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Szanowni Państwo,

W numerze:

Z prawdziwą przyjemnością chciałam Państwa
poinformować, że również w 2009 roku uzyskaliśmy
dotację z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych (PFRON) na dofinansowanie
wydawania kwartalnika oraz organizację spotkań
szkoleniowo-integracyjnych. Środki te pozwolą
nam na utrzymanie nakładu oraz zwiększenie liczby
subskrybentów indywidualnych. Planujemy, tak jak
w zeszłym roku, organizację spotkań wyjazdowych oraz
w siedzibach naszych oddziałów, na które zapraszamy
wszystkich chorych i ich bliskich. O wiosennych
inicjatywach można przeczytać na str. 14.
Tych z Państwa, którzy nie złożyli jeszcze swoich
zeznań podatkowych, zachęcam do przekazania               
1% na rzecz naszego Towarzystwa. Zgromadzonymi
w ten sposób środkami, staramy się wspomagać kliniki,
w których leczą się chorzy na NZJ.

Wydarzenia
Leki biologiczne w terapii
nieswoistych zapaleń jelita
Jak skorzystać z ulgi rehabilitacyjnej
w rocznym zeznaniu podatkowym
Mleko, alergia, nietolerancja
Radość życia w chorobie –
czy to naprawdę możliwe?
Nasze spotkania

Prezes Towarzystwa „J-elita”
Małgorzata Mossakowska
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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, 30-663 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, Katedra i Klinika Pediatrii, Gastroenterologii, Hepatologii i Żywienia Dzieci Akademii
Medycznej w Gdańsku,
ul. Nowe Ogrody 1-6, 80-803 Gdańsk
tel. 697 418 050
e-mail: jelita.pomorski@gmail.com
Prezes: Ada Guźniczak

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

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

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

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

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

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
http://culc.republika.pl
Fundacja „Linia Życia” http://www.idn.org.pl/liniazycia
wspomaga ludzi, którzy z powodu różnych chorób nie mogą
odżywiać się w sposób naturalny. Fundację tworzą osoby
żywione pozajelitowo w warunkach domowych.
Polskie Towarzystwo Żywienia Pozajelitowego i Dojelitowego
zrzesza specjalistów zajmujących się w Polsce tymi formami
żywienia http://www.polspen.org (22) 584 13 20
Forum internetowe dla osób chorych na NZJ:
www.crohn.home.pl

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.net.au
Die Deutsche Morbus Crohn / Colitis ulcerosa Vereinigung
– DCCV – e.V, http://www.dccv.de
THE AUSTRIAN IBDIS PLATFORM, http://www.ibdis.net
European Federation of Crohn’s & Ulcerative Colitis Associations
http://www.efcca.org/i
Polskie Towarzystwo Stomijne POL-ILKO http://www.polilko.pl
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Najnowsza książka:

Szanowni Państwo,
Minęły już prawie cztery lata od zebrania założycielskiego naszego stowarzyszenia
i upływa kadencja obecnego zarządu. Jest to czas na podsumowanie działalności. To czy
więcej było sukcesów czy porażek ocenią Państwo.
Od początku istnienia Towarzystwa walczyliśmy o powrót nieswoistych zapaleń jelita (NZJ) na listę chorób przewlekłych. Od niedawna choroba Leśniowskiego-Crohna
i wrzodziejące zapalenie jelita grubego na tej liście się znajdują, a podstawowe leki są
dostępne za opłatą ryczałtową. Jest to zasługa Konsultanta Krajowego d/s gastroenterologii prof. Grażyny Rydzewskiej, środowiska gastroenterologów i Państwa aktywności
w zbieraniu podpisów pod petycją.
W 2007 roku uzyskaliśmy status organizacji pożytku publicznego. Środki, które przekazujecie Państwo na działalność statutową Towarzystwa staramy się przeznaczać na zakup sprzętu dla klinik, które leczą chorych na NZJ. Pieniądze uzyskane w zeszłym roku
postanowiliśmy przeznaczyć w większości na wyposażenie pierwszego oddziału dla osób
chorych na nieswoiste zapalenia jelita, który jest tworzony w Szpitalu MSWiA w Warszawie. Umowa darowizny na kwotę 64 000 zł z przeznaczeniem na zakup enteroskopu
została podpisana 24 marca br. Połowa tej sumy już została przelana na konto Szpitala, drugą przekażemy w czerwcu. Podjęcie uchwały w tej sprawie było możliwe dzięki
przekazaniu darowizny w wysokości 20 000 zł przez firmę Astra Zeneca. Z dochodami
i wydatkami Towarzystwa można zapoznać się na stronach internetowych.
Ogromny wpływ na poszerzenie działalności miało uzyskanie dofinansowania
z PFRON, dzięki czemu ten kwartalnik może trafić do rąk wielu z Państwa. Dotacja pozwala nam na organizację większej liczby spotkań zarówno w siedzibach oddziałów, jak
i dłuższych sesji weekendowych.
Począwszy od 2005 roku, w każde wakacje spotykaliśmy się na turnusach rehabilitacyjnych. Na takim turnusie we Władysławowie w lipcu 2007 roku powstał pierwszy
numer kwartalnika. W bieżącym roku turnus odbędzie się w Jastrzębiej Górze.
Liczba członków Towarzystwa przekroczyła 400 osób. Wydaliśmy poradniki oraz komiks dla dzieci chorych na NZJ o łącznym nakładzie prawie 10 000 egzemplarzy.
Chcielibyśmy z całą mocą podkreślić, że jest to wspólny sukces wielu czasem anonimowych osób, które pomagają nam wszystkim: pracowników ochrony zdrowia, wolontariuszy, chorych i ich rodzin, którzy mimo to, że często nie są członkami „J-elity” działają
na rzecz wspólnego dobra. Słowa uznania należą się wszystkim Dyrektorom i Ordynatorom oddziałów, którzy wyrazili zgodę na umiejscowienie w ich ośrodkach naszych oddziałów w Białymstoku, Gdańsku, Krakowie, Bydgoszczy, Wrocławiu i Szczecinie.
Osobne podziękowania należą się prof. Jackowi Kuźnickiemu Dyrektorowi Międzynarodowego Instytutu Biologii Molekularnej i Komórkowej, który przygarnął raczkujące
stowarzyszenie pod swój dach.
Jak na niespełna cztery lata osiągnęliśmy dużo, ale również wiele jest do zrobienia.
Mamy nadzieję, że w następnym numerze kwartalnika nowo wybrany zarząd przedstawi
plan swoich działań.
Walne zebranie delegatów, które dokona wyboru nowych władz odbędzie się 30
maja.
Zarząd Główny Towarzystwa „J-elita”
Kadencji 2005-2009

„Choroba LeśniowskiegoCrohna – 100 lat
diagnostyki i terapii”
pod redakcją
prof. Grażyny Rydzewskiej
i prof. Ewy Małeckiej-Panas
Wydawnictwo Termedia
http://www.termedia.pl
ISBN 978-83-89825-53-7
Jest to pierwsza monografia,
jaka ukazała się w Polsce na
temat choroby należącej do
grupy nieswoistych zapaleń
jelita. Obok rysu historycznego,
zawarta jest w niej najnowsza
wiedza oraz wytyczne diagnostyki i leczenia ch. L-C. Osobne
rozdziały poświęcone są zastosowaniu poszczególnych grup
leków, powikłaniom zarówno
ze strony układu pokarmowego jak i ich pozajelitowym
manifstacjom, specyfice choroby
u najmłodszych pacjentów,
postępowaniu dietetycznemu
i leczeniu chirurgicznemu.
Publikacja przeznaczona jest dla
lekarzy specjalistów, którzy leczą chorych na ch. L-C oraz dla
lekarzy, którzy mogą się z nimi
spotkać w swojej praktyce.

Towarzystwo J-elita
zachęca do wpłacania 1% podatku przy rozliczaniu PITów.
Nasz numer rejestracyjny:
KRS 0000238525
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Pomocne informacje na stronie internetowej
http://nzj.iimcb.gov.pl/
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II Konferencja naukowo-szkoleniowa z udziałem rodziców
„Nieswoiste zapalenia jelit u dzieci – nowe możliwości
terapeutyczne”
W ostatnich latach obserwuje się narastanie częstości zachorowań na nieswoiste zapalenia jelit u dzieci. Szczególnie zauważalny jest wzrost liczby pacjentów z rozpoznaniem choroby Leśniowskiego-Crohna, obniżyła się również
dolna granica wieku, w którym dochodzi do ujawnienia się
choroby. Liczba dzieci, u których choroby te mają ciężki,
powikłany przebieg również uległa zwiększeniu. Aktualnie
pod opieką II Katedry i Kliniki Pediatrii, Gastroenterologii
i Żywienia Akademii Medycznej we Wrocławiu znajduje się
ponad 300 dzieci z tymi chorobami. Stwarza to konieczność
poszukiwania nowych metod terapii oraz współpracy ze
strony pacjentów i ich rodziców w trakcie procesu leczenia.
Niezwykle istotne jest również prowadzenie działań edukacyjnych, których celem jest optymalizacja postępowania terapeutycznego. Duże zainteresowanie ze strony rodziców i pacjentów związane z problematyką nieswoistych zapaleń jelit i ich aktywny udział
w I Konferencji zorganizowanej w 2006 roku wskazał na konieczność kontynuowania takich posiedzeń w przyszłości.
W dniu 13 grudnia 2008 roku w Domu Jana Pawła II we Wrocławiu miała miejsce druga konferencja naukowo-szkoleniowa
pt. „Nieswoiste zapalenia jelit u dzieci – nowe możliwości terapeutyczne”, zorganizowana przez II Katedrę i Klinikę Pediatrii,
Gastroenterologii i Żywienia Akademii Medycznej we Wrocławiu. Posiedzenie miało charakter otwarty i odbyło się z udziałem
rodziców oraz dzieci chorych na nieswoiste zapalenia jelit z terenu południowo-zachodniej Polski. Wzięło w niej udział ponad 100
uczestników. Celem spotkania było przedstawienie rodzicom chorych dzieci podstawowych zagadnień związanych z diagnostyką
i leczeniem nieswoistych zapaleń jelit. Poruszana tematyka dotyczyła etiopatogenezy, objawów klinicznych, leczenia, problematyki żywieniowej oraz aspektów psychologicznych. W programie znalazły się również informacje dotyczące nowych metod terapii,
przede wszystkim leczenia biologicznego przy użyciu preparatów anty-TNF. Poszczególne sesje naukowe uzupełniała obszerna
część praktyczna, podczas której rodzice oraz pacjenci mogli uzyskać informacje oraz odpowiedzi na przedstawione pytania.
Na zakończenie studenci ze Studenckiego Koła Naukowego działającego przy Klinice przeprowadzili z rodzicami badanie ankietowe dotyczące sposobu komunikacji pomiędzy lekarzem i rodzicem chorego dziecka oraz stopnia zrozumienia podstawowych
pojęć i nomenklatury medycznej. Posiedzenie spotkało się bardzo dużym zainteresowaniem uczestników, dlatego też istnieje potrzeba organizowania podobnych spotkań w przyszłości. Konferencja odbyła się dzięki wsparciu finansowemu firm farmaceutycznych oraz została dofinansowana ze środków PFRON.
Prof. dr hab. med. Barbara Iwańczak
Kierownik Naukowy Konferencji
Dr n. med. Tomasz Pytrus
Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego

Grudniowe spotkanie w Warszawie
13 grudnia odbyło się w Galerii Porczyńskich w Waszawie spotkanie szkoleniowo-integracyjne, w trakcie którego przedstawiono różnorodne wykłady, a także odbyły się
konsultacje ze specjalistami. Spotkanie miało niezwykle uroczysty charakter, ponieważ
połączone było z wręczeniem dyplomu i złotej odznaki Towarzystwa, jej pierwszemu
członkowi honorowemu – prof. dr hab. Grażynie Rydzewskiej. Nastrój tego spotkania
fantastycznie oddaje relacja jednego z uczestników – Krzysztofa Sprawki (Krzycha):
„Galeria Porczyńskich jest bardzo pięknym miejscem, w którym tworzy się jakiś
specyficzny klimat, jakiś oryginalny nastrój. W takim właśnie miejscu, gdzie ściany
opowiadają historię całych pokoleń, mieliśmy przyjemność uczestniczyć w spotkaniu,
które na pewno na długo zapadnie nam w pamięć. I choć nie było tam może upału, to
niekiedy naprawdę robiło się gorąco. Wszystkie zagadnienia poruszane na wykładach
dotyczyły bardzo ważnych spraw traktujących przede wszystkim o naszym zdrowiu.
Szczególnie interesujące były kwestie dotyczące nowoczesnych metod diagnostycznych
i leczniczych, oraz wykład o diecie. Trochę nieswojo mi się zrobiło podczas wykładu
o prawach osób niepełnosprawnych i dziwnie się słuchało o ulgach podatkowych, gdy
z portretu na ścianie spoglądał brodaty jegomość srogim wzrokiem. Dzieciaki miały
szczególne atrakcje, bo odwiedził ich św. Mikołaj z prezentami. Dorośli w tym czasie
mieli okazję zwiedzić całą galerię i podziwiać mnóstwo obrazów zgromadzonych przez
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państwa Porczyńskich. Kluczowym wydarzeniem było jednak wręczenie Profesor Rydzewskiej tytułu członka honorowego naszego Towarzystwa. Było to niesamowite przeżycie dla nas wszystkich albowiem wiele jej zawdzięczamy. Nie sposób opisać co się
czuło podczas całej tej ceremonii. Wiele wzruszonych pań sięgało po chusteczki, a i panowie mieli spojrzenia pełne emocji. Ja sam
stałem z gardłem zaciśniętym z przejęcia. Dotąd bowiem znałem Panią Profesor jako znakomitego fachowca i wybitnego naukowca, teraz miałem przyjemność poznać ją z innej jeszcze strony – jako wielkiego człowieka i przyjaciela nas wszystkich. Czasami
bywa, że ludzie o takiej pozycji i znaczeniu odwracają się od bliźnich z niższych warstw społecznych i funkcjonują tylko w swoim
własnym środowisku. Pani Profesor natomiast potrafi zaprzyjaźnić się ze wszystkimi. Dla każdego znajdzie czas, z każdym potrafi
pożartować, czuje się, że ma się do czynienia ze sprawiedliwym i prawym człowiekiem. Jest wielka jako naukowiec i wielka jako
człowiek, a w dzisiejszych czasach coraz trudniej o takich ludzi. Dla mnie samego to spotkanie było szczególnie ważne, bo wykład
Pani Profesor na nowo rozbudził we mnie nadzieję, że mogę mieć normalne życie, a może nawet kiedyś wyzdrowieję. Nadzieja ta
umarła we mnie już bardzo, bardzo dawno temu. Teraz jednak uwierzyłem, że może być lepiej. Na zakończenie spotkania mieliśmy
przyjemność wysłuchać koncertu chopinowskiego i choć nie jest to muzyka relaksacyjna a raczej taka, która wywołuje silne emocje, to jednak potrafi pozytywnie nastrajać i motywować do działania. Fajnie było Was wszystkich zobaczyć i chociaż na chwilę
zapomnieć o szarej codzienności. Zawsze przy tego typu spotkaniach mam poczucie, że jestem wśród przyjaciół i daje mi to siłę do
walki z przeciwnościami losu na długi, długi czas.”
Spotkanie zostało dofinansowane ze środków PFRON.

Mikołaj w Budziwoju k/Rzeszowa
W dniach 5-7 grudnia 2008 gościliśmy w gospodarstwie agroturystycznym Dębinówka w Budziwoju
k/Rzeszowa. Pierwszego dnia odbyło się spotkanie
integracyjne, podczas którego rozmowom nie było
końca. W sobotę zaraz po śniadaniu wysłuchaliśmy
serii wykładów. Pierwszy z nich dotyczący zasad
farmakoterapii w NZJ wygłosił dr hab. n. med. Bartosz Korczowski – ordynator oddziału pediatrycznego szpitala nr 2 w Rzeszowie. Następnie odbyły
się warsztaty poprowadzone przez psycholog, mgr
Joannę Jureczko. Pomiędzy zajęciami, przedstawiciel firmy Fresenius Kabi, umożliwił nam degustację
Fresubinu – preparatów bezresztkowych. Wieczorem porad prawnych dotyczących głównie odliczeń
podatkowych za 2008 rok udzielała Marlena Szajer,
która perfekcyjnie zorganizowała całe spotkanie
w Dębinówce, za co w imieniu wszystkich uczestników serdecznie dziękuję. Po wykładzie i kolacji rozmawialiśmy przy ognisku.
Gdy dorośli słuchali wykładów, dzieci spędziły czas na grach i zabawach, w trakcie których odwiedził je św. Mikołaj ze świątecznymi upominkami. Atrakcją dla najmłodszych była także przejażdżka bryczką. Ostatni dzień spotkania obfitował w kolejne
wrażenia, gdyż zaraz po śniadaniu wybraliśmy się do Łańcuta, gdzie zwiedzaliśmy jedyne w Polsce Muzeum Gorzelnictwa oraz
spacerowaliśmy po ogrodach jednej z najpiękniejszych rezydencji arystokratycznych – zamku w Łańcucie. Spacer zakończył się
wizytą w storczykarni.
Po powrocie do ośrodka nieubłaganie nadszedł czas pożegnań i powrotu do domów. Atmosferę całego spotkania wspaniale
oddaje relacja napisana przez jednego z uczestników – Krzysztofa Sprawkę (Krzycha): „Muszę powiedzieć, że bardzo fajnie było
zobaczyć znowu te twarze znajome, no i nieznajome także. Nie wiem co bym bez Was zrobił. To, że Was spotkałem zmieniło
moje życie i dopiero teraz mogę się przekonać jak bardzo. Dlatego kiedy tylko mogę jadę, żeby znowu Was zobaczyć i poczuć ten
klimat, kiedy wszyscy dookoła są moimi przyjaciółmi, poczuć tą taką wspólnotę, gdzie nie ma miejsca na samotność. Każde miejsce ma jakąś swoją specyfikę, jakieś uroki, niekiedy jest tam
magia, innym razem szczęśliwe źródełko. Jednak zawsze to
ludzie, przede wszystkim, nadają takim miejscom szczególnego znaczenia i sprawiają, że w środku ulewy potrafi zaświecić słońce, albo w mroźny dzień robi się nagle gorąco.
Dębinówka to miejsce, które teraz nabrało właśnie takiego
szczególnego znaczenia. Tam właśnie gdzieś w trawie zostały nasze uśmiechy, na drzewach wiszą gdzieś nasze radosne
okrzyki, a na chodniku rozbrzmiewa jeszcze echo naszych
kroków. Czy kiedyś tam wrócę? Nie wiem. Czy to zapamiętam? Na zawsze.”
W spotkaniu wzięło udział około 50 osób, a wykładów
słuchało około 70. Pozostaje tylko dodać: Do następnego!
Spotkanie zostało dofinansowane ze środków PFRON.
Magdalena Kuc (magdalene)
J-elita Nr 2 (7) 2009



Wydarzenia

Spotkanie integracyjno-szkoleniowe
i IV zabawa choinkowa w Gdańsku

Odpowiedzi na listy
W związku z odmowną decyzją
ZUS w sprawie przyznania mi
renty, odwołałam się do Sądu.
Sąd podtrzymał decyzję ZUS,
wobec tego wystąpiłam do ZUS
o przyznanie mi świadczenia
przedemerytalnego. I tym razem ZUS odmówił mi, podając iż
nie jestem zarejestrowana jako
osoba bezrobotna. Czy postępowanie ZUS jest słuszne?
Osoby spełniające warunki,
dotyczące stażu i wieku do
otrzymania świadczenia przedemerytalnego, w przypadku
utraty renty powinny działać
dwutorowo. Czyli, oprócz
odwołania się od niekorzystnej
decyzji ZUS, na co mają 30 dni,
w tym samym czasie powinni
podjąć starania zmierzające do
przyznania świadczenia przedemerytalnego.
Wielu rencistów nie zdaje sobie
sprawy, iż w terminie do 30 dni
od dnia uznania ich przez ZUS
za zdolnych do pracy, trzeba
wystąpić do powiatowego urzędu pracy o zarejestrowanie się
jako osoba bezrobotna. Po spełnieniu wymaganych warunków,
świadczenie przedemerytalne
otrzymuje się dopiero po pół
roku od zarejestrowania się jako
osoba bezrobotna i pobieraniu
zasiłku z tego tytułu. Dopiero
wtedy urząd pracy wystawia
stosowny dokument, który potwierdzi ten fakt. Były rencista
ma wówczas tylko 30 dni na
zlożenie wniosku o przyznanie
świadczenia przedemerytalnego.

W dniu 6 grudnia 2008 roku Oddział Pomorski zorganizował całodzienne spotkanie intergracyjno-szkoleniowe połączone z zabawą
choinkową dla dzieci z NZJ. Dzięki uprzejmości Dyrekcji północnej PKP spotkanie
odbyło się w przepięknym budynku dyrekcji
w samym centrum Gdańska i wzięło w nim
udział 60 osób. Część seminaryjna składała
się z trzech wykładów połączonych z konsultacjami. Dotyczyły one orzecznictwa niepełnosprawności, roli jaką w chorobach NZJ
odgrywa żywność oraz podejścia i zachowań
w sytuacji, gdy w rodzinie jest dziecko chore na przewlekłą chorobę. Wykłady prowadzili: psycholog kliniczny – Agnieszka Stankiewicz, dietetyk – Urszula Grochowska oraz Piotr Labudda.
Zabawa choinkowa dla dzieci odbyła się dzięki ofiarności firm Astellas i Krakman, którym z całego serca dziękujemy. Nasze pociechy brały udział w konkursach, wolontariuszki Fundacji Doktora
Clowna malowały im twarze oraz spisywały marzenia na Nowy Rok. W tym miejscu pragniemy
serdecznie podziękować Fundacji Doktora Clowna, z którą nasz oddział od tego roku nawiązał
współpracę. Następnie do naszych dzieci przybył święty Mikołaj z pięknymi prezentami, które
w dużej części odpowiadały marzeniom z listów do niego. Za pomoc w organizacji pragniemy
szczególnie podziękować pani Edycie Gosienieckiej, panu Wojciechowi Zamek-Gliszczyńskiemu,
państwu Annie i Andrzejowi Matczakom oraz całej grupie wolontariuszy.
Czekamy już na V zabawę choinkową! Do zobaczenia.
Spotkanie zostało dofinansowane ze środków PFRON.

Spotkanie w Krakowie
24 stycznia 2008 odbyło się w Krakowie kolejne spotkanie świąteczno-noworoczne zorganizowane przez Oddział Małopolski „J-elity”. Towarzyszyły mu wykłady: dietetyk Urszula Grochowska
przekazała nam kolejne informacje na temat diety w nieswoistych zapaleniach jelit, natomiast zagadnienia podatkowe, w tym odliczenia za 2008 r. i zmiany na 2009 r. omówiła Marlena Szajer.
Licznie przybyli uczestnicy spotkania mogli dowiedzieć się wielu ciekawych rzeczy i uzyskać indywidualne konsultacje. Podczas gdy dorośli słuchali wykładów, ich pociechy mogły uczestniczyć
w grach i zabawach, zintegrować się z innymi dziećmi, a także… otrzymać świąteczne prezenty.
Po części seminaryjnej, małopolska „J-elita” miała zaszczyt zaprosić wszystkich uczestniczących
w wykładach na uroczysty obiad. Szczególne podziękowania należą się właścicielom restauracji
„Biesiada” w Głogoczowie, którzy zechcieli nas ugościć.
Spotkanie zostało dofinansowane ze środków PFRON.
Edyta Pawlik (tola)

Dlatego, odpowiadając na
pytanie czytelniczki trzeba
stwierdzić, iż postępowanie ZUS
jest zgodne z obowiązującym
prawem.
Jolanta Damek
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Nasze choroby

Leki biologiczne w terapii nieswoistych zapaleń jelita
Piotr Albrecht
W poprzednich numerach kwartalnika omówiono niektóre
metody leczenia nieswoistych zapaleń jelita, w tym leczenie
żywieniowe i farmakologiczne (kwas 5-aminosalicylowy, glikokortykosteroidy, leki immunosupresyjne). Poniżej zajmiemy
się najnowszą metodą leczenia zwaną terapią biologiczną, której historię i znaczenie przedstawiliśmy w poprzednim numerze
kwartalnika.
W Polsce lekami biologicznymi zarejestrowanymi w terapii
choroby Leśniowskiego-Crohna są dwa przeciwciała monoklonalne infliximab i adalimumab, przy czym tylko ten pierwszy
jest zarejestrowany jako lek dla dzieci.
Infliximab jest chimerycznym ludzko-mysim przeciwciałem
IgG1, skierowanym przeciwko czynnikowi martwicy nowotworów alfa (TNF-α) – cytokinie prozapalnej (podtrzymującej proces
zapalny w jelicie), odgrywającej kluczową rolę w patogenezie
choroby Leśniowskiego-Crohna. Pierwsza publikacja wykazująca skuteczność pojedynczej dawki leku (5mg/kg) w indukcji
remisji ukazała się w 1997 r. Remisję kliniczną, osiągnęło 33%
pacjentów otrzymujących lek, a w przypadku stosowania placebo 4%. Badania kliniczne dowodzą skuteczności infliximabu
w indukcji remisji u pacjentów z umiarkowaną i ciężką postacią
choroby w schemacie 5mg/kg masy ciała podawanego dożylnie
na początku oraz w 2 i 6 tygodniu leczenia. Wykazano także
skuteczność leku w terapii podtrzymującej remisję, jeśli podawany był co 8 tygodni od ostatniej dawki indukującej remisję.
Adalimumab jest również przeciwciałem przeciwko czynnikowi martwicy nowotworów alfa. W przeciwieństwie do infliximabu nie zawiera składnika mysiego, czyli jest białkiem całkowicie ludzkim i podawany jest podskórnie co 2 tygodnie.

Wskazania do stosowania
Infliximab i Adalimumab nie są obecnie rekomendowane jako
leki pierwszego rzutu w terapii choroby Leśniowskiego-Crohna.
Wskazania do stosowania infliximabu to:
– indukcja i podtrzymywanie remisji u chorych ze średnio
ciężką i ciężką postacią choroby Leśniowskiego-Crohna, którzy
nie odpowiedzieli na terapię konwencjonalną;
– postać z przetokami – w celu zamknięcia przetok u chorych, którzy nie odpowiedzieli na terapię konwencjonalną.
Terapią konwencjonalną określa się leczenie zachowawcze
i chirurgiczne. To pierwsze obejmuje: terapię pochodnymi kwasu aminosalicylowego, glikokortykoidami, różnymi lekami immunosupresyjnymi i chemioterapeutykami.

Przeciwwskazania i działania
niepożądane
Chorzy, którzy czytają dokładnie informacje dla pacjenta, są
często przerażeni działaniami niepożądanymi i przeciwwskazaniami umieszczonymi na ulotkach. Producenci leków wymieniają tam wszystkie możliwe przeciwwskazania i działania
niepożądane, jakie kiedykolwiek pojawiły się u chorych otrzymujących dany lek. Ponad dziesięć lat stosowania infliximabu
wykazało, że jest to lek bezpieczny, a działania niepożądane
występują rzadko. W ocenie leku musimy brać pod uwagę jego
skuteczność: wysoką częstość indukowania remisji i możliwość
jej podtrzymania u osób nie reagujących lub nie tolerujących te-
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rapii konwencjonalnej, umożliwianie redukcji dawek sterydów
lub nawet całkowitego ich odstawienia, skuteczne indukowanie
gojenia się przetok.
Trzeba podkreślić, że dotychczasowe analizy bezpieczeństwa i efektywności stosowania leków biologicznych skierowanych przeciwko TNF-α nie wykazały ani zwiększonego ryzyka
śmiertelności ani tendencji do nowotworzenia, przy jedynie niewielkim wzroście ryzyka ciężkich infekcji.
Leki biologiczne nie powinny być stosowane u osób na nie
uczulonych, z czynnymi infekcjami, chorobami demielinizacyjnymi (np. stwardnienie rozsiane ), niewydolnością serca (III stopień), czy chorobami nowotworowymi (podczas choroby oraz
w okresie bezpośrednio po leczeniu). Osoba kwalifikowana do
terapii biologicznej powinna być poddana diagnostyce w celu
wykluczenia czynnej gruźlicy – należy wykonać zdjęcie radiologiczne płuc, próbę tuberkulinową oraz test IGRA. W przypadku
wykrycia gruźlicy, przed leczeniem biologicznym chory powinien być poddany standardowej terapii przeciwgruźliczej.
Najistotniejsze działania niepożądane to przede wszystkim
rozwój zakażeń, w tym również oportunistycznych, możliwość
wystąpienia choroby rozrostowej (chłoniaki – nowotwory układu chłonnego), chorób demielinizacyjnych, zapalenia naczyń,
tocznia indukowanego lekiem oraz odczynów poinfuzyjnych,
zarówno ostrych (wstrząs), jak i opóźnionych, spowodowanych
wytworzeniem przez organizm przeciwciał przeciwko cząsteczce leku tzw. HACA (human antichimeric antibodies).
Podanie dożylnie hydrokortyzonu zapobiega reakcjom poprzetoczeniowym wczesnym, a podawanie dawek podtrzymujących regularnie co 8 tygodni zmniejsza prawdopodobieństwo
wytworzenia przeciwciał HACA.
Dostępność tej terapii w Polsce jest ograniczona i dotyczy
tylko indukcji remisji w chorobie Leśniowskiego-Crohna, w ramach programu lekowego refundowanego przez NFZ. Finansowanie obejmuje trzy dawki infliximabu lub leczenie adalimumabem przez 14 tygodni. Leczenie podtrzymujące, które powinno
być stosowane u około 1,5% pacjentów otrzymujących leczenie
indukcyjne, nie jest finansowane przez NFZ. Możliwe jest uzyskanie zgody na leczenie niestandardowe, za które musi zapłacić
szpital.
Możliwość leczenia biologicznego wrzodziejącego zapalenia jelita grubego jest jeszcze bardziej ograniczona, gdyż NFZ
nie finansuje go wcale i leki te są dostępne wyłącznie w ramach
badań klinicznych. Inne leki biologiczne opiszemy w następnym
numerze kwartalnika.
Leczenie biologiczne ze względu na koszt wciąż nie jest
powszechnie dostępne i nie stanowi leczenia pierwszego rzutu
choroby, choć niektóre dane wskazują, że mogłoby takim być.
Niestety, trzeba zdawać sobie sprawę, że nawet leczenie biologiczne nie jest skuteczne u wszystkich chorych. Choć stanowi
ono milowy krok w terapii nieswoistych zapaleń jelita, zawsze
trzeba ważyć na szali korzyści z takiej terapii i ryzyko z nią
związane. W polskich warunkach należy wszelkimi możliwymi
środkami dążyć do zwiększenia dostępności leczenia biologicznego, zwłaszcza w pediatrii, ze względu na wieloletni przebieg
choroby i jej destrukcyjny wpływ zarówno na stan somatyczny
jak i psychikę dzieci i młodzieży oraz ich rodzin.



Porady podatkowe

Jak skorzystać z ulgi rehabilitacyjnej w rocznym
zeznaniu podatkowym
Jolanta Damek
Pomimo tego, iż z roku na rok coraz więcej ulg jest likwidowanych, nadal jednak w ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku
dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz.
176 z późniejszymi zmianami) istnieją zapisy umożliwiające
dokonanie pewnych odliczeń. Ulgi dzieli się na dwa typy: 1)
odliczane od dochodu oraz 2) odliczane od podatku.
Korzystając z ulg podatkowych pamiętajmy o konieczności
dołączenia załącznika PIT/0.
Do ulg odliczanych od dochodu należy m.in.
ulga rehabilitacyjna.
Warunkiem odliczenia wydatków jest posiadanie
przez osobę, której one dotyczą:
•o
 rzeczenia o zakwalifikowaniu przez organy orzekające
do jednego z trzech stopni niepełnosprawności, określonych
w odrębnych przepisach,
•a
 lbo orzeczenia o niepełnosprawności osoby, która
nie ukończyła 16 roku życia, wydanego na podstawie
odrębnych przepisów,
•a
 lbo decyzji przyznającej rentę z tytułu całkowitej lub
częściowej niezdolności do pracy, rentę szkoleniową albo
rentę socjalną.

Do skorzystania z ulgi mają również prawo podatnicy, mający na utrzymaniu następujące osoby niepełnosprawne: dzieci
własne lub przysposobione, dzieci obce przyjęte na wychowanie, małżonka, pasierbów, rodziców, rodziców współmałżonka,
ojczyma, macochę, zięciów lub synowe. Warunkiem, jest jednak
to, że w roku podatkowym, dochody tych osób niepełnosprawnych nie przekroczyły kwoty 9120 zł brutto.

W ramach ulgi rehabilitacyjnej odliczeniu od dochodu
podlegają następujące wydatki:
1. a
 daptacja i wyposażenie mieszkań raz budynków
mieszkalnych, stosownie do potrzeb wynikających
z niepełnosprawności,
2. p
 rzystosowanie pojazdów mechanicznych do potrzeb
wynikających z niepełnosprawności,
3. z akup i naprawa indywidualnego sprzętu, urządzeń
i narzędzi technicznych niezbędnych do rehabilitacji
oraz ułatwiających wykonywanie czynności życiowych,
stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności,
z wyjątkiem sprzętu gospodarstwa domowego,
4. z akup wydawnictw i materiałów (pomocy) szkoleniowych,
stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności,
5. odpłatność za pobyt na turnusie rehabilitacyjnym,
6. o
 dpłatność za pobyt w zakładzie lecznictwa
uzdrowiskowego, zakładzie rehabilitacji leczniczej,
zakładach opiekuńczo-leczniczych i pielęgnacyjnoopiekuńczych oraz odpłatność za zabiegi rehabilitacyjne,



7. o
 płacenie przewodników osób niewidomych z I lub II
grupy inwalidzkiej oraz osób z niepełnosprawnością
narządu ruchu zaliczonych do I grupy inwalidzkiej,
8. u
 trzymanie przez osoby niewidome z I lub II grupy
inwalidzkiej psa przewodnika,
9. o
 pieka pielęgnacyjna w domu nad osobą niepełnosprawną
w okresie przewlekłej choroby uniemożliwiającej
poruszanie się oraz usługi opiekuńcze świadczone
dla osób niepełnosprawnych zaliczonych do I grupy
inwalidzkiej,
10. opłacenie tłumacza języka migowego,
11. k olonie i obozy dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej
oraz dzieci osób niepełnosprawnych, które nie ukończyły
25 roku życia,
12. leki – w wysokości stanowiącej różnicę pomiędzy
faktycznie poniesionymi wydatkami w danym miesiącu,
a kwotą limitu, jeśli lekarz specjalista stwierdzi, że
osoba niepełnosprawna powinna je stosować stale lub
okresowo,
13. o
 dpłatny, konieczny przewóz na niezbędne zabiegi
leczniczo-rehabilitacyjne:
– osoby niepełnosprawnej – karetką transportu
sanitarnego,
– osoby niepełnosprawnej – zaliczonej do I lub II grupy
inwalidzkiej oraz dzieci niepełnosprawnych do lat 16
– również innymi środkami transportu niż wymienione
wyżej,
14. u
 żywanie samochodu osobowego, stanowiącego własność
(współwłasność) osoby niepełnosprawnej zaliczonej do
I lub II grupy inwalidzkiej lub podatnika mającego na
utrzymaniu osobę niepełnosprawną zaliczoną do I lub
II grupy inwalidzkiej albo dzieci niepełnosprawne, które
nie ukończyły 16 roku życia, dla potrzeb związanych
z koniecznym przewozem na niezbędne zabiegi leczniczorehabilitacyjne,
15. o
 dpłatne przejazdy środkami transportu publicznego
związane z pobytem na turnusie rehabilitacyjnym,
w zakładach, o których mowa w pkt 6, jak również na
koloniach i obozach dla dzieci i młodzieży, o których
mowa w pkt 11.

Wymienione powyżej wydatki można odliczyć od dochodu
tylko wtedy, jeśli nie zostały one sfinansowane (dofinansowane)
ze środków zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych, Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych lub ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia,
jak również z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych albo
nie zostały zwrócone podatnikowi w jakiejkolwiek formie.
Jeśli wydatki były częściowo sfinansowane (dofinansowane)
z powyższych funduszy, wówczas odliczyć można tylko fakJ-elita Nr 2 (7) 2009
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tycznie poniesiony koszt. Na przykład, jeśli wydatek 1500 zł został dofinansowany w wysokości 500 zł, to w zeznaniu odliczyć
można 1000 zł.
Wysokość wydatków ustala się na podstawie dokumentów
potwierdzających ich poniesienie, z wyjątkiem wydatków zawartych w pkt: 7, 8, 14. Jednakże i w tych sytuacjach podatnik
może zostać poproszony o uwiarygodnienie poniesionych wydatków. Brak obowiązku dokumentowania niektórych wydatków, podlegających odliczeniu nie oznacza, że podatnik może
odliczyć kwotę, której faktycznie nie wydał.
Kiedy można odliczyć koszty związane z pobytem
w sanatorium lub na turnusie rehabilitacyjnym?
Osoby niepełnosprawne, które w ubiegłym roku korzystały
z płatnego pobytu w zakładzie lecznictwa uzdrowiskowego lub
turnusu rehabilitacyjnego, mogą odliczyć tego typu wydatki
w rocznym PIT.
Jeśli turnus rehabilitacyjny został częściowo dofinansowany
ze środków PFRON, odliczeniu podlega kwota będąca różnicą
pomiędzy kosztem turnusu i wartością dofinansowaną przez
PFRON. Osoby, które nie otrzymały dofinansowania, mogą odliczyć całkowity koszt turnusu. Warunkiem dokonania odliczenia
jest posiadanie imiennej faktury, wystawionej przez organizatora turnusu. Pomocne mogą być również karty zabiegowe, które
poświadczą, że podatnik na pewno przebywał w sanatorium czy
na turnusie rehabilitacyjnym.
Fakturę przechowujemy przez najbliższe pięć lat, w razie
ewentualnej kontroli rozliczenia zeznania podatkowego.
Kiedy możemy odliczyć koszty używania
samochodu do przewozu na niezbędne zabiegi
leczniczo-rehabilitacyjne?
W przypadku używania samochodu osobowego, o czym mowa
w pkt 14, mimo braku ustawowego obowiązku udokumentowania powyższego, dobrze jest posiadać np. zaświadczenie o przeprowadzonej serii zabiegów rehabilitacyjnych.
Posiadanie dokumentów potwierdzających poniesienie wydatków na samochód nie jest konieczne dla dokonania odliczenia. W przypadku kontroli ze strony urzędu skarbowego osoba,
która skorzysta z tego odliczenia, powinna jednak posiadać potwierdzenie, że samochodem dojeżdżała na zabiegi. Takim dokumentem może być np. karta zabiegowa, czy zaświadczenie od
lekarza o konieczności pobierania takich zabiegów. Nie trzeba
natomiast zbierać faktur za paliwo.
Dojazdy, które zamierzamy odliczyć muszą dotyczyć niezbędnych zabiegów leczniczo-rehabilitacyjnych, co oznacza, że:
• zabiegi muszą być niezbędne, tzn. zalecone przez lekarza.
Nie można korzystać z odliczenia na zabiegi, jeżeli wykupiliśmy je z własnej inicjatywy;
• muszą to być zabiegi rehabilitacyjno-lecznicze, a więc
związane z niepełnosprawnością.
Nie podlegają odliczeniu wydatki na dojazdy do lekarza, np.
w celu wizyty kontrolnej.
Ponadto dojazdy muszą odbywać się samochodem, który:
• stanowi własność lub współwłasność osoby niepełnosprawnej,
• albo stanowi własność lub współwłasność osoby, na której
utrzymaniu jest osoba niepełnosprawna lub dziecko niepełJ-elita Nr 2 (7) 2009

nosprawne do 16. roku życia i to osoba, na której utrzymaniu są wymienione osoby, dokonuje odliczenia.
Nie można dokonywać odliczenia, jeżeli samochód jest pożyczony, użyczony lub jeżeli na zabiegi chorego wozi np. sąsiad. Jeśli właścicielem samochodu jest mąż, to żona nie będąca
współwłaścicielem tego samochodu (odpowiedni wpis do dowodu rejestracyjnego) – nie może skorzystać z odliczenia.
Maksymalna możliwa kwota do odliczenia w tym przypadku
to 2280 zł.
Jak skorzystać z ulgi na indywidualny sprzęt
rehabilitacyjny?
W ramach ulgi rehabilitacyjnej można odliczyć koszty zakupu
i naprawy indywidualnego sprzętu, urządzeń i narzędzi technicznych niezbędnych w rehabilitacji oraz ułatwiających wykonywanie czynności życiowych, stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności. I tak, np. osoby ze stomią mogą
odliczyć zakup dodatkowego ponad limit sprzętu stomijnego.
Warunkiem jest posiadanie dowodów potwierdzających wysokość poniesionych kosztów (faktura). Niestety, ustawodawca
wykluczył możliwość odliczenia sprzętów AGD, zatem zakup,
np. garnków do gotowania na parze nie spełnia kryteriów do
dokonania odliczenia.
Jak odliczamy wydatki na leki?
W ramach ulgi rehabilitacyjnej można odliczyć wydatki poniesione za zakup leków.
Ponieważ koszty leczenia przy chorobach zapalnych jelit
stanowią nadal często spory wydatek, ulga ta prawdopodobnie
będzie cieszyła się największym zainteresowaniem wśród osób
z NZJ posiadających orzeczenie o niepełnosprawności.
Podobnie jak w roku ubiegłym, odlicza się wydatki na leki
w wysokości stanowiącej różnicę pomiędzy faktycznie poniesionymi w danym miesiącu, a kwotą 100 zł.
Na przykład:
• jeśli w styczniu wydaliśmy na leki 150 zł, to możemy odliczyć 50 zł,
• jeśli w lutym wydaliśmy na leki 98 zł, to w tym miesiącu
nie dokonamy odliczenia,
• jeśli w marcu wydaliśmy 105 zł, to możemy odliczyć 5 zł.
itd.
Warunkiem dokonania powyższych odliczeń, jest posiadanie imiennych faktur za zakup leków oraz uzyskanie pisemnego
zaświadczenia od lekarza specjalisty, który stwierdzi, że osoba
niepełnosprawna powinna stosować stale lub czasowo leki zawarte na fakturach.
Należy tu zwrócić uwagę na kwestię możliwości odliczenia preparatów żywieniowych. Część z nich jest uznana za lek,
a część za suplement diety. Odliczeniu podlegają tylko te, które są lekami, gdyż ustawodawca nie dopuścił innej możliwości.
Zatem suplementy diety nie są lekami i nie można ich odliczać
nawet wtedy, kiedy lekarz zaleci stosowanie ich.

Ważne!
Faktury oraz zaświadczenie lekarza specjalisty należy przechowywać (przez okres najbliższych pięciu lat) i udostępnić Urzędowi Skarbowemu w razie ewentualnej kontroli. W 2009 roku
przepisy w tym zakresie nie zmieniają się, zatem już teraz warto
zbierać faktury za leki.
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Mleko, alergia, nietolerancja
Urszula Grochowska
Bardzo często pacjenci chorzy na nieswoiste zapalenia jelit
otrzymują zalecenie wyeliminowania z diety mleka, rzadziej,
ale także, zalecenie zrezygnowania ze spożywania przetworów
mlecznych. Z reguły ma to miejsce w fazie zaostrzenia choroby
oraz przy wchodzeniu w remisję. W czasie remisji, u wielu pacjentów, objawy nietolerancji ustępują.
Często mylone są pojęcia: „alergia na mleko”, „nietolerancja
mleka”. Choć określenia brzmią podobnie, to dotyczą zupełnie
odmiennych i niezależnych od siebie jednostek chorobowych.
Alergia to reakcja organizmu na białka mleka krowiego, które dzieli się na dwie frakcje: kazeiny i białka serwatkowe. Stanowią one odpowiednio 75-85% i 15-25% ogólnej zawartości
białka w produkcie. Wśród białek serwatkowych wyróżniamy
między innymi β-laktoglobulinę, α-laktoalbuminę. Najsilniejszymi alergenami są β-laktoglobulina i kazeiny, w mniejszym
stopniu α-laktoalbumina. Alergia na białko mleka dotyczy przede
wszystkim niemowląt oraz dzieci i dosyć często ustępuje z wiekiem. W wystąpieniu objawów alergii zdecydowaną rolę odgrywa układ immunologiczny (odpornościowy), który po wprowadzeniu alergenu uwalnia przeciwciała. Następstwem reakcji
alergenu z przeciwciałem jest wyzwolenie szeregu substancji
chemicznych (np. histaminy) wywołujących objawy alergiczne.
Zaliczamy do nich między innymi: katar, kaszel, zmiany skórne, biegunki, nudności, wymioty, wzdęcia i bóle brzucha, czasem nawet objawy wstrząsu anafilaktycznego. Alergia na białka
mleka krowiego częściej spotykana jest u osób z wrzodziejącym
zapaleniem jelita grubego, niż u osób z chorobą Leśniowskiego
– Crohna. W przypadku alergii należy z diety bezwzględnie wyeliminować każdą ilość pokarmu zawierającego białko mleka,
czyli zarówno samo mleko, jak również jego przetwory.
Nietolerancja dotyczy dwucukru mlecznego, zwanego laktozą. Uwarunkowana jest niedoborem enzymu laktazy, który
rozkłada ten cukier. Do objawów nietolerancji należą (podobnie
jak w przypadku alergii): nudności i wymioty, biegunki, wzdęcia i bóle brzucha. W przypadku nietolerancji mleka, pokarm
uruchamia specyficzne reakcje metaboliczne, ale bez udziału
układu odpornościowego, co odróżnia od siebie oba schorzenia,
o których mowa. Nietolerancja laktozy, często obserwowana jest
w chorobie Leśniowskiego-Crohna (szczególnie w fazie ostrej
i przy przechodzeniu do okresu remisji). Często zdarza się, że
u osoby nietolerującej laktozy, objawy pojawiają się dopiero po
spożyciu większej ilości tego dwucukru, mniejsze dawki są natomiast tolerowane. Przyswajanie laktozy można poprawić stosując preparaty laktazy.
Enzym laktaza, produkowany przez komórki nabłonka jelita cienkiego, odpowiedzialny jest za hydrolizę laktozy na monocukry: glukozę i galaktozę. Jest to enzym adaptacyjny, czyli
taki, którego wydzielanie zależy od ilości dostarczonego w diecie produktu, w tym przypadku laktozy. Oznacza to, że osoba,
której organizm jest zdolny do produkcji tego enzymu, a która
długo nie spożywa produktów mlecznych, może mieć problemy
gastryczne po spożyciu pokarmu bogatego w ten cukier. Dlatego
produkty mleczne należy do diety wprowadzać stopniowo.
Mleko to ciekła wydzielina gruczołów sutkowych ssaków
zawierająca przeciętnie 80-90% wody i 20-10% suchej masy,
na którą składają się: białka, tłuszcze, węglowodany, witaminy
i składniki mineralne. Najczęściej spożywanym przez człowie-
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ka mlekiem, jest mleko kobiece (niemowlęta) i krowie, rzadziej
kozie i owcze, natomiast sporadycznie bawole. Patrząc na tabelę
1, łatwo zauważyć, że mleko uzyskane od każdego ze zwierząt,
zawiera niemal identyczną ilość cukru mlecznego. To powoduje, iż u wielu osób z nietolerancją laktozy, po jego spożyciu
wzmagają się dolegliwości gastryczne. Co do alergenności,
kiedyś uważano, że mleko krowie w diecie, można zastąpić kozim lub owczym. Niestety kazeiny bardzo podobne do występujących w mleku krowim, występują również w mleku kozim
i owczym. W 80-90% mają identyczną budowę chemiczną, co
kazeiny mleka krowiego, mogą więc dawać tzw. reakcję krzyżową. W związku z tym, mleka inne niż krowie także powinny być wyeliminowane z diety alergika. Poza tym kazeina jest
oporna na działanie wysokiej temperatury, w związku z czym
gotowanie mleka jedynie w niewielkim stopniu zmniejsza jego
alergenność.
Mleko kobiece jest najlepszym pokarmem dla niemowląt,
a dla tych do 5-go miesiąca życia, może być jedynym. Uznawane jest za najlepsze źródło substancji odżywczych dla niemowląt. Jest świetnie tolerowane przez dzieci, a przypadki uczuleń
na mleko matki są bardzo rzadkie, gdyż mleko to nie zawiera
w swoim składzie β-laktoglobuliny i jest zdecydowanie uboższe
w kazeiny, w porównaniu do mleka krowiego. Jeśli już dojdzie
do alergii u niemowlęcia karmionego piersią, dietę eliminującą
stosuje mama dziecka. Mleko matki stanowi również znakomitą
ochronę immunologiczną dla rozwijającego się maleństwa, gdyż
dostarcza przeciwciał produkowanych przez matkę. Niemowlęta karmione piersią, rzadziej przeziębiają się, rzadziej cierpią
z powodu alergii, wysypek, podrażnień skóry, czy zaparć. Wapń
z mleka kobiecego, mimo iż w porównaniu z mlekiem zwierzęcym, jest go niewiele, jest bardzo dobrze przyswajalny. Mleko
kobiece zawiera natomiast znacznie więcej laktozy niż mleko
krowie, odpowiednio 7% i 4,6% ogólnego składu mleka.

Tabela 1. Zawartość białka i laktozy w 100 ml mleka
Mleko

Białko [g]		

Laktoza [g]

kobiece

1,2			

7,0

krowie

3,3-3,5			

4,6

kozie		

3,2			

4,6

owcze		

5,7			

4,5

bawole

4,5			

4,9

Mleko krowie, nie nadaje się do spożycia bezpośrednio po
udoju i to zarówno dla niemowląt jak i dzieci starszych, ponieważ zawiera niewłaściwe proporcje składników. Mleko takie,
zanim trafi na rynek, musi przejść kilka operacji technologicznych. Po udoju powinno być przechowywane w odpowiednich
warunkach po uprzednim schłodzeniu do temperatury 10o C. Następnie mleko oczyszcza się i poddaje normalizacji zawartości
tłuszczu. Zwykle przeprowadza się ją przez oddzielenie z mleka
śmietanki, a następnie zmieszanie jej z mlekiem w odpowied-
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nich proporcjach. Otrzymuje się w ten sposób mleko o zawartości tłuszczu 0,5 – 3,6%, zgodnie z deklaracją producenta na
opakowaniu. Po tym procesie, mleko poddaje się homogenizacji, mającej na celu rozdrobnienie dużych cząsteczek tłuszczu
i ujednolicenie ich wielkości. Przeciwdziała to zbieraniu się
tłuszczu na powierzchni mleka. O trwałości i bezpieczeństwie
mleka decyduje obróbka termiczna, czyli pasteryzacja lub sterylizacja, przy czym ta druga daje mleko zupełnie pozbawione
zarówno drobnoustrojów jak i ich przetrwalników. Takie mleko,
po sproszkowaniu, stanowi materiał wyjściowy do przygotowania tzw. mleka zmodyfikowanego dla niemowląt, czyli mleka
maksymalnie, jak to tylko możliwe, upodobnionego składem do
pokarmu kobiecego.
Rynek spożywczy, pełen jest różnych przetworów mlecznych, niejednokrotnie cenniejszych od samego mleka. Należą
do nich napoje fermentowane (jogurty, kefir, maślanka) zarówno
naturalne jak i smakowe oraz sery (twarogowe, topione, żółte,
pleśniowe).

Tabela 2. Zawartość białka i laktozy w 100 g serów
Rodzaj sera

Białko [g] Laktoza [g]

twarogowy

17,7-19,8

2,9-3,2

żółty

19,8-29,1

0,1

topiony Edamski

13,5

1,0

pleśniowy Rokpol

22,6

0,1

ziarnisty twaróg

12,3

3,3

fromage

10,2

2,1

homogenizowany

12,7-16,8

2,0-2,9

kozi (edamski)

19,5

0,9

owczy (feta)

17,0

1,0

Tabela 3. P
 rodukty zawierające śladowe ilości laktozy
i kazeiny

• lody mleczne i śmietankowe
• c ukierki mleczne (np. krówki, irysy, werteksy,
kopiko)
•n
 iektóre rodzaje pieczywa pszennego
i tostowego
• bułka tarta
• chałki i inne ciasta drożdżowe
• ciasta, do których użyto masła
• zupy i sosy w proszku
• kiełbasy homogenizowane (parówki, mortadela)
• sosy kanapkowe (np. chrzanowy, tatarski)
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Na szczególną uwagę zasługują jogurty, powstałe z mleka
znormalizowanego i zagęszczonego, wzbogacone zakwasem
czystych kultur bakterii fermentacji mlekowej (Lactobacillus
bulgaricus, Streptococcus thermophilus), określanych mianem
probiotyków. Podstawową zaletą przetworów fermentowanych
jest wysoka przyswajalność (większa niż z mleka) składników
odżywczych, takich jak białko, wapń, laktoza. Obecne w napojach mlecznych fermentowanych żywe bakterie fermentacji
mlekowej produkują enzym β-D-galaktozydazę, który rozkłada laktozę do cukrów prostych. To umożliwia lepszą tolerancję
produktu spożywczego przez osoby cierpiące na nietolerancję
laktozy. Nietolerancja laktozy, często obserwowana w chorobie
Leśniowskiego-Crohna (szczególnie w fazie ostrej i przy przechodzeniu do okresu remisji) objawia się biegunkami lub wzdęciami i nadmiernym nagromadzaniem się gazów jelitowych po
spożyciu pokarmu zawierającego laktozę. Nie strawiona laktoza
przechodzi do jelita grubego, gdzie ulega fermentacji jelitowej,
w wyniku której dochodzi do powstania krótkołańcuchowych
kwasów tłuszczowych, dwutlenku węgla, metanu itp. Związki te odpowiedzialne są za wzdęcia, bóle brzucha i biegunkę
tzw. osmotyczną. Szlachetne kultury bakterii mlekowych mają
także zdolność do niszczenia bakterii chorobotwórczych jelita
grubego, przez zakwaszanie środowiska jelitowego. Regularne picie napojów fermentowanych korzystnie wpływa na ilość
i jakość mikroflory jelitowej, jak również poprawia naturalną odporność organizmu na infekcje, za co odpowiedzialne są
bakterie z rodzaju Bifidobacterium oraz Lactobacillus acidophilus, zdolne do zasiedlania przewodu pokarmowego człowieka
i bytowania w nim przez nawet kilka tygodni bez spożywania
przetworów mlecznych. Nawet przy produkcji kefiru, poza powyższymi bakteriami, stosuje się tzw. grzybki kefirowe, stanowiące korzystny układ bakterii (Streptococcus, Lactococcus,
Luconostoc) oraz drożdży (Saccharomyces, Candida), co czyni
produkt mleczny cennym dietetycznie i żywieniowo (podobnie
jak jogurty). Maślanka, podobnie jak omawiane wyżej napoje
mleczne, przeciwdziała zaparciom, hamuje rozwój bakterii gnilnych i fekalnych. Dzięki zawartości lecytyny i witamin z grupy
B, wzmacnia układ nerwowy (szczególnie w przypadku stresów,
czy wzmożonej aktywności umysłowej). Zawiera również łatwo
przyswajalną formę kwasu mlekowego (L+), dzięki czemu może
być podawana małym dzieciom.
Skondensowanym źródłem białka mleka są wszelkiego rodzaju sery, co ilustruję tabela 2. Dzieje się tak dlatego, że produkowane są one przez oddzielanie z mleka białek i tłuszczu.
Do wyrobu serów służy głównie mleko typu kazeinowego, najczęściej krowie i owcze, rzadziej kozie i bawole. W przypadku
alergii na białka mleka, wszystkie sery należy wykluczyć z jadłospisu. Ale osoby z nietolerancją laktozy, dosyć często mogą
sobie pozwolić na sery żółte, pleśniowe, feta, czy topione, gdyż
ilość laktozy w nich zawartej jest nieznaczna. Teoretycznie bezpiecznymi produktami dla alergika są margaryny bezmleczne
(nie zawierające białka). Należy pamiętać, że masła i śmietany,
zawierają zwykle śladowe ilości białek mleka, a do produkcji
wielu margaryn używa się serwatki zawierającej białko. Produkty te, ze względu na małą zawartość laktozy są z reguły dobrze
tolerowane przez nietolerujących laktozy. Tabela 3 przedstawia
produkty mogące zawierać śladowe ilości laktozy i kazeiny.
Niemowlętom żywionym sztucznie (mlekiem innym niż matki),
w przypadku nietolerancji laktozy, podaje się mieszanki mlekozastępcze o obniżonej zawartości laktozy (np. Bebilon Pepti),
lub mleka zupełnie pozbawione tego dwucukru (np. Isomil, Bebilon sojowy).
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Co nowego na forum?

www.crohn.home.pl
Do społeczności forum dołączyłam prawie dwa lata temu,
a w grudniu ubiegłego roku
zostałam moderatorem wraz
z majką83. Niestety z pełnienia
tej funkcji zrezygnowali Torvik,
tom-as i Zenobius. Egzistenz
i kota opiekują się forum junior,
czyli częścią dostępną dla
userów poniżej 18 lat. Obecnie
mamy 40 takich osób. Nasze
forum rośnie w siłę – jest nas
już 2 971. W tym roku zarejestrowały się nowe 174 osoby.
Napisaliśmy 160 070 postów
w 6 575 tematach.
Zanim jeszcze tom-as opuścił
szeregi moderacji, zaproponował przebudowę forum, by stało
się ono bardziej przejrzyste
dla użytkowników. Największe
zmiany nastąpiły w dziale Lekarze. Za radą elwirki został on
podzielony na 16 województw
i “poza Polską”, co ułatwia
znalezienie informacji o specjalistach i ośrodkach, w których
się leczymy. W dziale „Leczenie
żywieniowe” wyodrębniliśmy Żywienie pozajelitowe, dojelitowe
oraz inne tematy z tym związane. Utworzony został dział
FAQ, w którym można znaleźć
odpowiedzi na pytania dotyczące obsługi forum. Utworzyliśmy
wątek na temat zgłoszeń osób
chętnych do pełnienia funkcji
moderatora. Gdyby ktoś czuł się
na siłach porządkować forum, to
właśnie tu może zaproponować
swoją kandydaturę na moda.
Specjaliści otrzymali rangi zgodnie z tym, na czym znają się
najlepiej czyli: Misia – Specjalista ds. Żywienia; ranka – Specjalista do Spraw Medycznych;
Szaraja i Żabusia – Specjalista
ds. Porad Prawnych. Mamcia
jest Specjalistą od bardzo wielu
spraw, co jest niemożliwe do
zdefiniowania w kilku wyrazach.
Aktualnie adminami na forum
są: -Ania- i marshal; moderatorzy to: Annrii, Egzistenz, elwirka, kota, magdalene, majka83,
misiek1 i Natalka.

W związku z tym, że często alergia na mleko współistnieje z uczuleniem na wołowinę i cielęcinę, z diety uczulonego na mleko należy wykluczyć te gatunki mięsa, jak również wyroby wędliniarskie i garmażeryjne, w skład których te mięsa wchodzą. Zawartość śladowych ilości białek
mleka, występujących w powyższych produktach, może wywołać reakcję alergiczną, natomiast
z reguły nie daje objawów nietolerancji laktozy.
Po zdiagnozowaniu alergii na białka mleka krowiego, od razu eliminujemy z diety pacjenta
lub matki (dotyczy niemowląt karmionych piersią) każdą ilość produktu pochodzącego z mleka.
W żywieniu niemowląt z alergią na białka mleka, nie mogących spożywać pokarmu matki, stosuje
się hydrolizaty o wysokim stopniu hydrolizy, takie jak Neocate, czy Nutramigen. Przy prawidłowym rozwoju dziecka, za zgodą i najczęściej pod okiem lekarza można dokonać prowokacji,
podając produkt mleczny w niewielkiej ilości.
W przypadku nietolerancji laktozy, początkowo wyklucza się z diety wszystkie produkty zawierające cukier mleczny, aż do ustąpienia objawów (czas indywidualny dla każdego pacjenta).
Następnie do diety wprowadza się stopniowo produkty laktozowe, zaczynając od tych najuboższych w nietolerowany dwucukier, a potem produkty, w których laktoza jest częściowo rozłożona przez drobnoustroje dodawane w czasie procesu technologicznego (jogurty, kefiry). Na końcu
i z największą ostrożnością, próbujemy wprowadzić mleko. Stopniowe wprowadzanie laktozy do
diety daje możliwość zaobserwowania po jakim produkcie i jakiej jego ilości objawy nasilają się.
Należy również pamiętać o kumulowaniu się laktozy pochodzącej z różnych produktów. Stąd na
przykład plaster sera żółtego, czy pół opakowania jogurtu mogą nie szkodzić, ale już zjedzenie
obu tych pokarmów nasila objawy. Podobnie, spożywanie tego samego produktu laktozowego
przez np. 3 dni nie powoduje dolegliwości, ale spożycie tego produktu dnia 4-go może wzmagać
symptomy nietolerancji laktozy.

Co nowego w nauce:
Skomputeryzowana tabletka
„Inteligentna kapsułka” o nazwie iPill, stworzona przez firmę Philips mierzy temperaturę ciała pacjenta i uwalnia lek dokładnie tam, gdzie ma zadziałać – czyli w świetle jelita.
Jest to doskonały sposób na skuteczniejsze leczenie m.in. choroby Leśniowskiego-Crohna oraz zapalenia czy nowotworu okrężnicy.
Miniaturowa kapsułka o wymiarach 2,5 x 1,2 cm zawiera mikroprocesor, baterię,
zbiornik na lek, pompkę, która wypycha substancję na zewnątrz oraz moduł radiowy
umożliwiający komunikowanie się z zewnętrznym
sprzętem medycznym. Urządzenie zbiera i przesyła do
zewnętrznego odbiornika dane dotyczące kwasowości środowiska, które umożliwią określenie położenia
w układzie pokarmowym, bo każdy z jego odcinków ma
inny odczyn pH. Po dotarciu do miejsca przeznaczenia
zostaje uruchomiona pompa i lek uwalnia się do światła jelita.. Bezpieczny transport leku do chorego obszaru
zmniejsza działania niepożądane w innych narządach
i pozwala na zmniejszenie dawki preparatu.
Może wymiary kapsułki i obecna cena (ok. 1000 $
za szt.) trochę odstraszają, ale mamy nadzieję, że dzięki rozwojowi nanotechnologii rozmiar szybko ulegnie
zmniejszeniu, a po wprowadzeniu masowej produkcji
urządzenie stanie się przystępne dla każdego pacjenta.

Natalia Wójcik – Natalka

12

J-elita Nr 2 (7) 2009

Psycholog radzi

Radość życia w chorobie –
czy to naprawdę możliwe?
Joanna Jureczko
Radość serca wychodzi na zdrowie
		
(Księga Przysłów 17,22)
Radość – już samo brzmienie nazwy tego uczucia powoduje, że pojawiają nam się w głowie
ciepłe myśli. Dla jednych to uczucie przybiera twarz konkretnej osoby, dla innych jest
wspomnieniem czegoś, co się w życiu udało
osiągnąć. Jeszcze innym kojarzy się z poszukiwaniem i tęsknotą za prawdziwym, szczerym
uśmiechem, takim, który ma się w sercu, nie
tylko na ustach. Tak naprawdę radość to uczucie, które towarzyszy nam od pierwszych chwil
naszego życia. Najpierw jest to radość szczęśliwych rodziców, która swój najpełniejszy wyraz
osiąga w momencie narodzin, a potem nadal towarzyszy małemu człowiekowi, który poznaje
świat, próbuje się w nim organizować. Radość
tę możemy zobaczyć zarówno w oczach dziecka, które czuje się bezpieczne, otoczone miłością, jak i jego kochających rodziców. Tam,
gdzie jest radość musi także istnieć smutek,
ból i cierpienie. Bez tych trudnych uczuć prawdziwa radość i szczęście nie mogły by razem
w pełni zaistnieć w naszym życiu, urzeczywistnić się w konkretnych sytuacjach, wydarzeniach, osobach.
Choroba jest szczególnym wyzwaniem, które pojawia się w życiu człowieka. Najczęściej
przychodzi znienacka, jak nieproszony gość
i zazwyczaj nikt nie jest na nią przygotowany.
Są dwa, a nawet trzy rodzaje gości. Pierwszy
z nich to gość, który puka do drzwi, czeka aż
się otworzą i pyta, czy może wejść, ponieważ
sam nie wejdzie do środka. Drugi rodzaj gościa
to taki, który po otwarciu drzwi wchodzi z impetem i porusza się swobodnie tam, gdzie chce.
Wśród tego rodzaju gości są tacy, którzy mają
prawo do takiego zachowania (np. są z bliskiej
rodziny właściciela domu) oraz ci, którzy tego
prawa nie mają. A jakim gościem jest choroba,
która pojawia się niespodziewanie w naszym
życiu? To gość, który śmiało wchodzi do naszego życia, bez zaproszenia, bez prawa „panoszenia się„ w nim. Czasami swoją niefrasobliwością czy zaniedbaniem możemy niechcący
dać chorobie przyzwolenie na pojawienie się
w naszym życiu.
Nieswoiste choroby zapalne jelit są zdecydowanie tym trzecim rodzajem gościa – nieproszonym w życiu człowieka, który to gość nie
tylko chciałby nadmiernie się w nim rozgościć
jak i nie dać się nigdy wyprosić. O ile bezpowrotne wyproszenie colitis ulcerosa czy choroby Leśniowskiego-Crohna nie jest na obecną
chwilę możliwe, o tyle poczucie panowania nad
nimi i nauczenie się z nimi żyć jest sprawą barJ-elita Nr 2 (7) 2009

dzo ważną i realną do osiągnięcia. Jak to zrobić?
Trzeba po prostu ustalić właściwą hierarchię
– „jestem OSOBĄ żyjącą z chorobą” zamiast
przeświadczenia: „Cała(y) jestem CHOROBĄ,
wypełniającą tak szczelnie moje życie, że brak
już miejsca na OSOBĘ”. Wybór którejś z tych
opcji rodzi istotne konsekwencje. Bycie OSOBĄ, podmiotem, napełnia nas nadzieją, nadaje
nam określone prawa ale i do czegoś zobowiązuje – przede wszystkim poprzez prawdę, że ja
jako OSOBA mam rozum i wolę. Włodzimierz
Dłubacz w książce „O kulturę filozofii” (1994
s.18) podaje definicję osoby jako bytu substancjalnego, rozumnego i wolnego, istniejącego w sobie i dla siebie. Dalej autor wymienia
następujące cechy charakterystyczne osoby:
poznanie intelektualne, zdolność do miłości,
wolność, podmiotowość względem praw, zupełność i godność.
Powstaje pytanie: Jak to wszystko rozumieć
i realizować w obliczu choroby przewlekłej
i nie w pełni uleczalnej? O ile przy pewnym
wysiłku intelektualnym rozumowe ogarnięcie
choroby jest dla osoby nią dotkniętej osiągalne, o tyle posługiwanie się wolą i branie pełnej
odpowiedzialności za swój stan w chorobie
może być trudne, a w niektórych momentach
wręcz niemożliwe. Co zatem może nam pomóc
w odnalezieniu siebie w chorobie, co może nam
pomóc zachować poczucie wolności pomimo
ograniczających nas dolegliwości? Co podnosi
naszą godność wobec upokorzenia jakie niesie
ze sobą bycie chorym? Co wreszcie pozwoli
rozwinąć się naszej miłości? Aby to wszystko
mogło zaistnieć w naszym życiu trzeba mieć
w sobie RADOŚĆ jako podstawę do budowania tego wszystkiego, co jest nam w codziennym życiu najbardziej potrzebne, na czym nam
najbardziej zależy. Chodzi tu o prawdziwą radość, nie o chwilowe zadowolenie czy dobre
samopoczucie. Prawdziwa radość na zawsze
w nas pozostaje, bo wypływa z odkrycia sensu
naszego życia.
Właśnie w obliczu choroby i związanych
z nią problemów mamy naprawdę szansę zatrzymać się i zastanowić nad tym, co jest w naszym życiu najważniejsze. W codziennym zabieganym życiu zazwyczaj o tym zapominamy.
Ciągle za czymś gonimy, dążymy do posiadania
różnych rzeczy za wszelką cenę, co niejednokrotnie rodzi frustracje, niezadowolenie i permanentne zmęczenie. I choć byśmy osiągnęli
to, co sobie zamierzyliśmy, nie zawsze da nam
to radość. Paradoksalnie to właśnie w obliczu
trudności i zagrożeń jakie niesie ze sobą choroba niejednokrotnie potrafimy odkryć radość
w zwykłym codziennym dniu, w spotkaniu

Joanna Jureczko
Jest absolwentką Wydziału
Nauk Społecznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego,
z tytułem magistra psychologii.
W 2002 roku ukończyła studia
podyplomowe: Edukacja Rodzinna i Wychowanie Seksualne na
Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Odbyła również
kurs Terapii Skoncentrowanej
na Rozwiązaniach.
Pracę rozpoczęła na stanowisku
psychologa w Oddziale Rehabilitacji Szpitala Wojewódzkiego nr
2 w Rzeszowie.
Obecnie pracuje w Poradni
Zdrowia Psychicznego, działającej w ramach Niepublicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Łańcucie, gdzie prowadzi
psychoterapię i diagnostykę
psychologiczną. W Ośrodku
Interwencji Kryzysowej działającym przy Powiatowym Centrum
Pomocy Rodzinie w Łańcucie,
prowadzi psychoterapię
i wsparcie psychologiczne osób
i rodzin, pracuje z agresorami
i ich ofiarami. Pani Jureczko
pracuje również w charakterze
biegłego sądowego z zakresu
psychologii oraz w charakterze
biegłego w przedmiocie uzależnienia od alkoholu przy Sądzie
Okręgowym w Rzeszowie.
Od grudnia 2008 współpracuje
ze Stowarzyszeniem „J-elita”.
Prowadzi stałą działalność
dydaktyczną m. in. prowadzi
wykłady w ramach podstawowego kursu Rehabilitacji
Medycznej dla lekarzy, szkolenia
i treningi relaksacyjne w ramach
prewencji rentowej ZUS, a także
prowadzi wykłady nt. „Socjoterapia w rehabilitacji” w ramach
Studiów Podyplomowych
z Socjoterapii i Resocjalizacji.
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Planowane spotkania
z drugim człowiekiem, w spotkaniu z samym sobą (pod warunkiem, że tego świadomie chcemy). Przecież gdyby się tak zastanowić, to pomimo trudów, jakie niesie z sobą życie z chorobą mamy się także z czego cieszyć. Może to właśnie w chorobie odkryliśmy jak bardzo jesteśmy ważni dla bliskich nam osób, jak jesteśmy kochani i potrzebni. Może dzięki doświadczeniom zdobytym
w zmaganiu się z chorobą staliśmy się mądrzejsi, bardziej dojrzali i potrafimy dzielić się z innymi zdobytą przez nas wiedzą. Prawdopodobnie potrafimy także pomagać innym przejść przez trudne momenty życia z chorobą, bo tylko my jesteśmy w stanie w pełni
to zrozumieć. A może po prostu bardziej dostrzegamy drugiego człowieka i doceniamy jego wartość.
Chciejmy w sobie pielęgnować radość, gdyż jak to zostało na początku podkreślone, jest ona wpisana od zawsze w wartość
jaką stanowi nasze życie. Odważmy się jej szukać w sobie i okazywać w spotkaniu z drugim człowiekiem. Prawdziwie przeżywana
radość stanie się naszą siłą wobec przeciwności, które niesie ze sobą życie z chorobą.
Znany pisarz flamandzki Phil Bosmans, wielki miłośnik życia i drugiego człowieka w swojej książce pt. „Nie zapomnij o radości” pisze:

Recepta na radość
Przyjmuj każdy nowy dzień jako dar,
Jak prezent, a jeśli się uda – jak święto.
Nie wstawaj zbyt późno.
Spójrz w lustro, uśmiechnij się do siebie
i powiedz sam sobie – dzień dobry!
Wtedy potrafisz również innym powiedzieć
dzień dobry!
Jeśli znasz składniki słońca,
to możesz sam je sobie zrobić,
tak jak przygotowuje się codzienne posiłki.
Weź dużą porcje dobroci,
dodaj również sporą szczyptę cierpliwości,
dla siebie i dla innych.
Nie zapominaj o szczypcie humoru,
aby przetrwać nieporozumienia,
wmieszaj do tego wszystkiego dobrą miarkę
zapału do pracy,
dopraw wszystko szczerym uśmiechem,
a będziesz miał każdego dnia słońce.

Mam oczy, by widzieć światło,
zieleń wiosny, biel śniegu,
szarość chmur i błękit nieba,
gwiazdy w nocy i ten niewiarygodny cud:
że wokół mnie żyje
tylu wspaniałych ludzi,
Mam usta,
Mogę pocieszyć kogoś dobrym słowem,
Mam wargi, aby obdarować kogoś pocałunkiem,
i ręce, łagodne i czułe,
aby obdarzyć biednego chlebem
i pociechą.
Mam nogi, mogę wyjść naprzeciw bliźniemu,
Mam serce, aby okazać miłość i ciepło
tym, którzy żyją w samotności i chłodzie.
Bez ciała nie byłbym sobą.
Wszystko ma sens.
Wszystko ma głębokie znaczenie.
Dlaczego więc nie jestem szczęśliwy?
Może mam oczy zamknięte?
A usta gorzkie?
Może moje ręce są tylko po to, żeby brać?
Może moje serce skamieniało

Planowane spotkania
Popowo 29-31 maja
Ponownie zapraszamy do Ośrodka Caritasu w Popowie. Całkowity koszt pobytu osoby dorosłej wynosi 75 zł za dobę.
Członkowie Towarzystwa oraz osoby niepełnosprawne otrzymują dofinansowanie.
Dojazd do Ośrodka autobusem PKS z Dworca Zachodniego, relacja Warszawa – Popowo Kościelne przystanek Popowo, Caritas.

Weekend w Krynicy-Zdroju 30 kwietnia-3 maja
Towarzystwo „J-elita” planuje wyjazd do Krynicy-Zdroju. Dom wczasowy „Beskid” położony jest w samym centrum Krynicy,
a goście będą zakwaterowani w pokojach 2, 3, 4 osobowych. W każdym pokoju znajduje się łazienka oraz balkon, a część z nich
przystosowana jest dla osób niepełnosprawnych.

Majowy weekend w Jastrzębiej Górze 1-3 maja
Zapraszamy do spędzenia pierwszego majowego weekendu w Jastrzębiej Górze w Ośrodku Rehabilitacyjno – Wypoczynkowym
„Salamandra”. Opłata za pobyt wynosi: 80 zł za dobę od osoby dorosłej, natomiast za dziecko do lat dziesięciu – 64 zł.
Istnieje możliwość przyjazdu 30 kwietnia.

Tygodniowy wyjazd do Zawoji od 22-29 sierpnia
Towarzystwo „J-elita” organizuje wakacyjne spotkanie szkoleniowo-integracyjne w ośrodku Jawor w Zawoji.
„Jawor” to trzygwiazdkowy pensjonat posiadający basen, restaurację, salę bilardową (http://www.pensjonat-jawor.pl).
Cena – 560 zł/1 os. Dzieci do lat 12-tu – 75 % ceny. Możliwość otrzymania częściowego dofinansowania.
We wszystkich ośrodkach pokoje wyposażone są w pełen węzeł sanitarny. Pobyt członków „J-elity” będzie częściowo
sfinansowany ze środków stowarzyszenia, zaś osób z orzeczoną niepełnosprawnością i ich opiekunów ze środków PFRON.
Rezerwacja mailowo: j-elita@iimcb.gov.pl lub telefonicznie: 022 59 70 782. Liczba miejsc ograniczona.
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Dla młodych i najmłodszych
1. Malowane jajko
2. Ciasto wielkanocne
3. Zrobiony z cukru
4. P
 łótno, którym owinięty był Pan
Jezus złożony w grobie

5. P
 an Jezus ………… po trzech
dniach
6. Święcimy ją w Wielką Sobotę
7. U
 szaty symbol Świąt Wielkiej Nocy
8. Śmigus- ………..
9. Wznoszona do Boga
10. Syn Boga
11. Nazywane też kotkami
12. Mądrzejsze od kury
13. Ż
 ółty symbol Świąt Wielkanocnych
14. W ten dzień święcimy potrawy
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