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Szanowni Państwo,
Rada Przejrzystości przy Agencji Oceny Technologii 
Medycznych uważa „za niezasadne wydawanie zgody na 
refundację produktu leczniczego Uceris (budesonide) we 
wskazaniach: wrzodziejące zapalenie jelita grubego, choroba 
Leśniowskiego-Crohna”. Uzasadnia swoją decyzję faktem, że 
„dostępny jest produkt leczniczy Entocort, zawierający tę 
samą substancję czynną o przedłużonym uwalnianiu, który 
może zapewnić dostępność do leczenia dla tej grupy chorych”. 
Jak widać, Szanowna Rada nie rozumie, że lek działający 
miejscowo trzeba dostarczyć tam, gdzie są zmiany chorobowe, 
a nie gdziekolwiek. Budesonid zawarty jest także w piance 
we wskazaniu lewostronnego wzjg i w lekach stosowanych 
miejscowo, np. w leczeniu astmy. Jakoś nikt dotychczas nie 
polecał kremu na skórę do stosowania w okulistyce. Dziwi 
nas ten całkowity brak zrozumienia jak ważne jest miejscowe 
leczenie sterydami w celu uniknięcia działań niepożądanych 
terapii systemowej tą grupą leków. Niestety, ta opinia Rady źle 
rokuje na przyszłość. Co prawda, obecnie lek jest jeszcze drogi, 
ale jako alternatywa dla uniknięcia kolektomii, szczególnie 
u dzieci – bardzo skuteczny. 
Ministerstwo Zdrowia, mimo wprowadzenia leków 
biopodobnych i znacznego spadku cen inhibitorów TNF-alfa 
nie złagodziło kryteriów włączenia do terapii. Co oznacza, 
że dalej będziemy leczeni dopiero, gdy chorzy będą w stanie 
ciężkim. Warunek osiągnięcia przez dziecko 51 pkt w skali 
PCDAI jest drastyczny, a bezwzględne ograniczenie terapii do roku 
– nieludzkie. W innych chorobach tego ograniczenia nie ma. 
Mamy zatem o co walczyć.
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Nasze spotkania

Dni Edukacji
Olsztyn

15-go lutego 2014 r. w Hotelu Villa Pallas w Olsztynie 
miało miejsce spotkanie z okazji Dni Edukacji o NZJ . Ho-
norowy patronat nad konferencją objął Marszałek Woje-
wództwa Warmińsko-Mazurskiego Jacek Protas.

Konferencja rozpoczęła się od wykładu: „Szczepienia 
w Nieswoistych Zapalnych Chorobach Jelita”, który wygło-
sił dr n. med. Marcin Banasiuk, pediatra i gastrolog z Klini-
ki Gastroenterologii i Żywienia Dzieci Warszawskiego Uni-
wersytetu Medycznego. Prelegent omówił rodzaje szczepień 
(np. przeciwko WZW A, WZW B, grypie, pneumokokom) 
i ich rolę w profilaktyce zdrowotnej. Dr Banasiuk mówił 
o tym, jak ważną rolę odgrywają szczepienia, które są nie-
zwykle efektywnym działaniem zapobiegawczym, jakim 
współczesna medycyna dysponuje w walce z wieloma cho-
robami zakaźnymi.  

Następnie odbył się panel dyskusyjny z udziałem  
dr n. med. Adama Daukszewicza – gastrologa o ogromnej 
wiedzy na temat NZJ. Była to okazja do ciekawych roz-
mów – goście dzielili się swoją wiedzą i doświadczenia-
mi w radzeniu sobie z chorobą. W dyskusji podkreślano, 
jak istotne jest zapewnienie szybkiej i właściwej diagno-
zy, następnie odpowiedniej opieki lekarskiej, wreszcie jak 
ważna jest prawidłowa komunikacja pomiędzy pacjentem, 
lekarzem i pielęgniarką. 

Podczas trwania konferencji można było skorzystać 
z konsultacji specjalisty bhp Tomasza Dąbkowskiego i być 
uczestnikiem warsztatu „Psychologiczne aspekty stresu” 
prowadzonego przez psycholog Sylwię Foks. 

Nie zabrakło również informacji na temat działalno-
ści stowarzyszenia „J-elita”, o której mówiła wiceprezes 
Agnieszka Gołębiewska. Zrodził się pomysł utworzenia od-
działu w Olsztynie, który wzbudził duże zainteresowanie 
wśród chorych i ich rodzin. 

W przerwie między wykładami wystąpiły dzieci i mło-
dzież z Powiatowej Szkoły Muzycznej I Stopnia w Dywi-
tach pod opieką nauczycieli i dyrektora szkoły, Pana Janu-
sza Cieplińskiego. Koncert spotkał się z dużym uznaniem 
o czym świadczyły uśmiechy i gromkie brawa. Czas upłynął 
w miłej, serdecznej atmosferze, a rozmowy i wymiana do-
świadczeń trwały jeszcze długo po zakończeniu oficjalnej 
części spotkania.  

Sponsorami spotkania byli: Agnieszka Łukian – dyrek-
tor Apteki Arnika w Biskupcu, Justyna Dowgiłłowicz oraz 
Krzysztof i Anita Tomkowicz. Do zorganizowania spotka-
nia przyczynili się również wolontariusze: Marzena Olcho-
wy (mama Jakuba, jednego z podopiecznych stowarzyszenia 
„J-elita”), Beata Matuszewska z Urzędu Marszałkowskiego 
w Olsztynie, Joanna Mieszczańska, nauczycielka z Gimna-
zjum nr 13 w Olsztynie oraz grupa uczniów z tej szkoły.

Dziękujemy wszystkim za wsparcie, zaangażowanie 
oraz pomoc w organizacji spotkania.

Mariusz Olchowy

Lublin
Lublin w końcu się zmobilizował i w ramach Dni Edu-

kacji o Nieswoistych Zapaleniach Jelita zorganizował spo-
tkanie naszych CuDaków. Odbyło się 1-go marca w sali 
konferencyjnej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego 
w Lublinie. Inicjatorami były nasze forumowe koleżanki – 
Kasia i Natalka. Przybyłych gości i wykładowców przywitała 
Katarzyna Wójtowicz. Pierwszy wykład pt. „IBS fakty i mity” 
wygłosił prof. Antoni Wysokiński, ordynator Oddziału Ga-
stroenterologii tutejszego szpitala. Wystąpienie skierowane 
było nie tylko do osób chorych na NZJ, ale również do ich 
rodzin i przyjaciół. Dowiedzieliśmy się, że bez współpracy 
z lekarzami sami nie poradzimy sobie z chorobą. Potrzeba 
nam dużo motywacji i systematyczności w przyjmowaniu 
leków. W trakcie wykładu obalono mity oraz przytoczono 
kilka faktów na temat naszych chorób. Wykład był bardzo 
interesujący i wysłuchaliśmy go z zapartym tchem.

Kolejnym punktem programu było wystąpienie, pt. 
„Jak wybrać żywność dla osoby z NZJ?” poprowadziła go  
mgr Urszula Grochowska. Prowadząca uświadomiła nam, 
jak kupować produkty żywnościowe by były dla nas zdrowe 
i nie szkodziły naszym jelitom. 

Następnie, Natalia Wójcik przybliżyła nam, czym zaj-
muje się Towarzystwo „J-elita”. Podczas przerwy był czas na 
kawę, drobny poczęstunek, nawiązanie nowych kontaktów 
oraz zapoznanie się z materiałami „J-elity” i firmy Nutricia. 
Wiele osób wstąpiło do Towarzystwa, wypełniając deklara-
cję. Ostatnim punktem był wykład przedstawicielki firmy 
Nutricia, pt. „Suplementacja nutridrinków u chorych z NZJ”. 

Po tym wykładzie Kasia podziękowała prof. A. Wysokińskie-
mu i dr M. Mazurek oraz rezydentom za zaangażowanie się 
w organizację Lubelskich Dni Edukacji, a także pozostałym 
wykładowcom za poświęcony czas. 

Po konferencji odbył się Walny Zjazd Członków Od-
działu Lubelskiego Towarzystwa, który poprowadził Artur 
Wolak. Został wybrany zarząd oraz delegaci, którzy będą 
reprezentować Lubelszczyznę na Walnym Zgromadzeniu 
Towarzystwa. Chcielibyśmy szczególnie podziękować Kata-
rzynie Wójtowicz za zorganizowanie tak ciekawego i sympa-
tycznego spotkania oraz wszystkim uczestnikom za przyby-
cie. Miejmy nadzieje, że to porwie nas do pracy.

Anna Szewczyk
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Nasze spotkania

Wiosna z oddziałem kujawsko-pomorskim
I stało się... Wiosna nadeszła. Powitaliśmy ją dnia 22 mar-

ca w sali narad Szpitala Uniwersyteckiego nr 2 w Bydgoszczy 
na spotkaniu, zorganizowanym przez Kujawsko-Pomorski 
Oddział Towarzystwa „J-elita”. Wśród licznie przybyłych go-
ści były osoby chore, ich rodziny oraz przyjaciele.

Wszystko odbyło się zgodnie z planem. Wygłoszone zo-
stały trzy wykłady:
1. Różnie spostrzegamy takie same sytuacje – Beata Dróżdż
2. Suplementy diety, więcej szkody niż pożytku?  

– Ariel Liebert
3. Fizjoterapia sposobem na walkę z chorobami zapalnymi 

jelita – Joanna Kurzyk
Powyższe tematy zaciekawiły zebranych, zostały wysłu-

chane z dużym zainteresowaniem i zapewne rozwiały wiele 
wątpliwości zgromadzonych.

W drugiej części spotkania mieliśmy okazję wysłuchać 
opowieści osób, które pomimo chorób potrafią spełniać swo-
je marzenia i realizować pasje. Głos zabrały dwie cudowne, 
pełne energii kobiety. Pierwszą była Magdalena Norkowska, 
którą można metaforycznie określić „człowiekiem z żelaza”, 
gdyż pasjonuje ją triathlon, czyli zawody łączące pływanie, 
jazdę na rowerze oraz bieganie. Druga to Renata Kendra, 
metaforycznie „człowiek malujący”. Jej pasją jest malarstwo 
i przygotowała wystawę pięknych obrazów przyrody. Ich hi-
storie dodały nadziei i pokazały, że chorzy również mogą 
śmiało realizować swoje marzenia oraz pielęgnować pasje. 
Połączenie wartościowych wykładów ze spotkaniem z cyklu 
„interesujący człowiek” dało zastrzyk pozytywnej energii na 

wiosnę. Swoje hobby można realizować wbrew chorobie, za-
chowując przy tym zdrowy rozsądek.

Równolegle z wykładami odbyły się zabawy i konkursy 
dla dzieci w przeznaczonym dla nich kąciku, które poprowa-
dziła animatorka Anna Kuberska. Dzieci malowały wiosnę 
widzianą swymi oczami. Gdy nadszedł koniec, każdy młody 
człowiek otrzymał dyplom za udział w zabawach. Nasi naj-
młodsi mieli zatem dzień pełen wrażeń.

W trakcie spotkania każdy mógł skorzystać z bezpłat-
nych porad dietetyka (Jadwigi Zielińskiej) oraz psycholo-
ga (Beaty Dróżdż), a także otrzymać materiały edukacyjne 
o NZJ. Po części prezentacyjnej był również czas na drobny 
poczęstunek i wspólne rozmowy.

Wiosenne spotkanie było dniem pełnym radości, uśmie-
chów, kolorów, inspiracji – był to wspaniały czas w CuDow-
nym gronie. W imieniu Zarządu Oddziału Kujawsko-Po-
morskiego dziękujemy serdecznie wszystkim za przybycie, 
osobom chorym, ich rodzinom oraz przyjaciołom i sym-
patykom. Szczególne podziękowania kierujemy w stronę 
prelegentów za poświęcony czas, przekazanie istotnych in-
formacji oraz możliwości indywidualnych rozmów. Pragnie-
my również podziękować animatorce, która zorganizowała 
wspaniałe zajęcia dla dzieci oraz Magdalenie Norkowskiej 
i Renacie Kendra, których historie pokazały, że warto reali-
zować swoje marzenia.

Wszystkich chętnych i pomysłowych zapraszamy do współ-
pracy. W kupie raźniej.

Joanna Sieczka

Dni Edukacji
Wrocław

8-go marca 2014 r. po raz pierwszy udało nam się zorgani-
zować na Dolnym Śląsku spotkanie pod egidą Dni Edukacji 
o NZJ. Przygotowania trwały długo, a czas ten był okupiony 
stresem, ale dostarczył również ogromnej radości i satysfakcji.

Spotkanie odbyło się w Hotelu Jana Pawła II na Ostrowie 
Tumskim we Wrocławiu, a poprowadził je prezes Oddziału 
Dolnośląskiego lek. Robert Dudkowiak. Konferencję rozpo-
częliśmy prezentacją działalności Towarzystwa „J-elita”, któ-
rą przedstawiła wiceprezes Oddziału – Natalia Miklas. 

Uczestnicy mieli okazję wysłuchać wystąpienia  
prof. dr hab. Leszka Paradowskiego, który przedstawił wy-
kład na temat jakości życia chorych na nieswoiste zapalenia 
jelita. Dr hab. Elżbieta Poniewierka przybliżyła nam ciągle 
aktualny i niewątpliwie trudny temat ciąży u kobiet choru-
jących na NZJ. Dr Tomasz Pytrus przygotował wykład pod 
tytułem: „Status socjoekonomiczny i koszty leczenia ambu-
latoryjnego pacjentów z nieswoistymi zapaleniami jelita”, 
który do chwili wygłoszenia dla wielu był zagadką. O funk-
cjonowaniu psychologicznym chorych na NZJ wraz z pro-
pozycjami terapeutycznymi, opowiedziała psycholog Anna 
Jeleń. Dużą wiedzę przekazała nam lek. med. Karolina 
Waszczuk, która przybliżyła uczestnikom niezwykle ważne 
zagadnienie szczepień ochronnych u chorych na NZJ.

Pomimo naszych obaw, że pytań ze strony uczestników nie 
będzie wiele, czas przeznaczony na dyskusje był wypełniony 
w całości. Z dużą aprobatą spotkała się aktywność Profesora Pa-
radowskiego, który bardzo chętnie odpowiadał na wszystkie za-
dawane pytania, niekoniecznie związane z tematyką wykładów.

W tym jakże ważnym dla naszego Oddziału dniu nie 
mogło zabraknąć Prezes Towarzystwa „J-elita” Magdaleny 
Sajak, która również skierowała do nas kilka słów.

Podczas spotkania był także czas na miłe rozmowy, na-
wiązanie nowych kontaktów i smaczny poczęstunek. Firma 
Nestle nie wypuściła nikogo z pustymi rękoma – na każde-
go uczestnika czekał preparat żywieniowy Resource. 

Bardzo cieszymy się, że organizując Dni Edukacji mo-
gliśmy pogłębić wiedzę o nieswoistych chorobach zapal-
nych jelita wśród chorych, ich rodzin oraz osób zaintere-
sowanych. Miło było nam gościć wszystkich przybyłych 
– frekwencja jest dla nas znakiem, że takie spotkania nie-
wątpliwie są potrzebne i mamy nadzieję na kolejne. Słowa 
podziękowania kierujemy do Szanownych Wykładowców, 
którzy poświęcili swój czas, aby przedstawić nam zagad-
nienia związane z NZJ. Dziękujemy za pomoc sponsorom, 
Małgorzacie Janas, która uwieczniając te chwile, pozwala 
nam cieszyć się nimi dłużej oraz wolontariuszom, stojącym 
na straży spraw organizacyjnych.

Zarząd Dolnośląskiego Oddziału Towarzystwa „J-elita”
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Nasze spotkania

18 maja 2014 r. Światowy Dzień NZJ 
„Niepełnosprawność, której nie widać”

Nasze stowarzyszenie po raz czwarty zorganizowało 
w Polsce obchody Światowego Dnia Nieswoistych Zapa-
leń Jelita (IBD Day). Od kilku lat naszą tradycją stało się 
organizowanie uroczystych obchodów Światowego Dnia 
NZJ, które z uwagi na datę połączone są z imprezą z okazji 
Dnia Dziecka. W tym roku świętowaliśmy w Warszawie 
i Krakowie. Celem tegorocznej akcji było rozpowszech-
nianie wiedzy o chorobach z grupy nieswoistych zapaleń 
jelita oraz zwrócenie uwagi decydentów na problemy osób 
chorych, których potrzeby pozostają niewysłuchane od 
wielu lat, co skutkuje m.in. trudnością czy brakiem do-
stępu do nowoczesnych terapii biologicznych. Nasze ha-
sło przewodnie brzmiało „Niepełnosprawność, której nie 
widać”, gdyż nasza choroba często pozostaje ukryta, ale 
ona istnieje i znacząco pogarsza jakość naszego życia oraz 
bardzo utrudnia normalne funkcjonowanie. 

Przez lata stowarzyszeniu „J-elita” udało się zrobić bar-
dzo wiele, ale nadal jest o co walczyć! Chorzy z wrzodzie-
jącym zapaleniem jelita grubego (WZJG) nie mają pro-
gramu leczenia biologicznego, które jest ogólnodostępne 
i zarejestrowane w tej jednostce chorobowej w innych, nie 
tylko bogatszych krajach. Jedynie osoby dorosłe z najcięż-
szą postacią choroby, zagrożone kolektomią, czyli usu-
nięciem całego jelita grubego, mogą otrzymać trzy daw-
ki leku biologicznego ratującego jelito ‒ to jednak wciąż 
za mało. Dzieci, chorujące na WZJG, nie mają nawet tej 
szansy, a młodzi pacjenci z chorobą Leśniowskiego-Croh-
na (ch. L-C) mogą być leczeni tylko jednym z dostępnych 
leków, mimo że drugi jest zarejestrowany u dzieci. 

Poprzez tegoroczne obchody chcieliśmy zwrócić uwa-
gę na niezwykle rygorystyczne kryteria włączania dzieci 
do programów lekowych, które spośród wszystkich kra-
jów Unii Europejskiej właśnie w Polsce są najostrzejsze. 
Taka sytuacja jest dla Towarzystwa trudna do zaakcepto-
wania. Chcemy, aby dostęp do najnowocześniejszych me-

tod leczenia ‒ terapii biologicznej mieli wszyscy chorzy, 
dla których istnieje chociaż cień nadziei na złagodzenie 
objawów, zahamowanie postępu choroby, poprawę stanu 
klinicznego i uniknięcie okaleczających operacji chirur-
gicznych. W Polsce zaczynamy leczyć zbyt późno, a dla 
niektórych chorych rok leczenia nie jest okresem wystar-
czającym. Dlaczego u pacjentów z chorobami reumatycz-
nymi nie wprowadzono takich ograniczeń?

Kolejnym problemem jest dyskryminacja grup osób 
niepełnosprawnych, w tym osób chorujących na NZJ, prze-
jawiająca się odebraniem prawa do kart parkingowych 
uprzednio przyznanych. Z niezrozumiałych powodów 
karty te zostaną odebrane 30 listopada 2014 roku wszyst-
kim niepełnosprawnym, którzy w orzeczeniu o stopniu 
niepełnosprawności nie mają wpisanego symbolu wska-
zującego na chorobę narządu ruchu, wzroku czy chorobę 
neurologiczną. Jednak osoby chore na nieswoiste zapal-
ne choroby jelita także mają problem z poruszaniem się. 
Przebieg choroby i działania niepożądane leków powodują 
pogorszenie wzroku czy zmiany układu kostno-stawowe-
go. Z powodu bólu brzucha i uporczywych, masywnych 
biegunek, niekiedy do kilkudziesięciu razy w ciągu doby, 
pacjenci z NZJ zmuszeni są natychmiast skorzystać z toa-
lety. Posiadanie karty parkingowej daje szansę na szybkie 
zaparkowanie samochodu i tym samym pozwala unik-
nąć sytuacji uwłaczającej godności ludzkiej ‒ takie prawo 
osoby chorej trudno nazwać przywilejem, jak większość 
określa posiadanie prawa do karty parkingowej. Praktyka 
pokazuje, że chorzy na NZJ, mimo iż mają dysfunkcję in-
nych narządów niż układ pokarmowy, niezmiernie rzadko 
otrzymują drugi symbol orzeczenia. Odebranie chorym 
na NZJ kart przyczyni się do tego, iż część z nich zamknie 
się w domach ze strachu przed niemożnością natychmia-
stowego skorzystania z toalety i tym samym spowoduje ich 
wykluczenie społeczne.

Warszawa
18 maja 2014 roku w Warszawie po raz czwarty odbyły 

się obchody z okazji Światowego Dnia Nieswoistych Zapa-
leń Jelita, a po raz trzeci gościliśmy w Centralnym Szpitalu 
Klinicznym MSW. 

Po powitaniu wykładowców oraz gości zaprezento-
wano działalność „J-elity”. Pierwszy wykład wygłosiła  
prof. dr hab. n. med. Grażyna Rydzewska, Krajowy Kon-
sultant w dziedzinie Gastroenterologii, na temat leków bio-
logicznych i biopodobnych. Tłumy pacjentów oraz ich ro-
dziny i osoby zainteresowane tematyką NZJ przybyły, aby 
go wysłuchać. Sala była wypełniona po brzegi, aż zabrakło 
miejsc siedzących. Uczestnicy spotkania nie zniechęcili się 
jednak ‒ niektórzy stali, inni siedzieli na podłodze, aby móc 
wysłuchać pouczającego wykładu. Pani Profesor bardzo 
ciekawie i wyczerpująco omówiła temat leczenia biologicz-
nego, językiem zrozumiałym dla pacjenta. Wyjaśniła spo-
sób działania leków biologicznych, kiedy ich zastosowanie 
ma sens a kiedy nie, jakie są różnice między lekami bio-
logicznymi i  biopodobnymi itd. Na zakończenie wykładu 
prof. Rydzewska chętnie odpowiadała na wszystkie pytania 
słuchaczy, nie tylko dotyczące wykładu.

Dr Katarzyna Karolewska-Bochenek opowiedziała co 
wiadomo o czynnikach wywołujących zaostrzenia w NZJ. 
Wiele osób specjalnie przybyło na ten wykład. Okazało się, 
że jednym z najgroźniejszych czynników powodujących za-
ostrzenia jest stres towarzyszący nam na co dzień. Wiele 
osób pytało o poradnie psychologiczne, do których mogliby 
sie zgłosić, aby pomóc sobie lub dzieciom w radzeniu sobie 
ze stresem. 

Ostatni wykład zaprezentowała mgr Katarzyna Malinow-
ska, która przedstawiła znaczenie żywienia w leczeniu NZJ 
i  zaprezentowała preparaty firmy Nestle, przeznaczone dla 
pacjentów niedożywionych, chorujących na NZJ z podziałem 
na produkty przeznaczone dla dzieci i dorosłych. Podpo-
wiedziała nam także, jak możemy te produkty przyrządzać 
i spożywać ‒ w formie lodów, jako posiłek mleczny z ryżem, 
z dodatkiem kawy czy kakao. Wszystkich preparatów można 
było spróbować podczas pikniku oraz zasięgnąć konsultacji. 

Na zakończenie części wykładowej ogłosiliśmy mini-
konkurs wiedzy o NZJ, w którym pytania zadawała dr Ka-
tarzyna Karolewska-Bochenek. Dwoje zwycięzców otrzy-
mało książkę prof. Grażyny Rydzewskiej z dedykacją. 
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Po wykładach wszyscy udali się na słodki bezglutenowy 
poczęstunek. Oprócz ciast na stole pojawiły się także owo-
ce, soki, woda, kawa i herbata. Był to czas, w którym można 
było zasięgnąć konsultacji naszych specjalistów. 

Część artystyczna rozpoczęła się z opóźnieniem spo-
wodowanym gorącą dyskusją towarzyszącą wykładom.  
W namiotach na gości czekało mnóstwo atrakcji, gadże-
tów, ciekawych materiałów edukacyjnych, produktów do 
degustacji oraz próbek probiotyków, które przygotowali 
nasi wystawcy: Stowarzyszenie „Apetyt na Życie”, „Polskie 
Stowarzyszenie Osób z Celiakią i na Diecie Bezgluteno-
wej”, „Polskie Towarzystwo Stomijne ‒ Polilko”, firma Salts 
‒ producent produktów stomijnych, VITIS Pharma, któ-
ra przygotowała dla gości próbki probiotyku Dicoflor oraz 
Pharmabest ‒ dystrybutor preparatu VLS#3. W namiocie 

przeznaczonym dla dzieci wolontariusze przygotowali wiele 
zabaw. Wolontariusze z Fundacji Dr Clown wspaniale za-
bawiali najmłodszych. Dzieci mogły nauczyć się ciekawych 
sztuczek m.in. kręcenia talerzami, żonglerki czy kręcenia 
hula hop. Atrakcją był także pokaz baniek mydlanych oraz 
gry i zabawy sprawnościowe. Wszyscy goście mogli skosz-
tować pysznej waty cukrowej ‒ rekordzistka zjadła pięć a 
planowała 10 sztuk (mam nadzieję, że brzuszek na tym nie 
ucierpiał). 

Uwagę wszystkich przykuły wspaniałe występy naszych 
gości. Szkoła Aikido Tanren Dojo przygotowała pokaz 
walki prezentowany przez licznie przybyłych uczestników 
w różnym wieku. Z boku wyglądał on bardzo groźnie, ale 
sportowcy w ogóle nie pokazywali po sobie bólu ‒ wniosek 
upadać trzeba umieć. Następnie nasi goście mogli wspólnie 
z ekipą poćwiczyć na matach i nauczyć się rzutów. 

Kolejny pokaz zaprezentowali szermierze ze Stowarzysze-
nia Szermierczego „Riposta”. Panowie przygotowali świetną 
prezentację. Mimo upalnej pogody, ćwiczyli w pełnym rynsz-
tunku, w którym niewątpliwie musiało im być bardzo gorąco. 

Po występach przyszedł czas na ogłoszenie konkursu 
na modę toaletową. Wolontariusze, rodzice, rodzeństwo, 
Clowny pomagali najmłodszym w przygotowaniu pięknych 

przebrań. Następnie nasi modele w wieku od 3 do 18 lat wy-
szli na wybieg prezentując w rytm muzyki piękne kreacje. 
Najtrudniej miała mumia, która nie mogąc zrobić kroku 
z powodu stroju musiała skakać, ‒ ale i z tym sobie poradzi-
ła, bo przecież dla CuDaków nie ma rzeczy niemożliwych. 
Wszyscy modele, a także dzieci pomagające w przygotowa-
niach kreacji, otrzymali piękne prezenty. 

Piknik zakończyło symboliczne rozbicie muru z papie-
ru toaletowego, którym ogrodzony był kibelek oraz wielka 
bitwa na papier toaletowy. W trakcie imprezy goście mogli 
podziwiać piękną wystawę Perspectives ‒ Art, Inf lamma-
tion and Me (patrz str. 8) prezentującą galerię zdjęć, obra-
zów, rzeźb i innych wypowiedzi artystycznych będących 
unikalnym spojrzeniem artystów na życie osób cierpiących 
na choroby autoimmunologiczne. Każde dzieło obrazowało 
znaczący moment w życiu chorych. 

Dziękuję wszystkim za wspaniałą imprezę, a w szczegól-
ności wykładowcom za ciekawe wykłady, wystawcom za ak-
tywny udział w pikniku, gościom za piękne i profesjonalne 
pokazy sztuk walki, sponsorom za wsparcie naszego przed-
sięwzięcia oraz wolontariuszom za to, że zawsze możemy na 
nich liczyć. Podziękowania należą się także producentom 
papieru toaletowego ‒ firmie Almus oraz Papirus, którzy co 
roku wpierają nasze obchody oraz fotografom, bez których 
nie mielibyśmy tak pięknych zdjęć. Podziękowania należą 
się także firmie Clipper (z którą wspólnie realizujemy pro-
jekt „Nie mogę czekać”) za zrozumienie naszych jelitowych 
problemów i bezpłatne dowiezienie na naszą imprezę prze-
nośnych toalet. 

Dziękujemy także Rzecznikowi Prasowemu MSW za 
pomoc w nakręceniu filmu reklamującego tegoroczne ob-
chody naszego święta oraz nagłośnieniu wydarzenia, a wy-
dawnictwu Medycyna Praktyczna za objęcie patronatem 
medialnym tegorocznych obchodów Światowego Dnia Nie-
swoistych Zapaleń Jelita.

Agnieszka Kowalczyk

fo
t. 

Ł.
 K

al
at

a
fo

t. 
Ł.

 K
al

at
a

fo
t. 

Ł.
 K

al
at

a



J-elita Nr 2 (26) 2014 7J-elita Nr 2 (26) 2014 7

Nasze spotkania

Kraków
Małopolskie obchody Światowego Dnia Nieswoistych Za-

paleń Jelita odbyły się w Krakowie po raz pierwszy. Oprócz 
wykładów, miał miejsce również piknik rodzinny pod zna-
miennym hasłem ,,Kupa śmiechu”. Gościliśmy w Centrum 
Kultury „Dworek Białoprądnicki”. W miejscu tym odbywa-
ją się wydarzenia kulturalne zarówno dla dzieci, jak i dla do-
rosłych, takie jak: koncerty, spektakle, wystawy czy spotka-
nia z literatami, hobbystami. Dworek otoczony jest parkiem, 
którego zadbane alejki są idealne na rodzinne spacery, a plac 
zabaw przyciąga najmłodszych.  

Obchody rozpoczęło uroczyste otwarcie przez dr Mał-
gorzatę Sładek wystawy oraz wręczenie nagród zwycięzcom 
konkursu zorganizowanego przez Panią Iwonę Bystrowską 
,,Szpitalny Pamiętnik” – zaprezentowane zostały prace kon-
kursowe, które wykonali pacjenci Oddziału Gastroenterolo-
gii z Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie oraz 
wystawy ,,Terapia przez sztukę: Moje okno na świat”, która 
przedstawiała prace plastyczne dziewczynki – Igi Michalik, 
chorującej na chorobę Leśniowskiego-Crohna. Mieliśmy 
również okazję podziwiać wystawę ,,NaDzwyczajne Życie”. 

Prezes Oddziału Małopolskiego Towarzystwa J-elita – 
dr Małgorzata Sładek – przedstawiła uczestnikom nasze 
stowarzyszenie oraz zaprosiła dorosłych na wykłady, a dzie-
ci na warsztaty.

Wykłady rozpoczęła doktor Sładek, która bardzo szcze-
gółowo oraz ciekawie przedstawiła uczestnikom temat: ,,Jak 
lepiej leczyć nieswoiste zapalenia jelit?”. Następnie, wysłu-
chaliśmy wykładu naszego gościa ze Szwecji – dr Bernadet-
ty Kenic-Majerczyk o standardach leczenia NZJ w szwedz-
kiej pediatrii. Ten wykład sprawił, że dostrzegliśmy 
różnice między leczeniem chorób zapalnych jelita w Polsce  
i w Szwecji oraz uzyskaliśmy wiele nowych informacji. 

Nasi wspaniali wykładowcy udzielali także konsulta-
cji podczas spotkania. Dla uczestników przygotowany był 
słodki poczęstunek.

Ostatni wykład przeznaczony był dla dzieci. Doktor Mo-
nika Kascha-Przepióra oraz doktor Agata Wasilewska w in-
teresujący i przystępny sposób przedstawiły najmłodszym 
budowę układu pokarmowego. Dzieci chętnie odpowiadały 
na zadawane pytania, a wykład sprawił im dużo radości. 
Uśmiechnięte buzie dowiodły, że bardzo im się podobało.

W trakcie, kiedy dorośli uczestniczyli w wykładach, 
dzieciaki świetnie bawiły się z wolontariuszami fundacji 
Doktor Clown. Można było podziwiać wielkie bańki my-
dlane oraz pomalować sobie twarz. Odbyły się także warsz-
taty plastyczne, na których dzieci wykonywały zakładki do 
książek w kształcie termometru, składały origami oraz ma-
lowały kolorowe f lagi. Jednym z zadań było narysowanie 
portretu rinowirusa, który potem brał udział w konkursie.

Przed Dworkiem można było poczęstować się watą cu-
krową oraz popcornem. Firma CiuCiu przygotowała dla nas 
pyszne słodycze, które dzieciom w remisji od czasu do cza-
su nie szkodzą. Wielką radość sprawiły też balony z helem 
z logo „J-elity”. Chłopcy byli bardzo zainteresowani poka-
zami robotów Lego, a dziewczynki nie mogły doczekać się 
warsztatów zumby. 

Z rolek papieru toaletowego został wykonany, przez na-
szych najmłodszych uczestników, wspaniały model układu 
pokarmowego, który został później wykorzystany jako po-
moc naukowa na wykładzie dla dzieci. Puste puszki oraz 
butelki po preparatach żywieniowych posłużyły jako in-
strumenty, z których dzieciaki korzystały podczas warsz-
tatów zumby. 

Uczestnicy mogli zapisać się do naszego Towarzystwa, 
porozmawiać z wolontariuszami oraz otrzymać materiały 
edukacyjne, które jak zawsze cieszyły się dużym zaintere-
sowaniem. Na wszystkich czekało wiele atrakcji, gadżetów, 
materiałów informacyjnych oraz produktów do degustacji. 
Wśród wystawców obecni byli przedstawiciele firm produ-
kujących preparaty żywieniowe oraz probiotyki. Dziękuje-
my także za wsparcie Stowarzyszeniu „Apetyt na Życie”. 

Na zakończenie, wypuściliśmy w niebo niebieskie balo-
ny z naszym logo, do których dzieci przyczepiły karteczki, 
na których wypisay swoje marzenia. Towarzyszyła muzyka, 
oklaski i wielkie uśmiechy na twarzach wszystkich. Gdy ba-
lony wzbiły się w niebo, nad Krakowem pojawiła się tęcza, 
co jeszcze bardziej wzbudziło nadzieję, że nasze marzenia 
się spełnią. 

Pogoda dopisała, chociaż bardzo się martwiliśmy, po-
nieważ przez cały tydzień padał deszcz. Na wykładach trze-
ba było dostawiać krzesła, których i tak brakło. Wydarzenie 
cieszyło się ogromnym zainteresowaniem. Takie spotkania 
są bardzo potrzebne dla chorych i ich rodzin, aby mogli 
poszerzać swoją wiedzę i wymieniać się doświadczeniami 
z innymi. 

W imieniu wszystkich uczestników serdecznie dziękuję 
Pani Anicie Michalik, Pani Iwonie Gaździe, wykładowcom, 
wszystkim organizatorom, wolontariuszom oraz funda-
torom nagród i atrakcji dla dzieci. Słowa podziękowania 
kierujemy do Pani Dyrektor Renaty Lisowskiej i zespołu 
Dworku Białoprądnickiego, Pana profesora Krzysztofa Fy-
derka oraz wszystkich przybyłych gości i uczestników, bez 
których nie odbyłyby się nasze obchody.

Mamy nadzieję, że za rok także zobaczymy się w Krakowie 
na Dniu NZJ, a jeszcze wcześniej jesienią na Dniach Edukacji.

Klaudia Katarzyńska
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Artyści o NZJ

„Perspectives – Art, Inflammation and Me” to ogól-
noświatowa inicjatywa AbbVie, która połączyła artystów 
i  osoby cierpiące na autoimmunologiczne choroby zapalne. 
Owocem tej współpracy jest globalna galeria zdjęć, obrazów, 
rzeźb i innych wypowiedzi artystycznych będących uni-
kalnym spojrzeniem artystów na życie osób cierpiących na 
choroby autoimmunologiczne. Każde dzieło obrazuje ważny 
„moment znaczenia” w życiu chorych. 

Prace zostały ocenione przez międzynarodowe jury. Pięk-
na rzeźba ze szkła, autorstwa Pati Dubiel oraz seria plakatów, 
przedstawiających wizję życia z łuszczycą, reumatoidalnym 
zapaleniem stawów oraz chorobą Leśniowskiego-Crohna, 
wykonana przez Sebastiana Kubicę zostały docenione przez 
jury i w 2014 roku biorą udział w wystawach na całym świecie.

Kontynuując inicjatywę, organizatorzy postanowili rów-
nież w Polsce pokazać prace stworzone w ramach projek-
tu „Perspectives” przez rodzimych artystów. Oprócz wyżej 
wymienionych artystów, w międzynarodowym projekcie 
brał udział także Tomasz Woźny – fotograf. Wszyscy troje, 
zainspirowani historiami swoich bohaterów, wykreowali se-
rie niepowtarzalnych prac ukazujących zmagania z chorobą 
autoimmunologiczną. Efektem tej twórczej współpracy są 
prace, które można zobaczyć przy okazji różnych wydarzeń 
organizowanych w Polsce. Pierwsza prezentacja wystawy od-
była się w dniach 14-15 marca w Poznaniu w ramach Ogól-

nopolskich Warsztatów Dermatologicznych „O chorobach 
skóry pod koziołkami”. Kolejna odsłona prac miała miejsce 
21-22 marca podczas Warszawskich Dni Reumatologicznych 
w hotelu Mercure w Warszawie. Wystawa pojawi się również 
m.in. w maju w Katowicach podczas Europejskiego Kongresu 
Gospodarczego oraz we wrześniu w ramach Zjazdu Polskie-
go Towarzystwa Reumatologicznego. Okazją do zobaczenia 
prac będą także inicjatywy podejmowane przez stowarzysze-
nia pacjentów w ramach obchodów Światowego Dnia IBD, 
Światowego Dnia Reumatyzmu oraz Światowego Dnia Cho-
rych na Łuszczycę.

Wystawa jest organizowana dzięki wsparciu firmy Abb-
Vie Polska, a jej partnerem jest Akademia Sztuk Pięknych 
w Warszawie. 
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Więcej prac na ostatniej stronie okładki.

Informator o leczeniu biologicznym
Nakładem Instytutu Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowot-

nej ukazał się „Informator dla pacjenta” o leczeniu biolo-
gicznym. Konsultantami merytorycznymi byli dr Michał 
Szymczyk oraz mec. Paulina Kieszkowska-Knapik, a bro-
szura zawiera podstawowe informacje o leczeniu biologicz-
nym oraz o nowych wyzwaniach, związanych z rejestracją 
i  wejściem na rynek leków biopodobnych. Zawiera także 
formularz, który ułatwia zgłaszanie działań niepożądanych 
leków (nie tylko biologicznych).

Działanie niepożądane można zgłosić poprzez wysłanie 
wypełnionego formularza zamieszczonego na stronie http://
www.urpl.gov.pl/pl-formularze-i-wnioski (http://www.urpl.
gov.pl/system/files/Formularz_dla_pacjenta_URPL_2_2_.doc). 
Wytyczne można znaleźć po adresem http://urpl.gov.pl/
system/files/wskaz_wki_pacjenci.28.02.2013.doc. Formu-

larz można wysłać za pośrednictwem poczty elektronicznej 
na adres ndl@urpl.gov.pl lub pocztą 

Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych,  
Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
Al. Jerozolimskie 181C
02-222 Warszawa

Podajemy wszystkie adresy, gdyż strony Urzędu są nie-
przejrzyste, nieczytelne i bez specjalnego przewodnika 
trudno się po nich poruszać, szczególnie, że wyszukiwarka 
nie działa w sposób prawidłowy. 

Informator w formacie pdf dostępny jest również do po-
brania na stronach internetowych Towarzystwa pod adresem  
http://j-elita.org.pl/?pid=pages&id=142
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Zjazd EFCCA

Walny Zjazd Delegatów  
Europejskiej Federacji Stowarzyszeń  

Crohna i Colitis Ulcerosa (EFCCA)
67 delegatów z 28 krajów członkowskich, trzy pełne 

emocji sesje, tak w skrócie można opisać Walny Zjazd De-
legatów EFCCA, który w tym roku odbył się w dniach 3-6 
kwietnia 2014 roku w malowniczym GRAZ w Austrii. 

Tegoroczny Walny Zjazd Delegatów EFCCA był szcze-
gólnie istotny dla organizacji, gdyż oprócz standardowych 
punktów obrad, takich jak ustalanie budżetu, wybierano 
trzech przedstawicieli władz EFCCA w tym Prezydenta 
oraz Sekretarza. Podczas spotkania zatwierdzono również 
strategię działania Federacji na lata 2014-2018 oraz plan 
działań EFCCA na najbliższe 4 lata. Przywołując historię 
EFCCA, wspomniano jak duży postęp na przestrzeni swoje-
go istnienia poczyniła organizacja, która powstając w 1989 
roku liczyła zaledwie 7  członków, a  w 2014 będzie liczyła 
30. Sukces jest tym większy, że wszyscy działacze EFCCA 
pełnią swoje funkcje w ramach wolontariatu. 

Szczególny nacisk podczas rozmów położony został na 
rozwój organizacji oraz na rosnącą rolę EFCCA na arenie 
międzynarodowej i związaną z tym konieczność dostosowa-
nia Federacji do nowych wyzwań. Rozważano, czy w obec-
nej sytuacji EFCCA powinna iść w stronę globalizacji, czy 
powinna przyjmować organizacje pacjenckie spoza Europy 
oraz czy w przyszłości nie utworzyć jednej ponadkontynen-

talnej organizacji, skupiającej takie organizacje, jak EFCCA 
czy np. CCFA ze Stanów Zjednoczonych Ameryki Północ-
nej. Jednogłośnie Walne stwierdziło, że przyszłość Federa-
cji powinna iść w stronę jej globalizacji, jednak zanim to 
nastąpi należy najpierw wzmocnić jej obecne struktury. 
Temat globalizacji zostanie poruszony na przyszłorocznym 
Walnym Zjeździe Delegatów. Większość zmian będzie wy-
magała dostosowania statutu organizacji. 

Innym istotnym aspektem poruszonym podczas zjaz-
du była kwestia źródeł finansowania działalności EFCCA. 
Obecnie większość środków pozyskiwana jest od przed-
siębiorstw, część funduszy pochodzi ze składek członkow-
skich. Rozważano, czy nie zmienić tej formy finansowania 
na pozyskiwanie środków z funduszy unijnych i grantów. 
Środki te są jednak trudne do otrzymania, a zasady ich 
przyznawania zmieniają się z roku na rok. Walne poprosiło 
Zarząd EFCCA o przygotowanie raportu wykonalności ( fe-
asibility study) obejmującego m.in. analizę SWOT obu opcji 
tj. pozostania przy obecnym modelu oraz jego zmiany na 
fundusze Unijne, tak by na przyszłorocznym Walnym móc 
podjąć w pełni świadomą i odpowiedzialną decyzję.

Magdalena Sajak

Konferencja z okazji IX Międzynarodowego  
Dnia Celiakii – Warszawa

17-go maja 2014 r. w Centrum Konferencyjnym przy In-
stytucie Bioinżynierii i Biocybernetyki PAN, ul. Ks. Troj-
dena 4 w Warszawie, z okazji IX Międzynarodowego Dnia 
Celiakii, odbyła się konferencja naukowo-szkoleniowa pt: 
„Celiakia i dieta bezglutenowa w praktyce”. Organizatorem 
spotkania było Polskie Stowarzyszenie Osób z Celiakią i na 
Diecie Bezglutenowej.

W konferencji uczestniczyło prawie 300 osób. Podczas 
spotkania uczestnicy mogli wysłuchać ciekawych wykła-
dów, porozmawiać ze specjalistami, zapoznać się z bogatą 
ofertą produktów bezglutenowych i bezglutenowego wypo-
czynku, obejrzeć pokaz kulinarny firmy Schär oraz skoszto-
wać smacznych potraw.

W przerwach między wykładami oraz podczas posiłku 
uczestnicy mogli porozmawiać o diagnostyce celiakii, zaopa-
trzyć się w nowe publikacje związane z dietą bezglutenową, 
a także zapoznać się z materiałami przygotowanymi przez 
wystawców. Wśród zaproszonych gości było również Towa-
rzystwo „J-elita”, reprezentowane przez: Iwonę Jasińską, Ka-
tarzynę Wodzyńską oraz Agnieszkę i Kamila Kowalczyków. 
Nasze stoisko oraz publikacje cieszyły się dużym zaintereso-
waniem. Okazało się, że wiele osób chorujących na celiakię 
boryka się także z problemami jelitowymi, dlatego byli żywo 
zainteresowani tematyką chorób zapalnych jelita. 

Część wykładową rozpoczęły mgr Grażyna Konińska 
i  mgr Paulina Sabak tematem „Jak się odnaleźć w świecie 
pełnym glutenu? ‒ porady praktyczne”. Dr n. med. Anna 
Rybak z CZD opowiedziała, na czym polega opieka medycz-
na pacjentów ze zdiagnozowaną chorobą trzewną w kolej-

nych latach od diagnozy. Paweł Zatwarnicki z firmy Euro-
immun DNA mówił o roli laktozy w organizmie człowieka 
oraz o  związku nietolerancji laktozy z celiakią. Inż. Mar-
ta Karolonek oraz inż. Anna Wedlechowicz, opowiadały 
o swoich badaniach, z których wynika, że osoby na diecie 
bezglutenowej są bardzo krytyczne wobec smaku i zapa-
chu bezglutenowego pieczywa i makaronów, dużo bardziej 
niż osoby na tradycyjnej diecie. O tym, jakimi produktami 
należy wzbogacić jadłospis, by uzupełnić niedobory pokar-
mowe możliwe podczas długotrwałego stosowania diety 
bezglutenowej, opowiedziała dr Joanna Rachtan-Janicka.  
Prof. Bożena Cukrowska z Zakładu Immunologii CZD, 
omówiła projekt naukowy roku sprawdzający częstość wy-
stępowania celiakii wśród krewnych pierwszego stopnia. 
Badania potwierdziły, iż celiakia występuje rodzinnie (11% 
krewnych osób z już wykrytą chorobą trzewną także na nią 
choruje). Jak się okazało wiele osób z celiakią o tym nie wie, 
gdyż często bagatelizuje dokuczliwe objawy lub przyzwycza-
ja się do nich nie widząc w tym nic groźnego dla zdrowia. 
Dopiero wykluczenie z diety glutenu uświadamia im, że 
można czuć się lepiej.

Po zakończeniu wykładów zostały ogłoszone wyniki kon-
kursu na Najsmaczniejsze Wędliny Bezglutenowe 2014. Na-
stępnie, uczestnicy spotkania udali się na pyszny poczęstunek.

Serdecznie dziękujemy za zaproszenie i mamy nadzieję, 
że udział naszego stowarzyszenia w konferencji będzie po-
czątkiem owocnej współpracy.

Agnieszka Kowalczyk
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Leczenie

Co dają probiotyki w zapaleniach jelit?
prof. dr hab. n. med. Witold Bartnik 

Klinika Gastroenterologii, Hepatologii i Onkologii Klinicznej CMKP

  Probiotyki są żywymi drobnoustrojami, które mają ko-
rzystny wpływ na zdrowie. W lecznictwie są wykorzystywa-
ne jako suplementy diety. Najczęściej stosowane probiotyki 
należą do dwóch rodzajów bakterii (Lactobacillus i Bifi do-
bacterium) i jednego drożdży (Saccharomyces boulardii). Pa-
nuje przekonanie, że drobnoustroje te mają największe zna-
czenie w zapaleniach i zakażeniach przewodu pokarmowego.

Działanie probiotyków polega na regulowaniu prze-
puszczalności błony śluzowej jelit, przywracaniu normal-
nej f lory bakteryjnej przewodu pokarmowego, modulowa-
niu jego odpowiedzi  immunologicznej i wyrównywaniu 
w tkankach względnej przewagi czynników sprzyjających 
zapaleniu nad czynnikami o działaniu przeciwnym.

Wrzodziejące zapalenie jelita grubego (wzjg) i choroba 
Leśniowskiego-Crohna (ch.  L-C) należą do przewlekłych 
zapaleń o niewyjaśnionej do końca przyczynie. Złożone 
leczenie farmakologiczne, a w ch. L-C także i leczenie chi-
rurgiczne nie zawsze są skuteczne. Dlatego probiotyki były 
od dawna testowane, jako sposób wspomagającego lecze-
nia każdej z tych chorób.

Wśród różnych probiotyków najwięcej dowodów na ko-
rzystne działanie w zapaleniach jelit ma preparat VSL#3. 
Preparat ten, od niedawna jest dostępny w Polsce. Składa 
się z 4 szczepów Lactobacillus, 3 szczepów Bifi dobacterium 
i jednego szczepu Streptococcus. W badaniach klinicznych, 
VSL#3 stosowany przez rok, zapobiegał zapaleniu zbiornika 
jelitowego (pouchitis) wytworzonego operacyjnie u chorych 
na wzjg (Gionchetti i wsp., 2003) oraz utrzymywał remisję 
wywołaną antybiotykami u osób z nawracającymi zapalenia-

mi tego zbiornika (Mimura i wsp., 2004). Preparat VSL#3 był 
także stosowany u pacjentów operowanych z powodu ch. L-C. 
Po 3 miesiącach podawania samego probiotyku, zmiany w je-
licie cienkim (w miejscu przed zespoleniem chirurgicznym) 
były mniej nasilone niż u chorych otrzymujących placebo, 
chociaż różnica między grupami nie osiągnęła poziomu zna-
mienności statystycznej (Madsen i wsp., 2008). Korzystne 
wyniki uzyskano też u dzieci i osób dorosłych w zakresie 
wywoływania i utrzymywania remisji wzjg pod wpływem 
VSL#3, dodanego do standardowego leczenia farmakologicz-
nego mesalazyną, steroidami i/lub lekami immunosupresyj-
nymi (Miele i wsp., 2009; Tursi i wsp., 2010). Obserwacje te, 
zwłaszcza u dzieci, były oparte na małych grupach chorych.

Najważniejszym badaniem nad rolą probiotyków w le-
czeniu zapaleń jelit jest metaanaliza 23 badań klinicznych 
(1763 pacjentów) opublikowana na początku 2014 roku (Shen 
i wsp., 2014). Z badania tego wynika, że VSL#3 ma korzystny 
wpływ na wywoływanie i utrzymywanie remisji wzjg oraz 
na zapobieganie i zmniejszanie częstości nawrotów zapalenia 
zbiornika jelitowego u pacjentów operowanych z powodu tej 
choroby. Wyniki te jednoznacznie wskazują na sposób wy-
korzystania VSL#3 we wzjg. Rola tego i innych probiotyków 
w leczeniu ch. L-C nie została jeszcze udowodniona.

Piśmiennictwo:
Gionchetti i wsp., Gastroenterology. 2003; 124: 1202-1209
Madsen i wsp., Gastroenterology. 2008; 134 (supl.): A-361
Miele i wsp., Am. J. Gastroenterol. 2009; 104: 437-443
Mimura i wsp., Gut 2004; 53: 108-114
Shen i wsp., Infl amm Bowel Dis. 2014; 20 (Nr 1)
Tursi i wsp., Am. J. Gastroenterol. 2010; 105: 2218-2227

Skład

Liofi lizowane żywe bakterie kwasu mlekowego i bifi dobakterie:
•	 Streptococcus thermophilus DSM 24731
•	Bifi dobacterium longum DSM 24736
•	Bifi dobacterium breve DSM 24732
•	Bifi dobacterium infantis DSM 24737
•	 Lactobacillus acidophilus DSM 24735
•	 Lactobacillus plantarum DSM 24730
•	 Lactobacillus paracasei DSM 24733
•	 Lactobacillus delbrueckii subsp. bulgaricus DSM 24734

1 saszetka zawiera nie mniej niż 450 miliardów (4,5x1011 CFU) 
liofi lizowanych żywych bakterii

Dawkowanie

Zalecana dzienna porcja do spożycia: 
1-2 saszetki / 1-4 kapsułki

Szukaj na pharmabest.pl lub doz.pl

Firma Pharmabest przygotowała specjalnie dla Członków „J-elity” promocyjną sprzedaż poliprobiotyku VSL#3 w saszetkach 
- za 2 opakowania po 10 saszetek z dostawą do domu zapłacą Państwo tylko 99.99 PLN. 
Więcej informacji na stronach Towarzystwa pod adresem http://j-elita.org.pl/?pid=aktualnosci&id=109



J-elita Nr 2 (26) 2014 11

Szczepienia

Szczepienia najbliższego otoczenia pacjentów z NZJ
dr n. med. Aleksandra Banaszkiewicz 

Klinika Gastroenterologii i Żywienia Dzieci  
Warszawski Uniwersytet Medyczny

W kolejnym artykule dotyczącym szczepień dla pacjen-
tów z NZJ chciałabym zająć się szczepieniami ich najbliż-
szego otoczenia. Przeważającą większością wszystkich za-
razków – wirusami i bakteriami – zarażamy się od swoich 
najbliższych: rodziców, rodzeństwa, a najbardziej od dzieci, 
także od kolegów i koleżanek ze szkoły czy z pracy. Czyli od 
osób, z którymi spędzamy najwięcej czasu, w tych samych 
pomieszczeniach. Zaszczepienie osób z najbliższego otocze-
nia oznacza zmniejszenie ryzyka zarażenia się i zachorowa-
nia na chorobę zakaźną. W szczególności jest to istotne dla 
pacjentów z NZJ, którzy często są pacjentami o upośledzonej 
odporności (przede wszystkim z powodu otrzymywanego le-
czenia immunosupresyjnego), a przez to mają zwiększone ry-
zyko zachorowania na chorobę zakaźną. U takich pacjentów 
zwiększone jest również ryzyko ciężkiego przebiegu choroby 
zakaźnej. Ponadto, każda choroba zakaźna może być czynni-
kiem powodującym zaostrzenie NZJ.

Szczepionki żywe:
•	Przeciwko gruźlicy 
•	Przeciwko odrze, śwince, różyczce 
•	Przeciwko ospie wietrznej 
•	Doustna przeciwko polio(OPV)
•	Doustna przeciwko rotawirusom 
•	Przeciwko żółtej gorączce
•	Wziewna przeciwko grypie (w Polsce niedostępna)

Osoby z najbliższego otoczenia pacjenta mogą być (po-
winny być!) zaszczepione wszystkimi szczepionkami inak-
tywowanymi tzw. „zabitymi”, bez żadnych ograniczeń. Ta 
sama zasada dotyczy pacjentów z NZJ – mogą być zaszcze-
pieni w każdym (poza okresem, kiedy są w złym stanie ogól-
nym) momencie chorowania i leczenia. Przeciwwskazania 
do zaszczepienia są dla nich takie same, jak dla wszystkich 
zdrowych osób. 

Natomiast pacjentów z NZJ leczonych immunosupresyj-
nie nie wolno szczepić szczepionkami atenuowanymi tzw. 
„żywymi”. Pośrednia ochrona osób nieuodpornionych po-
przez uodparnianie osób z jej otoczenia jest określana jako 
„strategia kokonu”. Jednak szczepiąc szczepionkami „żywy-
mi” osoby z najbliższego otoczenia pacjenta z upośledzoną 
odpornością należy pamiętać o kilku obowiązujących zasa-
dach przedstawionych poniżej.

1. W Polsce doustna szczepionka przeciwko wirusowi 
polio (OPV) nadal przewidziana jest do stosowania w re-
alizacji obowiązkowego kalendarza szczepień jako daw-
ka przypominająca dla dzieci w 6 r.ż. Zastosowanie tej 
szczepionki nawet u osób zdrowych stwarza ryzyko wy-
stąpienia porażennej postaci poliomyelitis związanej ze 
szczepieniem. Osoby z otoczenia pacjentów z NZJ leczo-
nych immunosupresyjnie nie powinny być szczepione 
doustną szczepionką przeciwko polio; w zamian powin-
ny otrzymywać szczepionkę inaktywowaną domięśnio-
wą. Jeśli jednak osoba z otoczenia pacjenta z NZJ została 
zaszczepiona szczepionką doustną, w otoczeniu pacjenta 
należy rygorystycznie przestrzegać higieny rąk i higieny 
sanitarnej oraz czasowo (przez 4-6 tygodni) unikać kon-
taktu zaszczepionego z pacjentem z NZJ. Ryzyko zaka-

żenia „żywym” wirusem szczepionkowym istnieje przez  
4-6 tygodni po szczepieniu.

2. Szczepiąc niemowlę z rodziny chorego na NZJ doust-
ną szczepionką przeciwko rotawirusom (Rotarix, Rotateq), 
należy zachować ostrożność i zadbać o szczególną higienę 
(przede wszystkim myjąc ręce po pielęgnacji niemowlęcia 
oraz po kontakcie z pieluchami), aby zapobiec rozprze-
strzenianiu się wirusa, który wydalany jest ze stolcem do 
2-4 tygodni od dnia szczepienia (maksymalne wydalanie 
wirusa występuje około 7 dnia po szczepieniu). Należy jednak 
podkreślić, że ryzyko przeniesienia zakażenia wirusa szcze-
pionkowego w kontaktach domowych jest znacznie mniejsze 
niż wirusa dzikiego, a przebieg zakażenia wirusem szcze-
pionkowym jest łagodniejszy niż zakażenie wirusem dzikim.

3. Ryzyko przeniesienia szczepionkowego wirusa ospy 
wietrznej z osoby szczepionej na nieuodpornione osoby prze-
bywające w tym samym środowisku jest bardzo niskie. Jed-
nak pacjentom, którzy nie przechorowali ospy wietrznej  
i nie byli przeciwko niej zaszczepieni, zaleca się unikać 
kontaktu z  osobami, u których po szczepieniu wystąpiły 
wykwity ospowe. Unikać kontaktu należy do czasu przy-
schnięcia wszystkich wykwitów lub do momentu, kiedy 
przez 24 godziny nie pojawiają się nowe.  

4. Wirusy szczepionkowe odry i świnki nie rozprzestrze-
niają się, natomiast wirus różyczki (w bardzo niewielkim 
stopniu) może się rozprzestrzeniać z nosa i gardła oraz z po-
karmem kobiecym. Pacjenci leczeni immunosupresyjnie nie 
muszą zachowywać szczególnej ostrożności wobec osób z ro-
dziny zaszczepionych przeciwko odrze, śwince i różyczce. 

5. U noworodków i niemowląt matek, które podczas 
ciąży otrzymywały infliksimab, stwierdzono obecność leku 
(przeciwciał anty-TNF alfa) we krwi do 6 m.ż., w związku  
z czym zaleca się, aby tych dzieci nie szczepić przeciwko 
rotawirusom. Dzieci tych nie wolno również szczepić prze-
ciwko gruźlicy. Wydaje się, że zalecenie to można ekstrapo-
lować na inne immunomodulujące leki biologiczne (np. ada-
limumab) stosowane w ciąży, aczkolwiek brak jest ścisłych 
rekomendacji. Wszystkie powyższe zalecenia znajdują się  
w najnowszych rekomendacjach Amerykańskiego Towarzy-
stwa Chorób Zakaźnych dotyczących szczepień osób z upo-
śledzoną odpornością (Rubin RG. 2013 IDSA Clinical Prac-
tice Guideline for Vaccination of the Immunocompromised 
Host. Clinical Infectious Diseases 2014;58(3):309-18). 

Za chorych na NZJ z upośledzoną odpornością przyj-
muje się:
•	Leczonych steroidami systemowo, czyli otrzymujących 

prednizon (lub jego odpowiednik) w dawce 20 mg/
dobę lub 2 mg/kg/dobę w przypadku dzieci poniżej 
10 kg przez 2 tygodnie lub dłużej oraz trzy miesiące po 
zakończeniu terapii.

•	Leczonych skuteczną dawką azatiopryny lub 6-merkap-
topurny oraz trzy miesiące po zakończeniu leczenia.

•	Leczonych metotreksatem oraz trzy miesiące po zakoń-
czeniu terapii.

•	Leczonych infliksimabem oraz trzy miesiące po zakoń-
czeniu leczenia.

•	Niedożywionych w stopniu znacznym.
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Techniki wytwarzania stomii
Prof. dr hab. Piotr Krokowicz

Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej i Kolorektalnej  
Uniwersytet Medyczny w Poznaniu

Wskazania do wyłonienia stomii
Zabiegi wytwarzania stomii są jednym z integralnych 

elementów wielu procedur z zakresu chirurgii przewodu 
pokarmowego z uwzględnieniem operacji: nowotworów je-
lita grubego, guzów zapalnych na tle uchyłkowatości, nie-
swoistych chorób zapalnych jelit czy urazów w zakresie 
jamy brzusznej. Postęp w dziedzinie technik operacyjnych, 
rozwoju opieki stomijnej jako osobnej specjalizacji pielę-
gniarskiej oraz dostępności nowoczesnego zaopatrzenia 
spowodował znaczne zmniejszenie powikłań związanych 
ze stomią i poprawę jakości życia pacjentów. Jednak wciąż 
poprawne wytworzenie stomii a zwłaszcza ileostomii jest 
niezmiernie istotne, chociaż często uznawane za najmniej 
skomplikowaną procedurę, kończącą operację i w związku  
z tym pozostawiane do wykonania najmniej doświadczo-
nym członkom zespołu operacyjnego. Uwzględniając do-
kładną ocenę przedoperacyjną i przestrzegając wskazówek 
technicznych, można uniknąć wielu poważnych powikłań 
związanych z nieprawidłowym funkcjonowaniem stomii. 

W codziennej praktyce chirurgicznej najczęściej zacho-
dzi konieczność wytworzenia ileostomii pętlowej lub końco-
wej oraz kolostomii. Do niedawna ileostomia pętlowa, ina-
czej zwana dwulufową, była wykonywana wyjątkowo rzad-
ko. Nadal w wielu krajach i ośrodkach panuje przekonanie, 
że jest ona przyczyną wielu powikłań chirurgicznych i me-
tabolicznych. Ileostomia pętlowa jest często wytwarzana 
a jej korzyści udokumentowane i potwierdzone przez liczne 
publikacje od ponad trzydziestu lat. W Polsce jednak nadal 
wykonywana jest rzadko, spotyka się z niechęcią i nie jest 
akceptowana przez wielu chirurgów i pielęgniarki stomijne.
Wrzodziejące zapalenie jelita grubego

Ileostomię pętlową wytwarzamy najczęściej w celu pro-
tekcji nowo wytworzonego zespolenia ileo-analnego po ope-
racji proktokolektomii odtwórczej wykonywanej z powodu 
wrzodziejącego zapalenia jelita grubego, zespołu rodzinnej 
polipowatości gruczolakowej czy też synchronicznych no-
wotworów jelita grubego. Należy pamiętać, że w grupie pa-
cjentów zakwalifikowanych do leczenia operacyjnego znaj-
dują się osoby o ciężkim, wieloletnim przebiegu choroby, 
które często były długotrwale leczone immunosupresją i ste-
rydoterapią. Wykonanie zespolenia w tej grupie pacjentów 
wiąże się z ryzykiem jego nieszczelności i dlatego istotną 
rolę odgrywa odbarczenie nowo wytworzonego zespolenia 
przez wyłonienie czasowej, zwykle na okres 3 miesięcy, pę-
tlowej ileostomii. W niektórych przypadkach w przebiegu 
ciężkiego rzutu wrzodziejącego zapalenia jelita grubego, 
niekiedy powikłanego toksyczną rozstrzenią okrężnicy lub 
jej perforacją i zapaleniem otrzewnej chirurg zmuszony jest 
do wykonania jak najmniej obciążającej operacji, czyli usu-
nięcia jelita grubego z wytworzeniem końcowej ileostomii 
i odroczenia w czasie wytworzenia zbiornika jelitowego.
Niska przednia resekcja odbytnicy z powodu nowotworu

Zawsze, jeżeli istnieją wątpliwości co do szczelności ze-
spolenia po odcinkowej resekcji jelita grubego, ze względu 
na niepewne ukrwienie, zaawansowany wiek biologiczny 
chorego i choroby współistniejące zaburzające gojenie, za-
lecane jest wykonanie czasowej ileostomii pętlowej. Najbar-
dziej dramatycznym powikłaniem po przedniej resekcji od-
bytnicy oraz główną przyczyną rozwoju wstrząsu septycz-
nego i zgonów w okresie pooperacyjnym jest niewydolność 
wytworzonego zespolenia (AL – Anastomotic Leak). Dlate-
go tak dużą uwagę powinno się przykładać do precyzyjnej 
techniki jego wykonania. Wśród czynników ryzyka AL wy-

mienia się ultra niskie zespolenia (<4 cm od zwieraczy) oraz 
śródoperacyjne trudności techniczne w wykonaniu zespole-
nia. Część badań z randomizacją nie wykazała wpływu po-
przedzającej radioterapii na częstość wystąpienia klinicznie 
jawnej nieszczelności zespolenia. Jednak z  praktycznego 
punktu widzenia chirurga prawidłowe wykonanie całko-
witego usunięcia mezorektum w granicach wyznaczonych 
przez budowę anatomiczną jelita (Total Mesorectal Exci-
sion) zgodnie z zasadami chirurgii onkologicznej w grupie 
chorych po przebytej przedoperacyjnej radioterapii jest 
technicznie wymagające i obarczone ryzykiem powikłań. 
W Klinice Chirurgii Ogólnej i Kolorektalnej przyjęto zasa-
dę wykonywania czasowej ileostomii pętlowej u pacjentów 
poddanych przedniej resekcji odbytnicy po 60 roku życia, 
u których występują schorzenia współistniejące mające 
wpływ na prawidłowe gojenie (POCHP, cukrzyca), stosują-
cych sterydoterapię, którzy przeszli przedoperacyjną radio/
radiochemioterapię, u których wykonano niskie zespolenie 
(<5 cm od zwieraczy). Wykonanie ileostomii protekcyjnej  
w czasie niskiej przedniej resekcji odbytnicy zmniejsza ry-
zyko klinicznie jawnej nieszczelności zespolenia oraz ryzy-
ko reoperacji związanej z przeciekiem1-3. Pętlowa ileostomia 

jest ze zrozumiałych względów lepszą alternatywą niż ko-

lostomia4-5. Umożliwia ewentualne leczenie uzupełniające,  
a jej likwidacja związana jest ze znacznie mniejszym obcią-
żeniem i urazem operacyjnym dla pacjenta w porównaniu  
z odtworzeniem ciągłości przewodu pokarmowego po wy-
łonieniu kolostomii. 

W naszej Klinice całkowicie odeszliśmy od wytwarza-
nia protekcyjnych kolostomii. Uważam, że stomię na jeli-
cie grubym powinno się wykonywać tylko przy amputacji 
brzuszno-kroczowej odbytnicy (operacja sposobem Mile-
sa), operacji sposobem Hartmanna i wyjątkowo w zabiegach 
paliatywnych. Największą przewagą pętlowej ileostomii 
nad kolostomią pętlową jest fakt, że daje ona praktycznie 
całkowite wyłączenie jelita grubego z pasażu stolca i odbar-
czenie przewodu pokarmowego. Doskonale wiemy, że ko-
lostomia pętlowa bardzo często działa jak wentyl i 20-50% 

Ryc. 1 A - kolostomia pętlowa, B - ileostomia pętlowa

A

B
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nie wychodząc z domu

treści jelitowej pasażowane jest dalej na obwód ze względu 
na zapadanie się ostrogi stomii.

Zabiegi podobną techniką wykonuje się w przypadku 
niepoddających się leczeniu farmakologicznemu zmian 
w przebiegu ch. L-C w obrębie jelita grubego.
Niedrożność przewodu pokarmowego

Każdy chirurg w swojej codziennej praktyce staje przed 
koniecznością operacyjnego leczenia niedrożności przewo-
du pokarmowego w trybie pilnym. Tego typu operacje często 
związane są z koniecznością odbarczenia przewodu pokar-
mowego poprzez wyłonienie stomii. W przypadkach wielo-
poziomowej, nowotworowej niedrożności przewodu pokar-
mowego przy obecnym rozsiewie wewnątrzotrzewnowym re-
komendowaną procedurą jest wyłonienie pętlowej ileostomii.

Inna strategia postępowania dotyczy chorych z niedroż-
nością przewodu pokarmowego spowodowaną guzem (za-
palnym bądź nowotworowym) jelita grubego. Najczęściej 
wykonywaną wówczas operacją jest resekcja zmienionej 
chorobowo esicy lub zstępnicy z zamknięciem odbytnicy 
i  wytworzeniem proksymalnie jednolufowej kolostomii. 
Należy mieć na uwadze fakt, że po operacji sposobem Hart-
manna, która wciąż stanowi najczęściej wykonywaną proce-
durę w trybie ostrodyżurowym w przypadku niedrożności 
jelita grubego wywołanej guzem esicy, chory często zostaje 
zmuszony do pogodzenia się z faktem posiadania stomii do 
końca życia, gdyż odtworzenie ciągłości przewodu pokarmo-
wego może okazać się technicznie bardzo trudne lub najczę-
ściej pacjent zostanie zdyskwalifi kowany do ponownej ope-
racji z przyczyn kardiologicznych. Należy zawsze pamiętać 
o możliwości wykonania pierwotnego zabiegu resekcyjnego, 
zespolenia i odbarczającej ileostomii pętlowej, oczywiście 
w przypadkach umożliwiających wykonanie takiej proce-
dury w czasie pierwszej operacji (brak rozlanego, kałowe-
go zapalenia otrzewnej w przypadku perforacji guza). Sama 
operacja likwidacji ileostomii jest procedurą o wiele mniej 
traumatyzującą dla pacjenta w porównaniu z rekonstrukcją 
przewodu pokarmowego po wykonanej kolostomii i nie wy-
maga laparotomii. Cięcie zazwyczaj prowadzimy wokół ile-
ostomii wypreparowując obie pętle jelitowe, co w większości 
przypadków, jeśli proces zrostowy nie jest bardzo nasilony, 
nie przedstawia dużych trudności technicznych.
Technika i strategia operacyjna

Dokładne opisy techniki operacyjnej wytwarzania ileo- 
lub kolostomii zainteresowany czytelnik znajdzie w odpo-
wiednich pozycjach piśmiennictwa. W tym miejscu chciał-
bym krótko podkreślić kilka istotnych wskazówek dotyczą-
cych wytwarzania stomii. Miejsce, w którym znajdować się 
będzie stomia, wyznaczamy przed operacją. W przypadku 
ileostomii jest to najczęściej po prawej stronie przy brzegu 
mięśnia prostego brzucha. Jednak najlepiej oznaczyć analo-
giczne miejsce na skórze po stronie przeciwnej z uwagi na 
możliwe trudności z wyłonieniem stomii w miejscu typo-
wym (zbyt krótka, zmieniona zapalnie krezka w niektórych 
przypadkach nieswoistych zapaleń jelit, guzy desmoidalne 
w krezce w przypadkach zespołu polipowatości rodzinnej). 
Kolostomię wyprowadzamy najczęściej po lewej stronie.

Oczywistym jest, że każdą stomię wyłaniamy przez osob-
ne cięcie, a nigdy przez ranę operacyjną. Otwór w powło-
kach powinien być wystarczająco szeroki, ze szczególnym 
uwzględnieniem otrzewnej, która w przypadku zbyt małego 
nacięcia powoduje zwężenie i może być przyczyną zaburzeń 
funkcjonowania stomii i jej niedrożności. Stosujemy regu-
łę „dwóch palców”, które powinny swobodnie przejść przez 
otwór w otrzewnej i powięzi. Kolejne etapy wytwarzania 
ileostomii wykonujemy po zamknięciu właściwej rany ope-
racyjnej, aby uniknąć zakażenia. Należy z całym przekona-
niem podkreślić, że stomia zawsze powinna być otwarta na 
stole operacyjnym przed jej całkowitym obszyciem6. Odkła-
danie tego etapu z obawy przed komplikacjami septycznymi 
prowadzi do powstania ziarniny zapalnej i w konsekwencji 

zwężeń. Dogmat o zwiększonej liczbie powikłań i zakażeń 
w przypadku operacji z wyłonieniem stomii jest nieprawdzi-
wy. Pętla powinna być odpowiednio długa i zmobilizowana, 
tak aby udało się ją wyłonić bez napięcia na wysokość około 
4-5 cm nad powierzchnię skóry w przypadku ileostomii oraz 
2-3 cm w przypadku kolostomii i uniknąć powikłań w po-
staci zaburzeń ukrwienia i wklęsłości stomii, co spowoduje 
kłopoty z właściwym doborem zaopatrzenia.

Piśmiennictwo: 
1. Martel G et al. Neoadjuvant Th erapy and Anastomotic Leak 

Aft er Tumor-Specifi c Mesorectal Excision for Rectal Cancer. 
Dis. Colon Rectum.2008; 51,1195-1201

2. Tan WS et al. Meta-analysis of defunctioning stomas in low an-
terior resection for rectal cancer. Br J Surg 2009; 96: 462-472

3. Matthiessen P et al. Defunctioning stoma reduces symptomatic 
anastomotic leakage aft er low anterior resection of the rectum 
for cancer: a randomized multicenter trial. Ann Surg 2007; 246: 
207-214

4. Montedori A et al. Covering ileo- or colostomy in anterior 
resection for rectal carcinoma. Cochrane Database Syst Rev. 
2010;12,(5)

5. Chen J et al. Temporary ileostomy versus colostomy for colorec-
tal anastomosis: evidence from 12 studies.  Scand J Gastroente-
rol 2013 May;48(5):556-562

6. Wikler R Stoma Th erapy. An Atlas and Guide for Intestinal Sto-
mas. Georg Th ieme Verlag Stuttgart.

Ryc. 2 Schemat przewodu pokarmowego: 
 A - kolostomia, B - ileostomia

A B
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Nie taka sonda straszna
Jedną z opcji leczenia nieswoistych chorób zapalnych 

jelita jest żywienie dojelitowe (enteralne). Korzyści z nie-
go płynące to poprawa stanu odżywienia, przyrost masy 
ciała, indukcja remisji choroby, poprawa funkcjonowania 
w życiu codziennym.

Wiadomo, że niedożywienie negatywnie wpływa na 
przebieg choroby. Chory chudnie, staje się słabszy, zmęczo-
ny, ogólnie wygląda źle, zaś dzieci przestają rosnąć. 

Leczenie żywieniowe dojeli-
towe polega na podaniu pacjen-
towi doustnie, lub przez specjal-
ną sondę wprowadzoną przez 
nos do żołądka, dwunastnicy lub 
jelita, wszystkich niezbędnych 
składników energetycznych i po-
karmowych, których wchłania-
nie w przebiegu choroby jest nie-
wystarczające lub upośledzone.

Pierwszy raz spotkałam się 
z taką formą leczenia tuż po 
diagnozie w 2011 roku, miałam 
wtedy 14 lat. Nie chciałam na po-
czątku zgodzić się na założenie 
sondy. Bałam się, bo była to dla 
mnie nowość. Bardzo chudłam.

Zaczęłam pić preparaty ży-
wieniowe, jednak nie byłam  
w stanie wypić odpowiedniej 
ilości i dalej traciłam na wadze. 
Wtedy zgodziłam się na założe-
nie zgłębnika przez nos do jeli-
ta. Przytyłam osiem kilogramów  
w miesiąc. Wyniki się poprawiły, 
Crohn zaczął się wyciszać. 

Kolejny raz sondę i leczenie 
dojelitowe miałam przy ostrym 
zapaleniu trzustki, które było działaniem ubocznym przyj-
mowania leków immunosupresyjnych. Nie bałam się już 
zakładania sondy, gdyż wiedziałam, co mnie czeka. Wie-
działam, że to nie boli i jeżeli będę współpracowała z leka-
rzem, to „szybko pójdzie”.

Sondę miałam również zakładaną za każdym razem 
przy czyszczeniu jelita do kolonoskopii, ponieważ nie by-
łam w stanie wypić środków przeczyszczających. Nie czu-
łam ich okropnego smaku, gdy wstrzykiwałam je sobie 
przez sondę.

Ciężki rzut choroby nastąpił pod koniec 2012 roku – 
wtedy było bardzo źle. Duża utrata masy ciała, biegunka 
z krwią, silne bóle. W oczekiwaniu na leczenie biologiczne 
dostałam znowu sondę, tym razem do żołądka. Za każdym 
razem, mając leczenie żywieniowe, musiałam być w szpita-
lu przez 4-6 tygodni.

Obecnie także jestem na leczeniu żywieniowym doje-
litowym. Przygotowuję się do operacji, więc muszę trochę 
się odżywić i nabrać sił. Tym razem jestem w domu. Mam 
wypożyczoną pompę, stojak i plecaczek. Preparaty żywie-
niowe, zestawy do pompy, przywiezione przez firmę, leżą 
sobie u mnie w pokoju. Terapia żywieniowa trochę trwa, 
a korzystając z tego, że mam specjalny plecaczek nie mu-

szę siedzieć w domu przez długie tygodnie. Niektórzy mają 
żywienie dojelitowe tylko przez noc, a w dzień funkcjonują 
normalnie, chodzą do szkoły, pracy i nie przeszkadza im 
sonda. Ja żywienie mam przez całą dobę, więc wychodzę 
z domu z całym zaopatrzeniem. Leczenie żywieniowe po-
winno trwać 4-6 tygodni, w tym czasie nie warto siedzieć 
i patrzeć w cztery ściany, jeżeli ma się taką możliwość, na-
leży skorzystać i normalnie żyć.

Obawiałam się wyjścia z do mu 
z rurką w nosie. Bałam się reakcji 
ludzi. Po wsparciu użytkowni- 
ków forum (crohn.home.pl), zna-
jomych chorych a także rodziców 
postanowiłam, że nie będę się cho-
wać tylko dlatego, że mam sondę. 
Zapakowałam jedzonko i  pompę 
do plecaczka i wyszłam na spacer. 
Reakcje ludzi były różne. Dzieci, 
jak to dzieci patrzyły się, poka-
zywały palcami, pytały rodziców 
„co ta dziewczyna ma w nosie?”. 
Starsi ludzie też się przyglądali, 
dorośli i młodzież uciekali wzro-
kiem. Przyzwyczaiłam się już 
do spojrzeń ludzi. Tylko jedna 
pani zapytała mnie wprost, co 
mi z nosa wystaje. Słyszę często, 
że pacjenci z sondą boją się wy-
chodzić z domu. Nie ma czego 
się bać! Mam już swoje doświad-
czenie z sondą, nie przeszkadza 
mi już rurka w nosie i w gardle. 
Przy pierwszej sondzie nie umia-
łam na początku połykać śliny. 
Do wszystkiego można się przy-
zwyczaić. Żyjcie swoim życiem, 

nie zmieniajcie się dlatego, że macie w nosie niezwykły 
„kolczyk”. Nie przejmujcie się komentarzami innych na 
ten temat, oni nie wiedzą, co to jest zaostrzenie choroby, 
niedożywienie, bóle, nieustanne biegunki. Siedząc w domu 
i patrząc w cztery ściany, zwariujecie. Ignorujcie głupie 
spojrzenia i uwagi.

Z plecaczkiem chodzę wszędzie: do sklepu, do kościo-
ła, jeżdżę komunikacją miejską, jeżdżę na rowerze, spoty-
kam się ze znajomymi, chodzę na kurs angielskiego. Nie 
przeszkadza mi sonda i całe zaopatrzenie na grzbiecie. Nie 
warto z niczego rezygnować, nie warto się bać. Sonda to 
żadna przeszkoda. W końcu jestem normalnym człowie-
kiem, tylko akurat teraz mam żywienie i jedzonko odżywia 
mnie przez całą dobę, płynąc cieniutką rureczką prosto do 
żołądka. Już widzę różnicę, na żywieniu jestem od czterech 
tygodni i przytyłam aż 4 kg, a wyniki badań są coraz lepsze. 
Musimy walczyć na co dzień i realizować swoje marzenia, 
nie ważne czy mamy sondę czy nie. Nie możemy wstydzić 
się swojej choroby, bo inaczej nigdy jej nie zaakceptujemy. 

Na koniec powtórzę, chory z założoną sondą może pro-
wadzić aktywne życie, chodzić do szkoły, pracować a nawet 
uprawiać większość sportów. 

K.K
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Razem z J-elitą

Zapraszamy do wzięcia udziału w projekcie polegającym na aktywacji zawodowej osób chorych oraz ro-
dziców dzieci chorych na NZJ. Odpowiednio przygotowane zajęcia z doradztwa zawodowego, zakładania 
działalności gospodarczej, z zakresu zarządzania stresem oraz akceptacji ograniczeń wynikających z cho-
roby pozwolą na poprawę funkcjonowania w grupie zawodowej. Inicjatywa skierowana jest do wszystkich 
członków Towarzystwa „J-elita” w wieku 18+. 
W ramach projektu zorganizowane zostanie spotkanie wyjazdowe w województwie małopolskim. 
W czasie spotkań zostaną zorganizowane warsztaty ze specjalistami: doradcami zawodowymi, ekspertami od 
prawa pracy, ekspertami ds. niepełnosprawności, psychologiem, trenerem umiejętności miękkich. 
Izabela Mleczko, trener doradztwa zawodowego – absolwentka Wyższej Szkoły Ekonomiczno-Informa-
tycznej w Warszawie – Ekonomika Handlu Zagranicznego oraz Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie 
– Coaching, Wyższej Szkoły Nauk Społecznych w Lublinie – Doradztwo Zawodowe, poprowadzi warsztaty 
i szkolenia obejmujące następujące zagadnienia: samozatrudnienie – jak założyć własną firmę, możliwość 
przekwalifikowania, przebranżowienia, wyboru właściwej ścieżki edukacji wyższej, praca na odległość, 
autoprezentacja, CV, rozmowa kwalifikacyjna. 
Jacek Szajer, Radca Prawny poprowadzi wykłady na temat informacji o przysługujących prawach osobom 
przewlekle chorym/niepełnosprawnym.
Marzena Tazbir-Kowalczyk, mgr psychologii i socjologii, 10 lat doświadczenia zawodowego w obszarze 
problematyki osób niepełnosprawnych, w szczególności w obszarze orzecznictwa o niepełnosprawności, 
absolwentka studiów podyplomowych z doradztwa zawodowego i personalnego przybliży uczestnikom 
warsztatów informacje o dostępnym wsparciu społecznym.
Dr n. hum. Martyna Głuszek-Osuch, psycholog, trener motywacji, absolwentka studiów magisterskich 
i studiów doktoranckich na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego, na co dzień pracująca 
m.in. w Szpitalu MSW przy ul. Wołoskiej w Klinice Chorób Wewnętrznych i Gastroenterologii z Pod-
oddziałem Leczenia Nieswoistych Chorób Zapalnych Jelit poprowadzi warsztaty obejmujące następujące 
zagadnienia: wiara w siebie, nauka radzenia sobie ze stresem i emocjami, jak poradzić sobie z lękiem 
przed zaostrzeniem. 
Spotkanie odbędzie się w dniach 26-28.09.2014 r. (przyjazd 26.09 od godz. 18.00, wyjazd 28.09.2014 r.  
po obiedzie) w Zakrzowie, w Ośrodku Wczasowo-Rekreacyjnym Caritas (www.zakrzow.caritas.pl). 
Zapewniamy: 
•	 nocleg w pokojach 3, 4-osobowych z pełnym węzłem sanitarnym, 
•	wyżywienie: 3 posiłki dziennie: śniadanie, obiad, kolacja, 
•	 ognisko integracyjne. 

Udział uczestników jest dofinansowany w ramach projektu „Zwyczajnie Aktywni”. 
Zgłoszenia prosimy kierować na adres mailowy biuro@j-elita.org.pl. Szczegółowy program warsztatów 
zostanie przesłany do uczestników na tydzień przed planowanymi warsztatami. Zajęcia przewidziane są 
dla 35 uczestników. 
Projekt finansowany z grantu przekazanego przez firmę AbbVie Polska Sp. z o. o.

„J-elita” - laureat konkursu Zwyczajnie Aktywni 2013, zaprasza do udziału w projekcie „Aktywne życie wbrew aktywnej 
chorobie”, którego celem jest aktywizacja zawodowa osób chorych oraz rodziców dzieci chorych na NZJ. 
Więcej na www.j-elita.org.pl.
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