Wrzodziejące Zapalenie Jelita Grubego • Choroba Leśniowskiego-Crohna

2

/2008

kwiecień-czerwiec

ISSN 1898-6749

kwartalnik

Szanowni Państwo,

W numerze:

Tym z Państwa, którzy nie wypełnili jeszcze swoich

Jak wykorzystaliśmy 1% Państwa
podatku?

zeznań podatkowych przypominamy o możliwości
przekazania 1% podatku na rzecz naszego
Towarzystwa. O tym jak wykorzystaliśmy podatek
przekazany nam w 2007 roku można przeczytać
na stronie 3. Mam nadzieję, że zmiany sposobu
przekazywania 1% przełożą się na większe wpływy,

Leczenie żywieniowe dzieci
z chorobą Leśniowskiego-Crohna
Badania kliniczne – rozwój leku

które będziemy mogli przeznaczyć na poprawę

Jak nieść pomoc osobie chorej?

losu chorych.
				

Prezes Towarzystwa „J-elita”

Małgorzata Mossakowska

Najbliższe spotkania
Ważne adresy i telefony

Polskie Towarzystwo Wspierania Osób z Nieswoistymi Zapaleniami Jelita

Reklama

Szanowni Państwo,
W grudniu 2007 roku, już po oddaniu do druku poprzedniego numeru kwartalnika, Towarzystwo „J-elita” podpisało z Państwowym Funduszem Osób Niepełnosprawnych (PFRON) umowę o współpracy w ramach programu Partner 3. Porozumienie zawarte jest na sześć lat i obejmuje trzy zadania: Kwartalnik „J-elita”,
„Wyjście z Cienia” (WC), czyli organizację spotkań w Oddziałach Wojewódzkich
Towarzystwa oraz weekendowe spotkania wyjazdowe.
Otrzymanie wsparcia finansowego ze strony PFRON-u pozwoli na zwiększenie nakładu kwartalnika do 7 500 egz. oraz na wysyłanie go do domu nie tylko
członkom „J-elity”, ale również osobom chorym z orzeczonym stopniem niepełnosprawności. Aby „zaprenumerować” kwartalnik wystarczy przesłać na adres
Zarządu Głównego pocztą lub mailem zamówienie i kserokopię orzeczenia o niepełnosprawności. Zamówienia będziemy realizować w kolejności zgłoszeń, aż do
wyczerpania się nakładu. Będziemy mogli przekazywać Kwartalnik większej niż
dotychczas liczbie oddziałów szpitalnych i poradni.
W ramach projektu „Wyjście z Cienia” planujemy, aby nasze spotkania organizowane w oddziałach stały się regularne, a zapraszani wykładowcy mają nam
pomóc w radzeniu sobie z chorobą, w integracji ze środowiskiem, zaznajomić
z naszymi prawami i możliwościami dostępnymi dla osób niepełnosprawnych.
Stwarza to szansę na powstanie grup terapeutycznych, porad psychologa i dietetyka.
Sukces weekendowych spotkań w Zakrzowie organizowanych przez Oddział
Małopolski był inspiracją do wystąpienia do PFRON o dofinansowanie także takiej działalności, która umożliwi uczestnictwo w organizowanych zajęciach osobom spoza wielkich miast oraz z terenów, gdzie „J-elita” jeszcze nie działa.
Do naszych sukcesów możemy doliczyć zorganizowaną razem z firmą SheringPlaugh akcję mającą na celu dotarcie do chorych z informacją o możliwościach
udziału w programach lekowych wprowadzonych pod koniec ubiegłego roku
przez NFZ. Razem z tym numerem Kwartalnika przesyłamy Państwu informację
o klinikach i szpitalach prowadzących leczenie biologiczne i leczenie budesonidem dojelitowym chorych na chorobę Leśniowskiego-Crohna.
Małgorzata Mossakowska

Prezes ZG Towarzystwa „J-elita”

Towarzystwo J-elita
zachęca do wpłacania 1% podatku przy rozliczaniu PITów.
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Jak wykorzystaliśmy
1% Państwa
podatku
Ci z Państwa, który wpłacili 1%
podatku za rok 2006 na rzecz
Towarzystwa „J-elita” wsparli
nas kwotą prawie 15 000 zł.
Pieniądze te zostały przeznaczone na zakup najpotrzebniejszego sprzętu dla trzech
oddziałów leczących dzieci chore
na nieswoiste zapalenia jelita.
Zakupiliśmy: pulsoksymetr stacjonarny dla Uniwersyteckiego
Szpitala Dziecięcego w Krakowie-Prokocimiu; dwa statywy
medyczne do żywienia pozajelitowego w warunkach domowych
i klipsownicę dla Kliniki Pediatrii,
Gastroenterologii i Onkologii
Dziecięcej w Gdańsku oraz dwie
lampy bakteriobójcze przepływowe dla Kliniki Gastroenterologii
i Żywienia Dzieci, Uniwersytetu
Medycznego w Warszawie.
Wydaliśmy 14 105 zł.
Mamy świadomość, że
wartość zakupionego sprzętu nie
jest wielka, ale naszym atutem
jest szybkie działanie. Zdarzyło się, że decyzja o zakupie
i złożenie zamówienia następowało tego samego dnia, którego
wpływała prośba.
Dzięki Państwu dwoje dzieci
będzie mogło opuścić szpital
i być żywionych pozajelitowo
w domu. Maluchy po zabiegach
wykonywanych w znieczuleniu
ogólnym są monitorowane.
Lampy przepływowe pozwalają
„odkazić” pomieszczenia, gdy
przebywa w nich chory lub
personel. Nowa klipsownica
zastąpiła starą, co zapewnia
możliwość wykonywania zabiegów w trakcie badań endoskopowych.
Działalność tę pragniemy
kontynuować koncentrując się
na pomocy klinikom leczącym naszych najmłodszych
chorych, którzy spędzają tam
czasem znaczną część swego
dzieciństwa, a nasze wspólne
zaangażowanie może sprawić,
że będzie ono bezpieczniejsze
i weselsze.
Dziękujemy!

Zakup pulsoksymetru
wsparła sumą 2 500 zł
firma

Pomocne informacje na stronie internetowej
http://nzj.iimcb.gov.pl/
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O Towarzystwie J-elita

Co nowego na forum
www.crohn.home.pl
Nasze forum dalej się
rozwija. Mamy napisanych
107 596 postów, 4 693
tematów, 1 846 zarejestrowanych użytkowników
a forum odwiedzono już
299 280 razy!
Uwaga! Nastąpiła zmiana
nazwy forum na: CU, CD
i inne zapalne choroby
jelita. Forum otwarte jest
dla wszystkich chorych na
nieswoiste zapalenia jelit
a dla ich rodziców, partnerów i osób zainteresowanych. Zapraszamy
29 lutego w piątek wieczorem próbowaliśmy pobić
rekord w liczbie użytkowników w tym samym czasie,
ale mimo obecności ponad
63 osób, nie udało nam się.
Nie jesteśmy jednak zrażeni
porażką, bo była to nasza
pierwsza akcja, a jak wiadomo – do trzech razy sztuka.

Piąte Urodziny Forum
16 kwietnia 2003 Mikołaj stworzył miejsce w sieci gdzie spotykają się osoby chore na nieswoiste zapalenia jelita oraz Ci, którzy z problemami jelitowymi borykają się od dawna.
Wszyscy, którzy trafili na to Forum wiedzą, że w każdej trudnej sytuacji można uzyskać zarówno wsparcie psychiczne, jak i konkretną pomoc. Musimy z całą mocą podkreślić, że bez Forum Towarzystwo „J-elita” by nie powstało, a na pewno nie rozwijałoby
się tak prężnie.
Życzymy Forum dalszych lat wspaniałej działalności. Podziękowania należą się
wszystkim, którzy je tworzą: Administratorom, Moderatorom, Specjalistom oraz tym,
którzy swoimi postawami pomagają innym.
Zarząd Towarzystwa „J-elita”

Jubileusz pracy profesor Marii Korzon
24 listopada 2007 w salach Muzeum Narodowego w Gdańsku odbyła się sesja naukowa
z okazji 20-lecia Pracowni Endoskopii Dziecięcej Katedry i Kliniki Pediatrii, Gastroenterologii i Onkologii Dziecięcej AM w Gdańsku połączona z jubileuszem pracy prof. Marii
Korzon. Uroczystość zaszczyciło swoją obecnością wiele sław ze świata gastroenterologii. Towarzystwo „J-elita” było jednym ze współorganizatorów i sponsorów konferencji,
a udział w uroczystości wziął członek Zarządu Głównego, prezes Oddziału Pomorskiego
Piotr Labudda.

Zakrzów po raz drugi

Obecnie w kręgu adminów,
moderatorów oraz specjalistów pracujemy nad wprowadzeniem kolejnych zmian,
mających na celu usprawnienie poruszania się na forum.

Nowe fora:
•P
 owikłania
i inne choroby

W dniach 22-24 lutego 2008 roku odbyło
się kolejne spotkanie seminaryjno-integra–P
 owikłania ze strony
cyjne zorganizowane przez Oddział Małoukł. pokarmowego,
polski ,,J-elity’’, w Ośrodku Wczasowo– Powikłania pozajelitowe,
Rekolekcyjnym w Zakrzowie.
– Inne choroby
W piątek, po dotarciu na miejsce i zakwaterowaniu, odbył się wieczorek zapoAnia Madejska
znawczy. Wiele osób znających się z Forum
– administrator
miało okazję porozmawiać ze sobą po raz
na www.crohn.home.pl
pierwszy „na żywo” i mile spędzić czas.
W sobotę czekała na nas seria wykłaSponsorem naszego dów przygotowanych przez Marlenę i JaForum dyskusyjnego cka Szajer. Dotyczyły one porad prawnych,
w tym odwołań i różnych innych problejest serwis:
mów, z którymi często borykają się osoby niepełnosprawne w kontaktach z ZUS.
Dowiedzieliśmy się, w jaki sposób pisać
odwołania od orzeczeń, jakie są nasze prawa i o co mogą ubiegać się w ZUS osoby
niepełnosprawne. Obszernie przedstawio-



no zagadnienia dotyczące odliczeń podatkowych przysługujących z tytułu niepełnosprawności. W jasny i zrozumiały dla
wszystkich sposób zostały omówione trudne dla podatników zagadnienia. Na końcu
rozstrzygnięto sporne kwestie dotyczące
dofinansowania z PFRON-u. Zapoznaliśmy
się również z planami Oddziału Małopolskiego na rok 2008. Po wykładach, Marlena i Jacek chętnie odpowiadali na nasze
liczne pytania. Z wielkim zaangażowaniem
analizowali każdy problem i pomagali go
rozwiązać.
Po dużej dawce wysiłku umysłowego,
przyszedł czas na wysiłek fizyczny. Wszyscy chętnie wzięli udział w meczu piłki
siatkowej, który stał się już zakrzowską
tradycją.
W niedzielę po pysznym obiedzie nadszedł przykry dla wszystkich czas pożegnań i powrotów do domu.
Z tego spotkania wyjechaliśmy bogatsi
o nowe doświadczenia i niezmiernie przydatną wiedzę. W imieniu całej 21-osobowej grupy, pragnę serdecznie podziękować
Oddziałowi Małopolskiemu za zorganizowanie tego spotkania, Marlenie i Jackowi
za serię interesujących wykładów, a także
wszystkim sponsorom. Kolejne spotkanie
w Zakrzowie planujemy w kwietniu – pozostaje tylko napisać: „Do zobaczenia!”
Ewa Lucińska – elwirka
J-elita Nr 2 (3) 2008

Wydarzenia

Wieści z oddziałów
Kujawsko-pomorski
7 grudnia 2007 odbyło się spotkanie choinkowe połączone z rocznicą działalności
Oddziału Kujawsko-pomorskiego Towarzystwa „J-elita”. Spotkanie cieszyło się
dużym zainteresowaniem. Organizowane
były konkursy i zabawy, a każdy z uczestników otrzymał drobny upominek. Serdecznie dziękujemy dyrekcji szpitala im.
dr A. Jurasza w Bydgoszczy za pomoc
w organizacji spotkania.
19 stycznia 2008 w sali konferencyjnej
Oddziału Ginekologii i Położnictwa Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego
w Gdańsku odbyło się spotkanie Oddziału
Pomorskiego „J-elity” połączone z wykładem gastroenterologa – dr Jacka Brodzickiego. Dr Brodzicki oprócz zagadnień
związanych z NZJ, przedstawił nowe kierunki badań. Następnie odpowiadał na liczne pytania oraz udzielił indywidualnych
konsultacji. W czasie spotkania omówiono
szereg spraw związanych z działalnością
oddziału oraz z planami, w tym harmonogram spotkań. Przygotowanie i przeprowadzenie spotkania odbyło się z pomocą
wolontariuszy z 7 Gdańskiej Integracyjnej
Drużyny Harcerskiej, którym serdecznie
dziękujemy.

dzie Profesor chętnie odpowiadał na nasze
pytania.
Następnie udaliśmy się do Głogoczowa,
gdzie zostaliśmy ugoszczeni uroczystym
obiadem przez właścicieli Restauracji Biesiada – sponsorów tego spotkania. Rozmowom i zabawie nie było końca.

Mazowiecki
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• Możliwości medycyny są
nieograniczone! Niestety,
ograniczone są możliwości
pacjentów.

• Siostra do pacjenta:

– Jest pan żonaty?
– Tak, ale te obrażenia to
z wypadku mam.

• Nieprawdą jest twierdzenie, że choroba źle wpływa
na organizm człowieka.
Skleroza poprawia krążenie
i wydatnie wzmacnia układ
ruchowy kończyn dolnych.

Nawiązano stałą współpracę z dietetykiem
mgr Urszulą Grochowską. Pierwsze spotkanie „Wpływ żywności na nieswoiste zapalenia jelita” odbyło się 7 lutego, kolejne
• Jaki jest najlepszy sposób
18 marca. Prezentacja ze spotkania umiesz- na katar?
czona jest na stronach www Towarzystwa. – Dwie tabletki Laxigenu
i strach kichnąć…

Pomorski
15 grudnia 2007 w Klinice Pediatrii, Gastroenterologii i Onkologii Dziecięcej AM w Gdańsku odbyło się trzecie już spotkanie choinkowe
dla dzieci z NZJ. Spotkanie swoją obecnością
uświetniła Kierownik Kliniki, dr hab. Barbara Kamińska, członek Oddziału Pomorskiego
Towarzystwa „J-elita”.

Małopolski

26 stycznia odbyło się spotkanie świąteczno – noworoczne. Spotkanie rozpoczęło
się wykładem prof. dr hab. n. med. Tomasza Macha. Uczestniczyło w nim około 70
osób: członkowie stowarzyszenia, ich rodziny i pacjenci Kliniki Gastroenterologii
CM UJ, gdzie odbył się wykład. W sposób ciekawy i zrozumiały zaprezentowano zagadnienia związane między innymi
z patogenezą, leczeniem, powikłaniami
i różnicowaniem ch. L-C i wzjg. Po wykła-

Na wesoło

Na dzieci czekały atrakcje i konkursy
oraz najbardziej oczekiwany Święty Mikołaj ze swoimi pomocnikami. Święty Mikołaj
udał się też z upominkami do chorych dzieci
przebywających w Klinice. Część prezentów przekazano do przedszkola specjalnego
w Gdańsku. Głównym sponsorem spotkania
choinkowego była kolejny raz firma Astellas,
której składamy bardzo serdeczne podziękowania za okazane serce. Wielki wkład w przygotowanie i przeprowadzenie imprezy mieli
harcerze z 7 Gdańskiej Integracyjnej Drużyny
Harcerskiej im. B. Romanowskiego. Szczególne podziękowania należą się sekretarzowi
Zarządu Oddziału Pomorskiego „J-elity” pani
Adzie Guźniczak.

• Pokłóciły się okrutnie

części ciała. No, bo kto tu
rządzi? – Toż jasnym jest, że
ja – burknął mózg – to ja tu
myślę i wszystko kontroluję.
– Bzdura! – zaprotestowały ręce – my tu robimy
najwięcej – zarabiamy na
wasze utrzymanie. –
Ech – westchnęły nogi –
to nasza rola rządzić, to my
decydujemy, jaki kierunek
obrać i dążyć w słusznym
kierunku.
– My – odparły oczy
– myśmy szefami – my
wszystko widzimy i naprawdę nic nam nie umyka.
– Bzdura – odparł żołądek
– to ja tu rządzę, wytwarzam
wam wszystkim energię,
ciężko pracuję i trawię. Beze
mnie zginiecie…
– JA BĘDĘ SZEFEM – nagle odezwała się milcząca
dotąd dupa – I JUŻ.
Śmiech ogólny, że całe
ciało się nie może pozbierać.
– DOBRA – odpowiedziała
dupa – jak tak, to STRAJK.
I przestała robić cokolwiek.
Minęło kilka godzin. Mózg
dostał gorączki. Ręce opadły.
Nogi zgięły się w kolanach,
Oczy wyszły na wierzch.
Żołądek wzdęło i spuchł
z wysiłku. Szybko zawarto
porozumienie. Szefem została dupa.
I tak to już jest drodzy
moi. Szefem może zostać
tylko ten, co gówno robi.



Nasze choroby

Żywienie enteralne w leczeniu choroby
Leśniowskiego-Crohna u dzieci
Piotr Albrecht

Od lat trwają badania i toczą się dyskusje
oraz polemiki na temat ustalenia jasnych
zasad leczenia pacjentów z chorobą Leśniowskiego-Crohna (ch. L-C). Dobór optymalnego leczenia warunkowany jest wieloma czynnikami, m.in. wiekiem, ciężkością
i czasem trwania choroby, jej lokalizacją
w przewodzie pokarmowym oraz indywiPiotr Albrecht
dualną reakcją i tolerancją chorego na za– specjalista gastroeterostosowane metody terapeutyczne.
logii i pediatrii II st., zaLeczenie podejmowane u chorego z akstępca kierownika Kliniki
tywną
postacią ch. L-C ma na celu:
Gastroenterologii i Żywienia
– uzyskanie szybkiej i możliwie trwaDzieci, Akademii Medycznej
łej remisji,
w Warszawie. Autor i współ– złagodzenie objawów klinicznych
autor 140 publikacji naukowych w języku polskim,
i poprawę jakości życia chorego, a u dzieci
angielskim i niemieckim.
dodatkowo poprawę w procesach wzrastaDługoletni współpracownik
nia i dojrzewania płciowego,
miesięcznika „Dziecko”, gdzie
– zapobieganie występowaniu wczesprowadzi własną dwustroninych i późnych następstw choroby.
cową rubrykę – odpowiedzi
Warto zdawać sobie sprawę, że zabuna pytania rodziców – oraz
rzenia
wzrastania i dojrzewania mogą być
cotygodniowe dyżury pod teprzez
długi
czas jedynym objawem ch. L-C.
lefonem w redakcji. Twórca
Blisko
85%
dzieci w momencie rozpoznaporadnika „Od niemowlaka
nia choroby ma różnego stopnia zaburzenia
do przedszkolaka. Poradnik
wzrastania, ok. 23% ma wzrost poniżej 3
dla rodziców dzieci w wieku
12-36 miesięcy”. Współautor pc i u ok. 36% tempo wzrastania mieści się
wielu poradników w tym:
poniżej 3 pc.
Piotr Albrecht, Olga NieciU dzieci, przy wyborze optymalnego
kowska. „Rodzice pytają,
sposobu leczenia, należy także uwzględpediatra odpowiada”; Hanna nić, że ze względu na długotrwały charakSzajewska, Piotr Albrecht
ter choroby i zarazem długotrwały proces
„Jak żywić niemowlęta
leczniczy, powinien on być obarczony jak
i małe dzieci”. Konsultant
medyczny publikacji populatyzatorskich z dziedziny
pediatrii.

Wykłady dla TVN Med
o tematyce: ”Ból i gorączka u dzieci”, ”Wymioty”,
”Antybiotykoterapia zakażeń
przewodu pokarmowego”.
Członek Rady Naukowej „Kliniki Pediatrycznej”. Prezes
Oddziału Mazowieckiego Polskiego Towarzystwa Wspierania Osób z Nieswoistymi
Zapaleniami Jelita „J-elita”.

najmniejszym zakresem działań niepożądanych. Takim, jak się obecnie uważa,
niezwykle ważnym elementem terapii jest
żywienie enteralne.

Co to jest żywienie
enteralne?
Żywienie enteralne to leczenie żywieniowe
stosowane drogą przewodu pokarmowego,
oparte zwykle na specjalnie zbilansowanych gotowych preparatach. W stosunku
do stosowanego niekiedy całkowitego żywienia parenteralnego (dożylnego), jest to
droga zdecydowanie bardziej fizjologiczna,
sprzyjająca zachowaniu struktury i funkcji
jelita, pobudzająca regenerację nabłonka
jelitowego, zmniejszająca szansę przemieszczania się flory jelitowej poza obręb
przewodu pokarmowego, korzystnie wpływająca na stan odporności zarówno miejscowej jak i ogólnej. Metoda ta w stosunku
do żywienia parenteralnego jest łatwiejsza
w prowadzeniu, również w warunkach ambulatoryjnych i wiąże się ze zdecydowanie
mniejszą liczbą działań niepożądanych.

Jaki jest prawdopodobny
mechanizm działania
żywienia enteralnego?
Mechanizm działania żywienia enteralnego
w terapii ch. L-C nie jest w pełni poznany,
przypuszcza się jednak, że najważniejsze

Tabela 1. Żywienie enteralne jako pierwotne leczenie choroby L-C u dzieci.
Wskazania
Indukcja remisji
Zahamowanie lub upośledzenie procesów wzrastania
Podtrzymanie remisji

Indukcja remisji
Wyłączne żywienie enteralne 6-8 tygodni jeśli możliwe stosowanie doustne,
przy złej tolerancji – zgłębnik nosowo-żołądkowy.
Z dodatkowych napoi dopuszczalna tylko woda
140 – 150% kcal dziennego zapotrzebowania obliczonego dla wieku i wzrostu

Zainteresowania pozazawodowe – narciarstwo, kajakarstwo, muzyka, ogrodnictwo.

Podtrzymanie remisji

Ostatnio został dziadkiem
bliźniaków – Marysi i Jasia.

Nocne dożywianie; 50 – 80 kcal/kg/noc; 5 lub 7 nocy/tydzień
Ewentualnie przerywane, dzienne, wyłączne żywienie enteralne
1 miesiąc/co 4 miesiące/przez rok
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elementy to uzyskanie dodatniego bilansu
azotowego (akumulacja białka ustrojowego), przyspieszenie wzrastania i dojrzewania płciowego, działanie przeciwzapalne
zmniejszające powstawanie różnych sprzyjających zapaleniu cytokin (m.in. TNF oraz
IL-12, które bezpośrednio hamują funkcje
chrząstki wzrostowej), zmniejszenie motoryki i dolegliwości przewodu pokarmowego, zmiana składu flory bakteryjnej na
korzystniejszą. Co ciekawe, efekt przyspieszonego wzrastania utrzymuje się także
przez dłuższy czas po zakończeniu leczenia
żywieniowego.

Jakie jest miejsce
żywienia enteralnego
w leczeniu choroby L-C
u dzieci?
Opublikowane badania, jak i ostatnie zalecenia ECCO (European Crohn’s and Colitis
Organisation – 2006), wskazują, że żywienie enteralne jest u dzieci w pełni efektywną metodą indukowania remisji, zwłaszcza
w pierwszym rzucie choroby, choć jak się
wydaje w stopniu nieco słabszym niż kortykosteroidy systemowe. Na podkreślenie
zasługuje jednak fakt, że leczenie żywieniowe jest pozbawione licznych działań
niepożądanych przynależnych kortykoterapii i nie wywołuje, co zrozumiałe, sterydozależności. Działania niepożądane
żywienia enteralnego ograniczają się do:
złej tolerancji smakowej, nudności, wzdęć,
luźnych stolców, konieczności wybudzania
chorego przy dożywianiu prowadzonym
nocą. Rzadko dochodzi do zachłyśnięcia
(chroni przed nim np. żywienie dodwunastnicze), jeszcze rzadziej do perforacji jelita
lub posocznicy.
Żywienie enteralne, choć najskuteczniejsze w leczeniu zmian toczących się
w jelicie cienkim, działa także w przypadkach zmian ograniczonych do jelita grubego lub występowania jedynie zmian okołoodbytowych.

Sposoby prowadzenia
żywienia enteralnego
W zależności od rodzaju diety, jej smaku,
motywacji chorego i preferencji smakowych, żywienie można prowadzić drogą
doustną, przez sondę dożołądkową lub dodwunastniczą.
Żywienie dożołądkowe może być prowadzone w sposób ciągły (lepiej tolerowany przez chorych) lub metodą porcjową
J-elita Nr 2 (3) 2008

(gorzej tolerowana, ale bardziej fizjolo- Co nowego w nauce?
giczna).
• Lek natalizumab (Tysabri),
Żywienie dodwunastnicze powinno być który do tej pory był stosowany
prowadzone jedynie w sposób ciągły (pom- w leczeniu stwardnienia rozsianego, został dopuszczony na
pą lub metodą grawitacyjną).
Przy żywieniu mającym trwać dłużej rynek USA do użycia w terapii
choroby Leśniowskiego-Crohna
niż 2 miesiące, wskazane jest założenie ga- u pacjentów, którzy nie
stro- lub jejunostomii – cewnika wprowa- odpowiadali na żadne inne
dzonego przezskórnie do żołądka lub jelita leki. Natalizumab jest specyficznym przeciwciałem przeciw
cienkiego.
Żywienie rozpoczyna się zwykle od integrynie α4 – białku adhezyjnemu znajdującemu się na
mniejszych ilości, dochodząc, w zależno- powierzchni leukocytów, które
ści od tolerancji, szybciej lub wolniej, do pośredniczy w przechodzeniu
wyliczonej podaży sięgającej w przypadku limfocytów z krwiobiegu do
ch. L-C 140% zapotrzebowania. W zasadzie ściany jelita.
Przy udowodnionej skudo 10 roku życia stosuje się diety przeznaczone dla dzieci, a powyżej 10 roku życia teczności, terapia ta niesie
ryzyko wystąpienia postępujądiety przeznaczone dla dorosłych.
cej leukoencefalopatii wieloPodsumowanie wskazań do żywienia ogniskowej. Opisane nieliczne
enteralnego oraz sposobu jego prowadze- przypadki ciężkiej wirusowej
infekcji mózgu były powodem
nia zebrano w tabeli 1.

Rodzaje diet stosowanych
w żywieniu enteralnym

wycofania leku na pewien czas,
a w Europie nadal nie jest
dopuszczony do leczenia.

• Lek o nazwie rosiglitazon

W żywieniu enteralnym stosuje się diety (Avandia), stosowany w dopolimeryczne (pełne cząsteczki białkowe), ustnej terapii cukrzycy typu II,
diety oligomeryczne lub oligopeptydo- został ostatnio zaproponowany
we (źródłem białka są kilku- do kilkuna- do leczenia wrzodziejącego
stoaminokwasowe łańcuchy peptydowe) zapalenia jelita grubego. Ze
wstępnych badań wynika,
oraz diety elementarne (źródłem białka, że remisja nastąpiła u 17%
a właściwie azotu, są wolne aminokwasy). pacjentów z 44%, którzy odpoDiety polimeryczne, ze względu na smak wiedzieli klinicznie na leczenie.
zbliżony do mleka, bywają tolerowane dro- • Irlandzcy naukowcy, pod
gą doustną, podczas gdy oligomeryczne kierunkiem prof. C. Taylora,
i elementarne muszą być z reguły podawa- odkryli nową, potencjalną metodę leczenia chorób zapalnych
ne przez sondę.
Co ciekawe, nie wykazano różnic jelita. Z pracy opublikowanej w
styczniowym wydaniu Gastrow efektywności działania pomiędzy tymi enterology wynika, że dzięki
rodzajami diet, więc mogą one być w zasa- zastosowaniu nowych leków
dzie stosowane zamiennie.
zwanych inhibitorami hydrokDostępne w Polsce diety przemysłowe sylazy (Dimethyloxalylglycine
i ich najistotniejsze cechy zestawiono w ta- – DMOG), prawie całkowicie
udało się cofnąć objawy
beli 2.
u myszy, u których chorobę

Długość remisji
uzyskiwana po leczeniu
żywieniowym
Remisja u dzieci leczonych żywieniem enteralnym jest porównywalna do remisji uzyskiwanej u chorych po zastosowaniu kortykosteroidoterapii. Najlepszy efekt uzyskuje
się w pierwszym rzucie choroby – remisja
u średnio 86% dzieci, w kolejnych rzutach
choroby skuteczność ta niestety obniża się
do ok. 50%. Nawrót choroby po zakończeniu żywienia enteralnego następuje średnio
po 12-16 miesiącach i dotyczy ok. 43-60%

wywołano eksperymentalnie.
Podanie DMOG spowodowało
„oszukanie” jelita tak, by miało
wrażenie, że zostało pozbawione tlenu, co doprowadziło
– w reakcji obronnej – do
zahamowania procesów śmierci
komórek śluzówki jelita.
Podobnego odkrycia, stosując inny inhibitor hydroksylazy,
dokonał równolegle zespół
naukowców z Uniwersytetu Colorado w Denver. Oba zespoły
rozpoczęły współpracę, która
ma doprowadzić do opracowania nowej, bezpiecznej dla
człowieka metody leczenia NZJ.
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Słowniczek:
• I n vitro – prowadzenie
badań na żywych, wyizolowanych z organizmu
tkankach, komórkach lub
substancjach.
•T
 oksyczność – działanie
niepożądane wynikające
z reakcji chemicznych
lub fizykochemicznych
pomiędzy związkiem chemicznym, który wniknął do
ustroju, a organizmem.

chorych. Stosowanie tego sposobu terapii
metodą przerywanego nocnego dożywiania wydłuża znamiennie czas remisji, choć
nie chroni pacjenta przed nawrotem choroby po odstawieniu żywienia.

Liczne doświadczenia, również własne,
wskazują, że żywienie enteralne powinno
być zawsze rozważane jako sposób pierwotnego leczenia, zwłaszcza w indukcji remisji w pierwszym rzucie ch. L-C
u dzieci.

Tabela 2. Zestawienie diet przemysłowych, które mają zastosowanie w terapii
ch. L-C u dzieci.

•F
 armakokinetyka – opisuje zmiany stężenia leku
i/lub produktów jego przemiany w ustroju, w czasie.
Procesy, którymi zajmuje
się farmakokinetyka dotyczą losów leku w ustroju
w czasie.
•F
 armakodynamika
– opisuje efekt działania
leków na organizm i mechanizm tego działania.
•R
 andomizowany/randomizacja – losowy
rozdział badanych do grup
porównawczych.
•B
 iodostępność – dostępność biologiczna – określa, jaka część substancji
leczniczej z podanej dawki
dostaje się do krążenia
ogólnego.
•M
 utagenność – powodowanie zmian genetycznych
przez działanie substancji
na geny.
•T
 eratogenność – powodowanie wad rozwojowych
przez działanie toksyczne
substancji na zarodek lub
płód.
•P
 lacebo – substancja obojętna, niemająca wpływu
na stan zdrowia pacjenta, podawana choremu
jako lek. Wszystkie cechy
(wygląd, zapach, smak,
konsystencja), oprócz
leczniczych właściwości
placebo są takie same,
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Badania kliniczne – rozwój leku
Dorota Pokłońska
Historia
Badania kliniczne po raz pierwszy zostały
opisane przez Avicenne, w „Kanonie Medycyny”, w 1020 roku, gdzie przedstawił
on zasady eksperymentalnego stosowania
leków i prób z lekami. W dziele tym, spisane zostały też szczegółowe wskazówki
praktyczne, dotyczące prowadzenia eksperymentów w dziedzinie odkrywania
i potwierdzania skuteczności stosowania
różnych substancji leczniczych. Pomimo
upływu lat, zasady i wskazówki spisane
przez Avicennę, nadal stanowią podstawy
współczesnego prowadzenia badań klinicznych.
Jednym z najbardziej znanych badań
klinicznych była demonstracja leczenia
szkorbutu owocami cytrusowymi przez
Jamesa Lind’a w 1754 roku. Porównał on
działanie różnych substancji kwaśnych
(od octu do cydru – wina jabłkowego), na
grupach chorych na szkorbut marynarzy
i odkrył, że ci z nich, którzy otrzymywali
pomarańcze i cytryny prawie w ogóle nie
wykazywali oznak choroby.

Istotna część podstawowej fazy rozwoju jest związana z syntezą i opracowaniem
cząsteczki chemicznej, która może być
potencjalnie przyszłym lekiem. Z 10 000
zsyntetyzowanych związków chemicznych
tylko 1 000 wejdzie do późniejszej fazy
przedklinicznej, a z nich jedynie 10 będzie
dalej badanych w fazie I. W końcowym
etapie tylko jeden preparat z 10 000 zostanie zarejestrowany, jako uwieńczenie trwającego 12-15 lat procesu rozwoju leku.
W trakcie oceny leku na etapie przedklinicznym istotne jest ustalenie jego biodostępności i wchłaniania, w zależności od
dróg podania, u różnych gatunków zwierząt. Chodzi nie tylko o ustalenie farmakokinetyki i farmakodynamiki leku, ale również o wstępną ocenę ostrej i przewlekłej
toksyczności oraz możliwego działania
mutagennego i teratogennego.
Faza I to pierwsze podanie badanego
leku, z oceną farmakokinetyki i farmakodynamiki u ludzi. Zazwyczaj lek podawany jest zdrowym ochotnikom. Badania
kliniczne w tej fazie są zazwyczaj prowa-

Plan rozwoju leku (Drug Development)
W trakcie procesu rozwoju leku wyróżniamy poszczególne, związane ze sobą
i występujące w określonej kolejności, fazy – etapy badań klinicznych:
• Podstawowa faza rozwoju: synteza lub wyodrębnienie substancji aktywnej;
• Badania przedkliniczne: (in vitro i na zwierzętach);
• Faza 0: badanie prowadzone na małej (10-15 osób) grupie ludzi; to niedawno
wprowadzona w USA faza, mająca na celu przyspieszenie rozwoju obiecujących leków, poprzez wczesne ustalenie, czy lek oddziałuje na chorych w sposób
oczekiwany. Obejmuje ona wstępne dane o bezpieczeństwie stosowania leku,
jego toksyczności, farmakokinetyce i farmakodynamice Faza I: prowadzona
na niewielkiej (20-80 osób) grupie zdrowych ochotników, ma na celu zbadanie
bezpieczeństwa, toksyczności, farmakokinetyki i farmakodynamiki terapii.
W badaniach nad niektórymi lekami (np. przeciwnowotworowymi czy antyHIV) w tej fazie biorą udział pacjenci w zaawansowanym stadium choroby.
• Faza II: prowadzona na większej (20-300 osób) grupie chorych, ma na celu
zbadanie klinicznej skuteczności terapii i wstępny dobór dawki, która potencjalnie może być dawką skuteczną, o minimalnych efektach niepożądanych.
• Faza III: to randomizowane badania prowadzone na dużej (300–3 000 lub
więcej) grupie pacjentów, mające na celu pełną ocenę skuteczności nowej terapii oraz określenie przeciwwskazań i działań niepożądanych.
• Faza IV – to „przedłużone badania kliniczne”, polegające na bardziej precyzyjnym określeniu wskazań do stosowania leku; obserwowane są działania niepożądane, objawy przedawkowania, interakcje nowego preparatu z innymi lekami,
specyfikę działania u dzieci, osób starszych, kobiet w ciąży lub chorych na inne
schorzenia itd.
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Dorota Pokłońska
– Senior Director, Global
Clinical Development
w Kendle International.
Absolwentka I Wydziału Lekarskiego Akademii
Medycznej w Warszawie.
W latach 1987 – 1995 związana z III Oddziałem Chorób
Wewnętrznych z Ośrodkiem
Ostrych Zatruć Szpitala Praskiego w Warszawie, w 1990
r. uzyskała specjalizację
z chorób wewnętrznych. Od
1995 roku zajmuje się badaniami klinicznymi, pracując
w firmach typu Contract
Research Organization. Od
2002 roku w firmie Kendle
International, odpowiedzialna za rozwój i działania operacyjne w Polsce, Czechach,
Słowacji, Węgrzech i Krajach
Bałtyckich. Absolwentka III
edycji Studiów Podyplomowych w Zarządzaniu Projektami, w Szkole Głównej
Handlowej w Warszawie.
Członek – Założyciel Stowarzyszenia na Rzecz Dobrej
Praktyki Badań Klinicznych
w Polsce.
Stowarzyszenie na Rzecz
Dobrej Praktyki Badań
Klinicznych w Polsce powstało w trosce o bezpieczeństwo i prawa uczestników badań klinicznych
– organizacja firmy, osoby
prywatne, reprezentujące środowiska medyczne,
akademickie i naukowe,
które zajmują się problemem
badań klinicznych.
http://www.gcppl.org.pl
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jak podawanego grupie
porównawczej leku.
•F
 DA – Agencja ds. Żywności i Leków (ang. Food
and Drug Administration)
– amerykańska agencja
rządowa, odpowiedzialna za kontrolę żywności,
suplementów, diety i leków
(dla ludzi i zwierząt), a także kosmetyków, urządzeń
medycznych i emitujących
promieniowanie, materiałów biologicznych i produktów krwiopochodnych.
FDA jest znana z rygorystycznych przepisów
dotyczących dopuszczenia
do obrotu leków, które wymuszają na producentach
stosowanie się do procedur
i informowanie pacjentów
o zagrożeniach związanych
ze stosowaniem leków.
•E
 MEA – Europejska
Agencja ds. Oceny
Produktów Leczniczych
(ang. European Agency for
the Evaluation of Medicinal Products. Agencja UE
zapewniająca koordynację oceny i nadzoru nad
produktami leczniczymi,
stosowanymi u ludzi i zwierząt na całym terytorium
Wspólnoty.

IV Konferencja –
Badania Kliniczne
2008
odbyła się w Warszawie
11–12 marca. Omawiano
m.in. nową ustawę „Prawo
badań klinicznych”, zasady
rekrutacji pacjentów i prawa
pacjenta. W konferencji jako
jedyny przedstawiciel organizacji pacjentów wzięła udział
Prezes ZG Towarzystwa
„J-elita”. Uczestniczyła
w dyskusji panelowej starającej się odpowiedzieć na
pytanie jak pogodzić interesy
różnych stron uczestniczących w badaniach klinicznych.

10

dzone w starannie wybranych ośrodkach
badawczych, których podstawową rolą jest
zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom
badania. Jak wspomniano wcześniej, 30%
potencjalnych leków które wchodzą w fazę
I, nie zostaje dopuszczonych do dalszych
etapów badań klinicznych, ponieważ nie
wykazują oczekiwanej biodostępności lub
obserwuje się działania niepożądane.
Dane uzyskane w fazie I, gdy potencjalny lek wydaje się być bezpieczny i obiecujący pozwalają na kontynuację badań
w fazie II. Koncentrują się one na ustaleniu
odpowiedniego zakresu dawek leczniczych
i porównaniu ich skuteczności z placebo
lub standardowym leczeniem stosowanym
w danej jednostce chorobowej. Tylko 7%
zsyntetyzowanych substancji jest kwalifikowanych do II fazy badań klinicznych.
Na tym etapie ustala się skuteczność dawek
leku w konkretnym wskazaniu terapeutycznym oraz porównuje, jak chorzy reagują na
badany lek, leczenie standardowe lub placebo. Badania tej fazy pozwalają określić
wstępny poziom bezpieczeństwa i zakres
dawki leczniczej.
Dysponując
danymi
uzyskanymi
w pierwszych dwóch fazach badania klinicznego, można wystąpić do odpowied-

nich organów rejestracyjnych (FDA/
EMEA), w celu zaplanowania fazy III.
Faza III dostarcza ostatecznych informacji
o skuteczności leku i znacząco zwiększa
wiedzę o bezpieczeństwie jego stosowania.
Badania tej fazy to programy prowadzone
na wielką skalę, angażujące wiele regionów świata i tysiące pacjentów. W projekcie badania zakładane jest porównanie leku
badanego z placebo lub z innym lekiem
rutynowo stosowanym w leczeniu danego
schorzenia. Na zakończenie badań fazy
III dysponujemy pełnym pakietem danych
wymaganym przez organy rejestracyjne
w wielu krajach.
Jeżeli lek zostaje zarejestrowany, wchodzimy w kolejną, IV fazę badań klinicznych. Badania fazy IV koncentrują się
przede wszystkim na monitorowaniu bezpiecznego działania leku we wskazaniach
zalecanych przez producenta. Obejmują one również badania stosowania leku
u specyficznych grup chorych – dzieci, kobiet w ciąży, kobiet karmiących, czy osób
w podeszłym wieku. Dostarczają również
informacji o przeciwwskazaniach do stosowania danego specyfiku i interakcji z innymi lekami.
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Jak nieść pomoc osobie chorej?
Alicja Widera
Istota pomagania
Pomaganie ma wzmocnić druga osobę.
Samo słowo poMOC zawiera w sobie intencję dostarczania mocy drugiemu człowiekowi. Pomaganie to działanie zmierzające do zmniejszenia poczucia bezsilności,
zwiększenia poczucia bezpieczeństwa drugiego człowieka, przy szanowaniu jego
odrębności. Narzucanie czegokolwiek nie
zapewnia realizacji tych celów. Nie bez
znaczenia jest także sposób, w jaki przekazujemy pomoc. Wszystko, co mogłoby
być odebrane jako naruszenie granic, narzucanie się lub wykorzystywanie słabości,
z pewnością pomocą nie jest. Może być
natomiast odebrane jako próba zdominowania.
Ludzie lubią nieść pomoc. Czują się
wówczas potrzebni, wzrasta ich poczucie
siły, kompetencji i własnej wartości. Czasem u motywów udzielania pomocy leży
lęk o drugą osobę, który często miesza się
z obawą, że jeżeli osoba nam bliska nie wyzdrowieje, to znaczy, że nie było się wystarczająco dobrą matką, ojcem, żoną, mężem czy przyjacielem. Może to naruszyć
poczucie wartości osoby pomagającej. Nie
jesteśmy jednak wszechmogący. Możliwości naszej pomocy są ograniczone. Wiele
zależy od biologii organizmu i odpowiedzi
na leczenie. Nie można też nikogo zmusić
do stosowania się do zaleceń lekarskich
(chyba, że jest to osoba nieletnia będąca
pod naszą opieką lub ubezwłasnowolniona). Co można wówczas zrobić? Zachęcać,
sugerować, ale mieć na uwadze, że nie zawsze zostaniemy wysłuchani. Im łagodniej
staramy się wspierać, tym większą mamy
szansę, by nasze wsparcie dało pożądane
rezultaty.
O efektywnej pomocy możemy mówić
wtedy, gdy nasze działania realizują konkretne potrzeby osoby, którą wspieramy,
a kiedy nie jest to możliwe – przynajmniej
poprawiają jej nastrój. Uśmiech i zadowolenie są czymś niezastąpionym, czymś co
zawsze jest oczekiwane i na co zawsze jest
popyt. Co jest ważne, wywołuje uśmiech
lub daje poczucie bezpieczeństwa? Dla
jednej osoby będzie ważne, by dopytywać
ją o samopoczucie – takie pytania będą dla
niej wyrazem zainteresowania, a ich brak
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– dowodem braku troski. Druga może nie
chcieć słyszeć takich pytań, bo przypominają jej o chorobie lub są potwierdzeniem
jej słabości. Jak więc należy postępować?
Zazwyczaj wsparcia udzielamy bliskiej
sobie osobie. Warto ustalić z nią, w jaki
sposób przekazywać swoje potrzeby lub
troskę. Pamiętajmy, że to, co robimy pomagając, ma przede wszystkim służyć osobie
wspieranej, a niekoniecznie poprawiać nam
samopoczucie. Ustalenie sposobu porozumiewania się wpłynie pozytywnie na skuteczność naszego pomagania, sprawi, że
będzie ono celniejsze i będzie miało szanse
dotrzeć w odpowiednim czasie.

Pomaganie bywa trudne
Wiele napisaliśmy o tym jak pomagać
i wiemy już, że nie jest to łatwe zadanie.
Nietrudno o zmęczenie, zniechęcenie i frustrację, szczególnie wtedy, gdy nasza pomoc nie przynosi pożądanych efektów lub
czasem jest zupełnie odrzucana. Pomagający mogą czuć się wtedy wypaleni. Badania
pokazują, że wypalenie występuje u osób,
które podchodzą do pomagania jak do misji, którą muszą wypełnić. Przepełnione są
one idealnymi wizjami rezultatów tego, co
zamierzają osiągnąć i angażują całą swoja
energię i czas w podejmowane działania.
Kiedy to, co robią, nie daje spodziewanych
efektów, osoby te czują się zniechęcone,
rozczarowane, sfrustrowane, zmęczone,
bezsilne, a nierzadko odrzucone. Często
towarzyszy temu smutek i żal. Pojawia
się apatia i niechęć do dalszego działania. Taki stan jest uzasadniony. Wynika
z fizycznego i psychicznego zmęczenia.
Spadek aktywności służy wówczas „ładowaniu akumulatorów”. Tylko dlaczego
ma to odbywać się właśnie w taki sposób?
Bardziej racjonalnym i korzystnym dla
osoby pomagającej (wspieranej również)
rozwiązaniem jest dbanie o systematyczną
regenerację swoich sił. Zmęczenie fizyczne
łatwo jest „odespać” – gorzej ze zmęczeniem psychicznym. Dlatego dbając o innych, warto również systematycznie dbać
o siebie. W jaki sposób? Nie zapominajcie
o własnych potrzebach i przyjemnościach.
Zachęcam do korzystania z listy „fajnych
spraw”, która zawiera czynności sprawiają-

Odpowiedzi na listy:
Badania genetyczne wykazały, iż mam gen NOD2/
CARD15 odpowiedzialny za
Crohna i rzeczywiście choruję. Okazało się, że tata też
ma zmutowany gen, ale chory nie jest. Co to znaczy ?
Posiadanie mutacji to tylko
predyspozycja do zachorowania, a nie wyrok. Na
zachorowalność wpływają,
oprócz czynników genetycznych również czynniki
środowiskowe i immunologiczne. Badania prowadzone w Polsce u chorych na
chorobę Leśnowskiego-Crohna wykazały występowanie
wariantu mutacji NOD2/
CARD15 (Pro268Ser) u około
50% chorych, a u osób zdrowych prawie 1/3.
Badania prowadzone
w Wielkopolsce stwierdzają
wśród chorych z obecną mutacją, zmiany w obu allelach
(pochodzących i od matki
i od ojca) u 22% chorych,
w jednym alleleu u 34 %.
Badania wykazały również,
że u chorych z wykrytym wariantem Pro268Ser częściej
konieczna jest interwencja
chirurgiczna, a u chorych
będących homozygotami
stwierdzono częstsze występowanie objawów spoza
przewodu pokarmowego:
zapalenie stawów zapalenie
tęczówki oraz zmian skórnych (źródło: www.science24.com/paper/1320 ).
Widać, że obecność
mutacji w genie NOD2/
CARD15 nie jest jednoznaczna z wystąpieniem objawów
choroby nawet u osób ze
zmienionymi dwoma allelami. Z drugiej strony brak
tej mutacji zmniejsza, a nie
wyklucza, ryzyko zachorowania na chorobę Leśniowskiego-Crohna.
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ce nam przyjemność, dające radość i zadowolenie. Dobrze
mieć wcześniej przygotowaną taka listę, bo kiedy jesteśmy
znużeni i nie chce nam się myśleć „co by tu zrobić”, możemy z niej korzystać jak ze ściągawki. Dawać sobie chwile
przyjemności z przekonaniem, że nasze dobre samopoczucie jest potrzebne osobie, którą wspieramy. Robimy więc
to nie tylko dla siebie, ale i dla niej.

To, co ważne w pomaganiu
Skuteczna pomoc wymaga współdziałania zarówno osoby
pomagającej, jak i tej, która pomocy potrzebuje. Dlatego
obie strony powinny uświadomić sobie swoje oczekiwania oraz wypracować drogi porozumiewania się. Poniżej
przedstawiam w krótkiej formie porady, które ułatwią
wzajemne stosunki.

Gdy jesteś osoba pomagającą:
• będziesz skuteczniejszym wspierającym, gdy nie zaniedbasz swoich potrzeb – warto myśleć też o sobie i sprawiać sobie przyjemności
• miej i poszerzaj swój krąg wsparcia (pomaganie nie jest proste)
• uprzedź osobę, której pomagasz, że może się zdarzyć, że nie będziesz w stanie jej pomóc
• wsłuchuj się w prośby
• dopytuj, w czym konkretnie możesz pomóc lub co zrobić dla drugiej osoby
• proś o precyzowanie oczekiwań (im bardziej konkretne, tym większa szansa na ich realizację)
• jeżeli realizacja prośby przekracza twoje możliwości lub kompetencje, powiedz o tym, a jeżeli możesz, wskaż
osobę, która może być pomocna
• nie oczekuj, że osoba, którą wspierasz zawsze będzie tryskała dobrym humorem lub okazywała radość czy wdzięczność
• kiedy według ciebie, osoba, którą wspierasz, nie robi tego, co powinna by dbać o zdrowie, zapytaj kiedy będzie
dobry moment, by powiedzieć jej o twoich troskach
• bądź łagodny (dla siebie i dla osoby, którą wspierasz)
• pamiętaj, że to, co robisz ma wynikać z miłości, a nie z lęku
• nie dyskutuj, nie narzucaj swoich poglądów (to może budzić opór), prowadź raczej dialog
• nie stawiaj sobie za cel przekonania osoby, którą wspierasz do swoich racji (jest przecież jednostką niezależną,
mimo choroby)
• nie sądź, że od twoich wysiłków zależy czas, w którym ktoś powróci do zdrowia lub utrzyma się w remisji (składa
się na to wiele czynników, na które nie masz wpływu)

Dla młodych i najmłodszych

© Mikrusia
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Gdy jesteś osobą potrzebującą wsparcia:
• mów o tym, czego potrzebujesz (ludzie jeszcze nie umieją czytać w myślach)
• proszenie o pomoc to nie przejaw słabości, to forma radzenia sobie w trudnych sytuacjach (człowiek nie jest samowystarczalny)
• ustal, jak będziesz komunikować swoje potrzeby, ale pamiętaj, żeby się „zgrać” potrzeba nieco czasu
• nie łudź się, że jeżeli ktoś mocno cię kocha lub dobrze zna, powinien domyślić się jak ci pomóc
• staraj się precyzować, konkretyzować swoje potrzeby (im jaśniej o tym powiesz, tym większą masz szansę, że
otrzymasz to, o co prosisz)
• twoje potrzeby i oczekiwania mogą zmieniać się w czasie – informuj o tych zmianach na bieżąco
• kiedy o coś prosisz, bądź otwarty na to, że czasem usłyszysz: „ nie”, „nie mogę tego zrobić”, „zrobię to później”
– to nie przejaw lekceważenia twojej osoby lub braku troski – w życiu zdarzają się różne sytuacje, wspierający cię
też ma prawo do swoich spraw
• otaczaj się ludźmi, którzy dają ci poczucie bezpieczeństwa, pomagają pielęgnować nadzieję, którym możesz ufać
i z którymi czujesz się dobrze (np. poprawia się twój nastrój)
• gdy ktoś nie jest dla ciebie źródłem wsparcia, bądź asertywny, mów o tym, co ci przeszkadza odbierać pomoc od
takiej osoby – ale nie rań innych, pewnie to, co robią wynika z ich najlepszych chęci, doceń to i powiedz, czego
oczekujesz, co sprawiłoby ci przyjemność lub przyniosło ulgę
• jeżeli mimo sugestii ktoś nie zmienia swojego zachowania, a przynosi ci ono więcej szkody niż zysku, jeżeli to
możliwe „zawieś” z tą osobą kontakt na jakiś czas
• otaczaj się przyjaciółmi i osobami skutecznie niosącymi ci wsparcie
• poszerzaj krąg korzystnych dla ciebie kontaktów
• okazuj wdzięczność za okazaną pomoc czy wsparcie (wystarczy uśmiech)
Nie wszystko musi ci wyjść idealnie – czy to proszenie
o pomoc, czy jej udzielanie. Najważniejsze, by robić to, co
jest możliwe do zrobienia w danej sytuacji. W życiu rzadko zdarza się, by coś udało się w stu procentach. Ważne
jest zdążanie do celu. Czegokolwiek by nie robić, czło-

wiek i tak pozostaje sam ze sobą. Istotne, by zmniejszać
poczucie osamotnienia (swojego i czyjegoś) oraz zwiększać swoje umiejętności w radzeniu sobie w trudnych sytuacjach.

Dla młodych i najmłodszych
© Mikrusia
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Kalendarz spotkań

Kalendarium spotkań „J-elity”
oddział wojewódzki

miejsce spotkania

dzień

godzina

Kujawsko-pomorski

Szpital im. Jurasza w Bydgoszczy,
ul. Skłodowskiej-Curie 9 (wieżowiec – dolny hol)

1. i 3. środa miesiąca

9-11.30

Małopolski

Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie,
ul. Wielicka 265 sala B-328 IIIp. Oddział Gastrologii

każdy pierwszy
wtorek miesiąca

17-19

Mazowiecki

Warszawa, ul. Trojdena 4
sala 012

każdy pierwszy
wtorek miesiąca

18.00

Pomorski

Gdańsk, ul. Nowe Ogrody 1-6
biblioteka Oddziału Kliniki Pediatrii,
Gastroenterologii i Onkologii Dziecięcej AM, III p.

każda pierwsza środa
miesiąca

15-17

Inne planowane spotkania
Turnus rehabilitacyjny
W te wakacje gościć będziemy w Zakopanem w ośrodku Marzenie (www.marzenie-zakopane.pl) od 17 do 30 lub
od 18 do 31 sierpnia. Opłata wynosi 1 250 zł od osoby dorosłej. Cena bez zabiegów rehabilitacyjnych wynosi 1 100 zł.
Dzieci do lat 10 – 900 zł. Dzieci do lat 3 niekorzystające z osobnego łóżka – bezpłatnie. W Zakopanem obowiązuje
dodatkowa opłata uzdrowiskowa – 1,50 zł/os/dobę. Zaliczka 150 zł. Zapisy telefonicznie (022 59 70 782)
lub e-mailowe (psycholinka@op.pl). Dysponujemy jeszcze niewielką liczbą wolnych miejsc,
gdyż uczestnicy poprzednich turnusów już zapełnili ich ponad połowę.

Piknik w Warszawie 10 maja
Zapraszamy serdecznie na spotkanie w Warszawie, które będzie połączone z Walnym Zjazdem
Delegatów Towarzystwa „J-elita”. Wykład inauguracyjny wygłosi prof. dr hab. Grażyna Rydzewska –
konsultant krajowy ds. gastroenterologii. Będzie można zasięgnąć porady dietetyka, psychologa oraz
uzyskać informacje na temat praw przysługujących osobom niepełnosprawnym. Spotkanie rozpoczniemy
o godzinie 10, a zakończymy jak zabraknie tematów do dyskusji. Ze względu na konieczność zamówienia
poczęstunku chętnych prosimy o zapisywanie się e-mailowo (psycholinka@op.pl) lub telefonicznie: 022 59 70 782.

Spotkania w Oddziale Pomorskim
19 kwietnia odbędzie się jednodniowe spotkanie z wykładem o żywieniu oraz o procedurze ubiegania się
o orzeczenie o niepełnosprawności. Zapraszamy do sali konferencyjnej Oddziału Ginekologii i Położnictwa.

Weekendowe warsztaty w Stegnie
Szpitala Wojewódzkiego w Gdańsku ul. Nowe Ogrody 1/6 o godz. 12:00.
W dniach 16-18 maja Oddział Pomorski planuje spotkanie w Stegnie. W programie: wykład o NZJ,
spotkanie z przedstawicielem urzędu pracy dotyczące aktywizacji osób niepełnosprawnych,
pokaz i nauka pierwszej pomocy. Zapisy i wszelkie informacje: nzjgdansk@gmail.com.

IV spotkanie integracyjno-seminaryjne w Zakrzowie
Oddział Małopolski organizuje w dniach 6-8 czerwca IV spotkanie inegracyjno-seminaryjne w Zakrzowie.
Zgłoszenia e-mailem: mtylman@wp.pl lub telefonicznie: 0 600 30 60 92.

„J-Elita Dzieciom 2008”
1 czerwca Kujawsko-Pomorski Oddział Towarzystwa po raz drugi organizuje akcję dla dzieci i młodzieży pod nazwą
„J-Elita Dzieciom 2008”. Szczegółowe informacje pod numerem telefonu: 889 899 779.
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WAŻNE ADRESY:
Polskie Towarzystwo Wspierania Osób z Nieswoistymi Zapaleniami Jelita „J-elita”
Zarząd Główny
ul. Trojdena 4, 02-109 Warszawa, tel. 022 597 07 20, 0691 40 30 51, fax. 022 597 07 15,
e-mail: nzj@iimcb.gov.pl, strona internetowa: http://nzj.iimcb.gov.pl

Bank PKO S.A. I Odział w Warszawie Nr rachunku 48 1240 1037 1111 0010 0740 0594
Oddział Dolnośląski

Oddział Mazowiecki

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,
strona internetowa: http://www.nzj.am.wroc.pl

W siedzibie Zarządu Głównego
Prezes dr Piotr Albrecht

Oddział Kujawsko-Pomorski
Katedra i Klinika Pediatrii, Alergologii
i Gastroenterologii CM UMK (VI piętro)
ul. M. Skłodowskiej-Curie 9, 85-094 Bydgoszcz
Prezes Marek Gólczyński, tel. 0 889 899 779
e-mail: gulivieri@poczta.fm

Oddział Małopolski
Klinika Pediatrii, Gastroenterologii i Żywienia
Polsko-Amerykański Instytut Pediatrii CM UJ
ul. Wielicka 265, Kraków
tel. 0 600 306 092
e-mail: info@nzj.malopolska.pl
strona internetowa http://www.nzj.malopolska.pl
Prezes dr Małgorzata Sładek

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 Pomorski
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny, Klinika Pediatrii,
Gastroenterologii i Onkologii Dziecięcej AM w Gdańsku,
ul. Nowe Ogrody 1-6, 80-803 Gdańsk
tel. 0691 859 553, fax: (058) 302 25 91,
e-mail: colitiscrohn@expatpol.com
nzjgdansk@gmail.com, http://pomorski.j-elita.org
Prezes: Piotr Labuda

Inne przydatne adresy
Górnośląskie Stowarzyszenie Wspierania Osób
Chorych na Nieswoiste Zapalenia Jelit
http://www.republika.pl/colitiscrohn/
Polskie Stowarzyszenie Colitis Ulcerosa i Choroby Crohna,
80-211 Gdańsk, ul. Dębinki 1
Prezes Mirosława Myszkowska 0609039252
Wielkopolskie Stowarzyszenie Colitis Ulcerosa i choroby
Leśniowskiego – Crohna, Poznań,
Prezes Wiesława Bednawska 0668225771
Strona Konsultanta Krajowego ds. Gastroenterologii, Rejestr
Choroby Leśniowskiego-Crohna, www.chorobacrohna.pl
Fundacja „Linia Życia” http://www.idn.org.pl/liniazycia/index.
htm 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.org (22) 584 13 20

Forum internetowe dla osób chorych na NZJ: www.crohn.home.pl
Crohn’s and Colitis Foundation of Canada
http://www.ccfc.ca/English/index.html
Crohn’s and Colitis Foundation of America http://ccfa.org/
Colitis Foundation, www.colitisfoundation.com
Reach Out for Youth With Ileitis and Colitis, Inc.
www.reachoutforyouth.org
Pediatric Crohn’s and Colitis Assotiation
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.u/index.asp
Die Deutsche Morbus Crohn / Colitis ulcerosa Vereinigung
– DCCV – e.V, http://www.dccv.de/
THE AUSTRIAN IBDIS PLATFORM, http://www.ibdis.net/

Polskie Towarzystwo Opieki nad Chorymi ze stomią Pol-Ilko
http://polilko.w.interia.pl/
Wydawca: Polskie Towarzystwo Wspierania Osób z Nieswoistymi Zapaleniami Jelita „J-elita”, ul. Trojdena 4, 02-109 Warszawa,
e-mail: nzj@iimcb.gov.pl, tel. 0691-40-30-1
Redaktor naczelny: Małgorzata Mossakowska
Projekt okładki i oprawa graficzna: Katarzyna Jagiełło-Wilgat, Tomasz Walęcki
Redaktor techniczny: Sylwia Pilich; Korekta: Aleksandra Regdos
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