekorzystne działania uboczne. 

Dla dzieci w wieku 1-3 lata nie zaleca się tzw. soków jedno-
dniowych. Nie są one poddawane pasteryzacji, a stojąc na pół-
kach przez kilka godzin w temperaturze ok. 20°C narażone są 
na rozwój, niekorzystnych dla młodego organizmu, bakterii.

Soki nie są najlepszym napojem do gaszenia pragnienia. 
Mają intensywny smak, który nas pociąga, ale są dość kalorycz-
ne i słodkie. Sprawia to, że organizm wolno je wchłania. Dlatego 
dobrym rozwiązaniem jest rozcieńczenie soku wodą mineralną 
pół na pół – wtedy nie jest taki słodki i ma mniej kalorii. Kwasy 
owocowe stężone w soku nierozcieńczonym zwiększają kwa-
sowość żołądka i źle wpływają na szkliwo zębów. Nadmierne 
spożycie soków, szczególnie przez dzieci, może przyczyniać się 
do nadwagi i otyłości w wieku dorosłym. Wysokie i częste spo-
żywanie przez dzieci soków bogatych w β-karoten (marchwio-
wy, dyniowy, z owoców mango) może doprowadzić do tzw. żół-
taczki karotenoidowej. β-karoten w wątrobie ulega przemianie 
w witaminę A, ale jego nadmiar nie jest usuwany z organizmu, 

lecz gromadzony, co daje żółty lub pomarańczowy odcień skóry 
dziecka. Nie poleca się również soków warzywnych z dodat-
kiem soli, gdyż ich regularne spożywanie może przyczynić się 
do nadciśnienia tętniczego i innych chorób serca oraz nerek.

Otwarty sok należy przechowywać zamknięty w lodówce, 
nie dłużej niż 24 godziny. Przechowywanie soku zbyt długo, 
bądź w niewłaściwych warunkach powoduje rozwój drobno-
ustrojów, mogących wywołać bóle brzucha, biegunki, a nawet 
poważne zatrucia pokarmowe.

Nie ma dokładnych zaleceń co do ilości wypijanych soków. 
Ograniczmy jednak ich ilość do maksymalnie jednej szklanki 
w ciągu dnia.

Warto również pamiętać, aby nie spożywać soku grejpfruto-
wego na godzinę przed jak i po posiłku i nie popijać nim leków, 
gdyż może to doprowadzić do podwyższenia stężenia niektó-
rych związków we krwi, poprzez hamowanie pewnych enzy-
mów jelitowych. Szczególną ostrożność trzeba zachować przy 
przyjmowaniu leków nasercowych i przeciwnadciśnieniowych 
oraz w przypadku osób starszych. O wzajemnym współdziała-
niu żywności i leków napiszemy w jednym z kolejnych nume-
rów kwartalnika.

Kompoty

O kompotach prawie zapomnieliśmy, ponieważ mamy co-
raz mniej czasu na gotowanie i coraz więcej dostępnych go-
towych słodkich napoi. Esencjonalny kompot z naturalnymi 
aromatycznymi przyprawami, np. goździkami, cynamonem 
i niewielką zawartością cukru, krótko gotowany, to z pewnością 
lepszy przysmak niż kupne napoje owocowe. Owoce są przecież 
najlepszym źródłem witamin (nawet witaminy C po gotowaniu 
zostaje 50-60 proc.), β-karotenu i innych karotenoidów oraz an-
tyoksydantów. Bardzo ważna jest również zawartość rozpusz-
czalnych frakcji błonnika pokarmowego – prebiotyków, które 
są pokarmem dla probiotyków – dobrych bakterii zamieszkują-
cych jelito (patrz nr 1/2009 i 1-2/2010 kwartalnika).

Napoje energetyzujące

Napoje energetyzujące i napoje typu cola zawierają sporą 
ilość kofeiny, która co prawda pobudza mózg, ale niestety na 
krótko. Dawka kofeiny zawarta w napoju energetycznym jest 
często znacznie wyższa od tej, którą zawiera filiżanka kawy.  
Badania wykazały, że regularne picie takich napojów, przyczy-
nia się do rozwoju osteoporozy, otyłości, próchnicy, a nawet 
nad-ciśnienia tętniczego i innych chorób serca. Zawarta w tych 
napojach tauryna zwiększa wydzielanie adrenaliny.

Puszka takiego napoju potrafi zawierać 10 łyżeczek cukru, 
czyli 200 kalorii (tyle co 40 g czekolady – blisko połowa ta-
bliczki), 30-55 mg kofeiny, sztuczne barwniki i związki siarki.  
Dodatkową wadą jest to, że są to napoje, w których zawarty jest 
kwas ortofosforowy, który hamuje wchłanianie wapnia (nawet 
przez 24 godziny), blokując prawidłową mineralizację kości 
i zębów. Uniemożliwia też przyswajanie żelaza. Dla chorych  
na NZJ, którzy i tak narażeni są na rozwój osteopenii i osteopo-
rozy (nr 3/2009 kwartalnika) picie takich napoi to może przy-
czynić się do poważnych komplikacji zdrowotnych.

1% przekazany na Stowarzyszenie J-elita 
wspomoże wielu młodych ludzi w walce z niecodzienną codziennością 
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Turnusy wakacyjne

Planowane spotkania

Gdy jelitko niedomaga 1% nas wspomaga

Nad morzem w Niechorzu 10-24 lipca 2011
w Ośrodku Wypoczynkowo-Rehabilitacyjnym „Natalia” w Niechorzu
http://www.wybrzeze-rewalskie.pl/natalia/
Cena turnusu – 1330 zł. 
Dzieci do lat 3 – bezpłatnie (bez osobnego łóżka, bez wyżywienia);
Dzieci 3-10 lat – 65% ceny (bez osobnego łóżka, 1/2 wyżywienia) lub 80% ceny 
(nocleg w osobnym łóżku, 1/2 wyżywienia).
Noclegi w pokojach 2, 3, 4-osobowych oraz studiach (3, 4-osobowych) z pełnym 
węzłem sanitarnym.
Wyżywienie obejmuje 3 posiłki dziennie, w tym: śniadania, obiady (wydawane 
indywidualnie) oraz kolacje w formie „szwedzkiego stołu”.
W programie przewidziano: wycieczki autokarowe, grille, ogniska, zabawy 
w ogrodzie ośrodka, wykład o Nieswoistych Chorobach Zapalnych Jelit, indywidualne konsultacje z lekarzem oraz zajęcia 
z psychologiem. W turnusie udział wezmą: lekarz gastroenterolog (specjalista z Kliniki Gastroenterologii i Żywienia Dzieci 
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego), psycholog dziecięcy oraz wolontariusze.Zapewniamy opiekę wychowawców, którzy 
będą prowadzić z dziećmi zajęcia, aby rodzice mieli trochę czasu dla siebie. W razie brzydkiej pogody zorganizujemy podopiecznym 
zabawy na terenie ośrodka. Istnieje możliwość indywidualnego porozumienia między rodzicami w celu zapewnienia opieki  
nad dzieckiem. Warunkiem przyjęcia dziecka na turnus pod opieką osoby obcej jest pisemne upoważnienie, w którym zostanie  
ona imiennie wskazana przez rodzica.
W cenę pobytu wliczone są także dwa zabiegi rehabilitacyjne w wannie z hydromasażem (ze względu na wynegocjowaną cenę 
zrezygnowaliśmy z innych dostępnych w ośrodku zabiegów). Istnieje również możliwość korzystania z sali fitness.
Ośrodek posiada umowę z PFRON i można starać się o dofinansowanie turnusu w powiatowych centrach pomocy rodzinie.
Wstępne zgłoszenia prosimy kierować na adres mailowy biuro@j-elita.org.pl lub telefonicznie (22) 59 70 782 do dnia 28 lutego.
Zaliczka w wysokości 150 zł od osoby płatna będzie na konto ośrodka.

W Pieninach 20-27 sierpnia 2011
w Pensjonacie „Szarotka” w Kluszkowcach 
http://www.kluszkowce.pl/
Cena turnusu – 525 zł.
Dzieci do lat 3 – bezpłatnie (bez osobnego łóżka, bez wyżywienia);
Dzieci 3-7 lat – 280 zł. (bez osobnego łóżka, 1/2 wyżywienia)
Noclegi w pokojach 2, 3, 4-osobowych oraz studiach z pełnym węzłem sanitarnym.
Wyżywienie obejmuje 2 posiłki dziennie: śniadania i obiadokolacje. W ramach 
śniadania będzie można przygotowywać kanapki (suchy prowiant). Raz zamiast 
obiadokolacji przewidziana jest biesiada z kapelą ludową. Istnieje możliwość 
zorganizowania grilla w pięknej altanie.
W programie przewidziano: wycieczki – Trzy Korony, wąwóz Homole, rowerowe po słowackiej stronie wzdłuż przełomu Dunajca,  
a także do Aquaparku w Bukowinie Tatrzańskiej. Dodatkowymi atrakcjami są: plaża nad zalewem Czorsztyńskim (w odległości  
1-go km od pensjonatu), rowerki wodne i kajaki. W turnusie udział wezmą: lekarz gastroenterolog (specjalista z Kliniki Gastroenterologii 
i Żywienia Dzieci Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego), psycholog oraz wolontariusze.
Ze względu na brak sponsorów oraz dofinansowania z PFRON nie planujemy dopłaty dla wszystkich członków ,,J-elity”. Osoby 
w trudnej sytuacji materialnej, mogą zwrócić się z prośbą do Zarządu Głównego o dopłatę, która będzie przyznawana w ramach 
kwoty przeznaczonej przez Zarząd Główny na turnus.
Wstępne zgłoszenia prosimy kierować na adres mailowy biuro@j-elita.org.pl lub telefonicznie (22) 59 70 782 do dnia 30 kwietnia.
Zaliczka w wysokości 200 zł od osoby płatna będzie na konto ośrodka.
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