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Szanowni Państwo,
 
Trzymacie w rękach pierwszy numer nowego 

kwartalnika, który powstał specjalnie dla osób 

dotkniętych chorobami zapalnymi jelita, dla ich rodzin 

i opiekunów. Jest to pierwsze w Polsce wydawnictwo 

tego typu. Dotychczas pacjenci z NZJ mogli korzystać 

ze stron naszego stowarzyszenia i ze stron konsultanta  

krajowego. Nieliczne poradniki wznawiane są zbyt 

rzadko, aby stanowić forum wymiany doświadczeń 

i informacji o bieżących wydarzeniach. Ich nakłady 

są zawsze zbyt niskie. Mam nadzieję, że ten magazyn 

dotrze do chorych i będzie stanowił cenną pomoc 

w walce z chorobą.

	 	 	 	 Prezes	Towarzystwa	J-elita

W numerze:

Towarzystwo „Jelita”

O Nieswoistych Zapaleniach Jelita

 (NZJ)

	
Leczenie żywieniowe

	
Nasze początki zmagań z chorobą

	
Dla najmłodszych

	
Ważne adresy i telefony

Małgorzata Mossakowska



Reklama
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Prof. dr hab. Grażyna 
Rydzewska jest konsul-
tantem krajowym do spraw 
gastroenterologii i kierowni-
kiem Kliniki Gastroenterologii 
Centralnego Szpitala Klinicz-
nego MSWiA w Warszawie. 
Z jej inicjatywy powstała 
pierwsza w Polsce poradnia 
leczenia chorób zapalnych 
jelita. W roku 2006 założyła 
rejestr chorych na chorobę 
Leśniowskiego-Crohna oraz 
stronę internetową poświę-
coną tej chorobie 
(www.chorobacrohna.pl). 
Podejmuje liczne działania, 
aby terapia nowoczesnymi 
lekami była w Polsce dostęp-
na, tak jak w innych krajach 
euopejskich. 

Zasoby rejestru
Zanotowano ponad 1700 
przypadków oraz 63 ośrodki 
leczące tę chorobę. Na stro-
nie można również znaleźć 
adresy ośrodków referen-
cyjnych i poradnik prof. dr 
hab. med. Witolda Bartnika 
z Kliniki Gastroenterologii 
CMKP w Warszawie. Strona 
zawiera także informacje dla 
lekarzy dotyczące diagnosty-
ki i leczenia NZJ oraz stresz-
czenia ważnych artykułów 
z literatury światowej. 

Dla lekarzy
Ukazało się wydanie specjal-
ne „Medycyny praktycznej” 
(7/2007) zawierające „Euro-
pejskie stanowisko oparte na 
danych naukowych dotyczą-
ce postępowania w chorobie 
Crohna”.

Szanowni Państwo, 
Nieswoiste zapalne choroby jelit, zarówno wrzodziejące zapalenie jelita grubego jak i prze-
de wszystkim choroba Leśniowskiego-Crohna to wciąż wyzwanie współczesnej gastroen-
terologii, ale także duży problem dotkniętych chorobą osób i ich najbliższych. Jak w każ-
dej przewlekłej chorobie, po okresie buntu w stylu „dlaczego ja” lub co częstsze u dzieci 
i młodzieży – próby negacji dolegliwości, przychodzi na ogół rozsądek i większość chce 
jak najwięcej wiedzieć. A więc przychodzi okres szukania, czytania, docierania do publi-
kacji popularno-naukowych, nie zawsze do końca zrozumiałych podręczników medycz-
nych czy stron internetowych. Jak żyć z tą chorobą, jak i gdzie się leczyć, gdzie szukać 
fachowych porad nie tylko medycznych – o to pytają nie tylko pacjenci, ale czasem także 
lekarze innych specjalności. Dlatego też już prawie 2 lata temu powstał autoryzowany 
przeze mnie serwis internetowy dla pacjentów i lekarzy na stronie www.chorobacrohna.pl. 

Z rozmów z pacjentami wiem jednak, że to za mało. Że oczekują czasem nie tylko po-
rady medycznej, ale po prostu rozmowy z kimś, kto zrozumie, kto wie co to biegunka, ból 
brzucha, kolejna dawka sterydów czy kolejna operacja. Kto wie na czym polega stomia 
i że jej potrzeba to jeszcze nie koniec świata. Z kimś, kto przeżywa lub przeżywał to samo. 

Z natury ludzie rzadko są samotnikami. Niekiedy samotność jest raczej ucieczką, bra-
kiem możliwości porozumienia z kimś w swoim otoczeniu, a jednocześnie gdzieś w głębi 
wołaniem o pomoc. Dlatego tak ważną rolę spełnia grupa. Grupa ludzi dotkniętych tą 
samą przypadłością, ich rodzin i bliskich, które wraz z nimi uczą się choroby, czy wresz-
cie osób po prostu zainteresowanych problemem, które chcą pomóc. Wśród nich także 
osób w białych fartuchach, rozumiejących wbrew pozorom inne potrzeby swoich pacjen-
tów niż tylko recepta. 

Bardzo się cieszę, że Towarzystwo „J-elita” powstało, działa, rozwija się, podejmuje 
coraz to nowe formuły aktywności edukacyjnej, jak choćby ten biuletyn. To naprawdę 
bardzo potrzebna i pożyteczna działalność, z jednej strony dająca możliwość znalezienia 
pomocy osobom „nowym”, które dopiero „zaprzyjaźniają się” ze swoją chorobą, z drugiej 
strony przynosząca poczucie satysfakcji dłużej już chorującym „weteranom”, że właśnie 
pomóc mogą. 

Stowarzyszenia podobne jak Państwa działają w wielu krajach świata. To bardzo do-
brze, że tak aktywnie zaczęło także działać w Polsce. Mamy przecież swoje rodzime        
akcenty w historii choroby Crohna, która u nas znana jest jako Leśniowskiego-Crohna.                           
To już ponad 100 lat minęło jak opisał po raz pierwszy zachorowanie, nazwane póżniej 
jego nazwiskiem, warszawski chirurg profesor Antoni Leśniowski. A nie wiem, czy wie-
cie, że pierwszą osobą chorującą na tą chorobę, na podstawie przekazów historycznych 
wydaje się być Alfred Wielki, znany angielski król żyjący w IX wieku!

Każdy kto walczy z nieswoistą zapalną chorobą jelit, wie jak czasem ciężko znieść ko-
lejną bitwę o kolejny dzień, jak czasem nie chce się po prostu wstać z łóżka, bo przycho-
dzi rozgoryczenie, bo brakuje już sił. Warto wtedy pamiętać o znajomych ze stowarzysze-
nia, ale warto również popatrzeć z dystansem na swoją chorobę i pomyśleć, że cierpiało 
i cierpi na nią wielu wybitnych ludzi, wiele znanych postaci historycznych, polityków, 
dziennikarzy. Walcząc na codzień, podobnie jak Wy, zrealizowali oni swoje marzenia 
i stali się przykładem dla wielu innych. Nie wstydzą się choroby, wprost przeciwnie, tak 
jak młodszy brat prezydenta Stanów Zjednoczonych, Marvin Bush, aktywnie działają 
pomagając innym w podobnych jak Wasze stowarzyszeniach. Marvin Bush jest medial-
ną twarzą CCFA (Crohn and Colitis Foundation of America) od 1991 roku. Jego matka, 
Barbara Bush również aktywnie działa na rzecz stowarzyszenia. Ale nie tylko rodzina 
prezydenta, także były prezydent USA, historyczna już postać Dwight D. Eisenhower, 
zmagał się na codzień z tą samą przypadłością. Kto wie może wśród Was, podobnie jak 
w Stanach Zjednoczonych rośnie i działa dla Stowarzyszenia przyszły znany pianista, 
przyszła Miss Polonia czy nawet prezydent RP. Pamiętajcie o tym zawsze, gdy przycho-
dzi zniechęcenie. 

I głowa do góry! 
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J-elita w liczbach
Rejestracja lipiec 2005.
Powstało 6 oddziałów 
wojewódzkich (str. 15). 
Mamy ponad 320 
członków we wszystkich 
województwach w tym:
160 osób chorych,
135 członków ich rodzin, 
18 lekarzy, 1 psychologa.

Od lutego 2007 roku po-
siadamy status organizacji 
pożytku publicznego. 
W bieżącym roku zebraliśmy 
ponad 15 tysięcy zł, 
z których część jest 
przeznaczona na wydawanie 
tego kwartalnika.

Zorganizowaliśmy:
3 turnusy rehabilitacyjne,
3 zabawy choinkowe,
2 aukcje charytatywne,
wiele spotkań z lekarzami 
i psychologami, wyjazdy 
integracyjne, wyprawki 
szkolne dla dzieci,
konferencję prasową.

Zarząd Główny
Małgorzata Mossakowska 
– Prezes (Warszawa) 

Katarzyna Jagiełło-Wilgat 
– Wiceprezes (Warszawa) 

Jerzy Demiańczuk 
– Wiceprezes (Augustów) 

Piotr Labudda 
– Skarbnik (Trójmiasto) 

Ireneusz Dzik
– Sekretarz (Warszawa) 

Jarosław Świerczyński (Łódź) 

Marek Lichota (Kraków) 

Komisja rewizyjna
Marlena Szajer 
– przewodnicząca (Łańcut)

Anna Jedynak-Bogucka 
(Warszawa)

Jan Hernik (Warszawa)

Zbigniew Kotański 
(Baniocha)

Anna Polarczyk 
(Warszawa)

Roczna składka członkowska 
– 30 zł.

Polskie Towarzystwo Wspierania Osób 
z Nieswoistymi Zapaleniami Jelita „J-eli-
ta” powstało w maju 2005 roku. Grupa 
osób zainteresowanych podjęciem działań 
na rzecz osób chorych na NZJ poznała się 
dzięki internetowemu forum dyskusyjnemu 
(str. 8) oraz stronom internetowym zawie-
rającym informacje o naszych chorobach. 
Członkami Towarzystwa są osoby chore, 
członkowie ich rodzin, przyjaciele oraz 
liczne grono lekarzy. 

Jednym z głównych nurtów naszego 
działania są starania o lepszą refundację 
leków, dostęp do leczenia żywieniowego, 
powrót NZJ na listę chorób przewlekłych 
i łatwiejszy dostęp do lekarzy specjalistów. 
Działania te podjęliśmy, aby zrównać szan-
se chorych na NZJ, z chorymi na inne cho-
roby przewlekłe. W tych sprawach wysto-
sowaliśmy wiele pism do decydentów oraz 
petycję adresowaną do Ministra Zdrowia 
prof. Zbigniewa Religi podpisaną przez 
ponad 20 000 osób, wśród których znalazło 
się wiele autorytetów medycznych z dzie-
dziny gastroenterologii. 

Naszymi chorobami niezbyt chętnie 
zajmują się media, gdyż ich objawy są 
wstydliwe i krępujące. Staramy się jednak 
wszelkimi sposobami zainteresować dzien-
nikarzy, tak aby przy ich udziale dotrzeć do 
szerszych kręgów z informacją o schorze-
niu, naszych problemach i, co tu ukrywać, 
wywrzeć nacisk na decydentów. Dzięki 
wspólnym działaniom ze środowiskiem 
medycznym problemy chorych na NZJ po-
woli przebijają się do środków masowego 
przekazu. 

Organizujemy spotkania z lekarzami 
i psychologami w naszych oddziałach woje-	
wódzkich, uczestniczymy w konferencjach 
naukowych przeznaczonych dla lekarzy, by 
tą drogą dotrzeć do chorych. Prowadzimy 
stronę internetową (http://nzj.iimcb.gov.pl), 
na której można znaleźć wiele informacji 
dotyczących naszych chorób. Udzielamy 
porad drogą mailową i telefoniczną. Nasi 
członkowie są czynnymi uczestnikami fo-
rum, gdzie służą pomocą innym chorym.

Organizujemy turnusy rehabilitacyjne, 

choinki i zabawy dla dzieci, krótkotermi-
nowe wyjazdy szkoleniowe. Nasi człon-
kowie mogą liczyć na cenne porady jak 
przebrnąć przez biurokratyczne zapory, by 
uzyskać należną pomoc. W trudnych spra-
wach mogą liczyć na pomoc prawną. Indy-
widualnie wspieramy osoby w szczególnie 
ciężkiej sytuacji.

Kolejną i jedną z ważniejszych dzie-
dzin działalności „J-elity” jest aktywność 
wydawnicza. Nie tylko wydaliśmy swój 
poradnik dla dzieci i młodzieży, ale inspi-
rujemy pojawianie się innych wydawnictw 
np. przez ich tłumaczenie na język polski. 

Pomysł wydawania kwartalnika zrodził 
się już dość dawno, ale dojrzał dopiero 
w ostatnich miesiącach. Udział w opraco-
waniu tego numeru brało, poza autorami ar-
tykułów i osobami wymienionymi w stop-
ce redakcyjnej, wiele osób. Wszystkie 
one pracowały społecznie, aby informacja 
o tym jak radzić sobie z tą mało znaną cho-
robą mogła dotrzeć do jak największej licz-
by chorych. Mamy nadzieję, że z czasem 
wzrośnie nakład Kwartalnika i rozwiną się 
kanały dystrybucji. Członkowie „J-elity” 
otrzymują nieodpłatnie wszystkie nasze 
wydawnictwa, w tym ten Kwartalnik.

Pamiętajcie Państwo – nie jesteście sami. 
Zawsze możecie skontaktować się z nami, 
a my postaramy się odpowiedzieć na nur-
tujące Was pytania i pomóc w rozwiązaniu 
pojawiających się problemów. Liczymy 
na Państwa współpracę przy redagowaniu 
Kwartalnika. Planujemy wprowadzenie 
działu „Odpowiedzi na listy” i stałej ru-
bryki dla najmłodszych chorych. Chcemy 
też opisywać historie osób chorych, które 
znalazły sposób na życie. Jesteśmy otwarci 
na wszystkie ciekawe propozycje.

Zachęcamy Państwa do zostania człon-
kami naszego Stowarzyszenia i aktywnego 
działania na rzecz osób chorych na NZJ. 
Liczy się każda najmniejsza pomoc, gdyż 
cała nasza praca opiera się na działaniu 
społecznym. 

Zarząd Główny
Towarzystwa J-elita

O Towarzystwie J-elita 

O Towarzystwie J-elita
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Poradniki
Ukazał się drugi nakład 
„Poradnika dla młodzieży 
i rodziców dzieci chorych na 
NZJ”. Dostępny jest w wielu 
klinikach i szpitalach, nie 
tylko dziecięcych, oraz na 
stronach internetowych 
http://nzj.iimcb.gov.
pl/poradnik.pdf. 
Dzięki współpracy z firmą 
Ewofarma ukazało się tłu-
maczenie poradnika Fundacji 
FALK (http://nzj.iimcb.
gov.pl/zywienie.pdf).
Pierwszym poradnikiem, któ-
ry pojawił się w księgarniach 
jest tłum. z niemieckiego 
– „Choroba Leśniow-
skiego-Crohna i inne nie-
swoiste zapalenia jelit”. Do 
kupienia w księgarniach 
medycznych i przez internet 
(http://www.pzwl.pl).
Cena 29 zł 

Braliśmy udział w:
•  III Kongresie „Badania 

Kliniczne 2007”; 
•  III Ogólnopolskim Forum 

– Ekonomia dla zdrowia. 
„Etyka a rynek świadczeń 
medycznych”;

•  11 Warszawskich 
Spotkaniach 
Gastroenterologicznych;

•  III Małopolskich 
Warsztatach Gastrologii 
Dziecięcej.

Na wesoło
Sala operacyjna, pacjent 
leży na leżance, podchodzi 
anestezjolog. – Dzień dobry, 
dzisiaj ma pan operację, 
będę Pana usypiał, ale mam 
jeszcze jedno pytanie. 
– Czy leczy sie Pan w na-
szym szpitalu prywatnie, czy 
w ramach NFZ? – Pacjent 
na to – Na kasę chorych. 
Anastezjolog: – Aaaaa… 
kotki dwa….

Są trzy grupy lekarzy: inter-
niści, chirurdzy i patolodzy. 
Interniści wiedzą wszystko, 
ale nic nie robią. Chirurdzy 
wszystko robią, ale nicze-
go nie wiedzą. Patolodzy 
wszystko wiedzą i wszystko 
robią, tylko już za późno.

Dolnośląski
W grudniu 2006 r. zorganizowano zabawę 
choinkową dla dzieci.

Kujawsko-pomorski
1 czerwca br. w szpitalu im. dr A. Jurasza 
w Bydgoszczy odbyła się akcja pod nazwą 
„J-elita Dzieciom”. Z „cegiełek” uzyskano 
kwotę ponad 200 zł. 

Małopolski
17 grudnia 2006 r. odbyło się świąteczne 
spotkanie. Było łamanie się opłatkiem, 
kolędy, zabawy i konkursy z nagrodami. 
Przez chwilę mogliśmy zapomnieć o na-
szych dolegliwościach. Była to także wspa-
niała okazja do spotkania się dzieci, ich 
rodziców, a także dorosłych chorych – nie-
oceniona szansa na nawiązanie przyjaźni 
i wymiany doświadczeń.

W dniach 16 – 17 czerwca 2007 w Za-
krzowie w Ośrodku Kolonijnym Caritas 
odbyło się spotkanie integracyjne, gdzie 
była możliwość wzajemnego poznania się 
i dobrej zabawy.

Oddział organizował comiesięczne wy-
kłady specjalistów w zakresie gastroente-
rologii, chirurgii, psychologii i żywienia 
w NZJ oraz cotygodniowe dyżury.

Mazowiecki
Regularnie organizuje spotkania ze specja-
listami, turnusy rehabilitacyjne i obsługuje 
strony internetowe J-elity.

Pomorski
W trosce o dotarcie z informacją o działal-
ności Towarzystwa do możliwie najszer-
szej grupy osób chorych Oddział nawiązał 
współpracę z mediami o charakterze lokal-
nym i regionalnym. Efektem tej współpracy 
były materiały w „Gazecie Olsztyńskiej”, 
„Dzienniku Elbląskim” oraz w gazecie nie-
pełnosprawnych „Razem z Tobą”.

Oddział, poza cotygodniowymi spotka-
niami w klinice (str. 14), organizuje spotka-
nia wyjazdowe. W dniu 31.03.2007 odbyło 
się spotkanie w Elblągu, na które przybyły 
również osoby z województwa warmińsko-
mazurskiego.

Po raz drugi zorganizowano wyprawkę 
szkolną dla dzieci z rodzin w trudnej sy-
tuacji materialnej. Zakup podręczników 
i pomocy szkolnych objął w tym roku 11 
dzieci, w tym po jednym z województwa 
warmińsko-mazurskiego i małopolskiego.
Spotkanie choinkowe dla dzieci były rów-
nież zorganizowane w Gdańsku. 

Wieści z oddziałów

Turnus J-elity we Władysławowie
To był nasz trzeci turnus rehabilitacyjny. Pierwszy dwutygodniowy turnus spędziliśmy 
w 2005 roku w Augustowie, a w 2006 była to Wysowa w Beskidzie Niskim. Tym razem 
gościliśmy w ośrodku „Altona” we Władysławowie u nasady Helu. Mimo nienajlepszej 
pogody bawiliśmy się świetnie. W turnusie wzięło udział ponad 30 osób. Nie zabrakło 
odwiedzin mieszkańców Trójmiasta oraz tych, którzy spędzali urlop w okolicy. Zawitały 
również osoby z Łodzi.

Wszyscy uczestniczyliśmy w zajęciach grupowych z psychologiem Alicją Widerą (str. 
11). Można było również skorzystać z indywidualnej porady psychologicznej. Chodzi-
liśmy na plażę opalać się, oglądać wschody i zachody słońca. Kąpaliśmy się w morzu, 
można było również popływać w basenie ośrodka Cetniewo. Mieliśmy ognisko w porcie 

w Chałupach skąd wracaliśmy motorów-
kami. Dla dwóch osób ta wycieczka skoń-
czyła się przymusową kąpielą w Zatoce 
Puckiej. Jedzenie było bardzo smaczne, 
osoby na diecie dostawały odpowiednio 
przygotowane posiłki. Obchodziliśmy 
imieniny aż siedmiu osób, w tym pięciu 
Ań, Magdaleny i Emilki. Dwa wieczory 
umilił nam koncert piosenek z akompa-
niamentem gitary. Młodzież wieczorami 
szalała na „Tropikalnej wyspie” czasem 

z tańcami na barze. Regularnie dźwigaliśmy laptopy do „Drewutni” gdzie można było 
„złapać sieć”. Dużo czasu poświęciliśmy na przygotowanie tego numeru kwartalnika.kwartalnika. 

Wydarzenia 



J-elita Nr 1 (1) 2007�

Od redakcji
Pierwszy numer naszego 
Kwartalnika powstał 
przy współpracy osób 
zrzeszonych w Towarzy-
stwie J-elita oraz tych, 
które aktywnie uczest-
niczą w Forum (str. 
8). Mamy nadzieję, że 
dotrze do szerokiej rzeszy 
chorych, którzy dotąd 
nie wiedzieli o istnieniu 
stowarzyszenia i nie mają 
dostępu do internetu. 
Pragniemy, aby w Kwar-
talniku były poruszane 
ważne dla Państwa 
tematy, abyście mogli 
znaleźć w nim odpowie-
dzi na nurtujące Was 
pytania. W następnych 
numerach planujemy 
wprowadzić nowe działy 
w tym Odpowiedzi na 
listy, w którym posta-
ramy się odpowiadać na 
Państwa problemy. Pro-
simy o informacje jakie 
tematy, Państwa zdaniem, 
powinny być poruszone 
w pierwszej kolejności, 
jakie działy powinniśmy 
rozbudować, a które są 
niepotrzebne. Czekamy 
również na artykuły po-
ruszające nurtujące Was 
problemy. Może wśród 
czytelników są osoby 
o talencie dziennikarskim, 
czy plastycznym, które 
pomogą nam w redago-
waniu tego biuletynu. 
Czekamy na propozycje, 
uwagi krytyczne i zapra-
szamy do współpracy. Ten
kwartalnik powstał dla 
Państwa, ale bez udziału 
chorych i ich rodzin nie 
spełni swojej roli .

Redaktor naczelna 
Edyta Sienkiewicz

Jeśli sięgnęli Państwo po nasz Kwartalnik,nik, 
to prawdopodobnie spotkaliście się już 
z grupą chorób nazywanych Nieswoistymi 
Zapaleniami Jelita (NZJ). Są to choroby 
przewlekłe, zapalne o dotychczas niezna-
nych przyczynach. Zaliczamy je do grupy 
chorób spowodowanych niewłaściwym 
działaniem układu immunologicznego – 
chorób o podłożu autoimmunologicznym, 
inaczej chorobami z autoagresji. Wymienić 
tu można dla przykładu reumatoidalne za-
palenie	stawów,	stwardnienie	rozsiane,	to-
czeń, czy zapalenie tarczycy.

Choroba Leśniowskiego-Crohna (ch. L-
-C) i wrzodziejące zapalenie jelita grubego 
(WZJG) to najczęściej występujące cho-
roby z tej grupy dotykające układ pokar-
mowy. Często mylone są z zespołem jelita 
wrażliwego (ang. Irritable Bowel Syndro-
me – IBS), któremu towarzyszą podobne 
objawy. W przeciwieństwie do NZJ, zespół 
jelita wrażliwego obejmuje zaburzenie 
psychosomatyczne (dot. psychiki i ciała), 
bez cech procesu zapalnego. 

Nieswoiste zapalenia jelita mają cha-
rakter przewlekły i trwają przez całe ży-
cie pacjenta. Przebiegają w sposób falowy 
z okresami remisji (wyciszenie choroby) 
i zaostrzeń, kiedy objawy nasilają się. Przy-
czyna	tych	chorób	dotychczas	nie	jest	zna-
na i dlatego nie ma możliwości całkowitego 
ich wyleczenia. Dzisiejsza medycyna po-
trafi dobrze kontrolować przebieg choroby, 
a celem terapii jest uzyskanie i podtrzyma-
nie remisji czyli takiego stanu, kiedy cho-
roba jest nieaktywna, a objawy całkowicie 
ustępują. Długość trwania remisji jest róż-
na u różnych osób. W okresie remisji chory 
czuje się dobrze i może prowadzić normal-
ne życie zawodowe i towarzyskie. 

W okresie zaostrzeń choroba uaktywnia 
się. Pojawiają się objawy ze strony przewo-
du pokarmowego i czasami z innych narzą-
dów. To tak zwane objawy pozajelitowe, 
które niejednokrotnie są pierwszymi zwia-
stunami choroby. Mogą o wiele miesięcy 
wyprzedzać pojawienie się charaktery-
stycznych objawów jelitowych. Nietypowy 
początek choroby, jej niespecyficzne obja-
wy powodują, że szczególnie w przypad-
ku choroby Leśniowskiego-Crohna okres 
od pojawienia się pierwszych symptomów 
do postawienia rozpoznania może wyno-

sić kilka, a nawet kilkanaście lat. Wczesne 
rozpoznanie, a co za tym idzie wdrożenie 
odpowiedniego leczenia zapobiega licz-
nym komplikacjom. 

Chory przez cały czas, nawet w okre-
sie wyciszenia choroby, powinien być pod 
stałą opieką lekarza specjalisty. Każde po-
jawienie się objawów jelitowych lub po-
zajelitowych powinno być niezwłocznie 
skonsultowane z lekarzem prowadzącym. 
Zmiana dawek dotychczas stosowanych 
leków lub wprowadzenie nowych powinna 
doprowadzić do poprawy stanu zdrowia. 
Opóźnienie wdrożenia odpowiedniego le-
czenia może spowodować groźne powikła-
nia. Dlatego niezwykle ważna jest wiedza, 
jaką pacjent posiada na temat swojej choro-
by, umiejętność obserwacji swojego orga-
nizmu i szybkie reagowanie na wszystkie 
niepokojące objawy.

Zachorowalność
Wszyscy słyszeli o reumatoidalnym 

zapaleniu stawów, a większość o stward-
nieniu rozsianym. Nasze choroby są mało 
znane nie tylko wśród społeczeństwa, ale, 
niestety również wśród lekarzy. Można 
odnieść wrażenie, że są one niesłychanie 
rzadkie. Niestety, w ostatnich latach w kra-
jach rozwiniętych, w tym również w Pol-
sce, obserwuje się znaczny wzrost zacho-
rowalności na NZJ. Zwiększa się nie tylko 
liczba nowo rozpoznanych przypadków, 
ale także obniża się wiek zachorowania.
Szczyt zachorowalności przypada między 
20 a 35 rokiem życia, a około 25% nowych 
zachorowań stwierdza się u osób, które 
nie osiągnęły pełnoletności. W Polsce nie 
ma kompleksowych badań epidemiolo-
gicznych i liczba chorych jest trudna do 
oszacowania. Pierwsze ogólnopolskie ba-
danie zachorowalności wśród dzieci, prowa-	
dzone w latach 2003-2004, mówi o ponad 
250 nowo rozpoznanych przypadkach rocz-
nie. Natomiast brak jest kompleksowych 
danych pozwalających ocenić ogólną licz-
bę chorych zarówno dzieci jak i dorosłych. 
Można podjąć próbę oszacowania liczby 
chorych	 na	 podstawie	 danych	 z	 innych	
krajów europejskich – może ona wahać 
się w Polsce między 25 a 50 tysięcy osób 
chorych. Założony przez prof. Grażynę Ry-
dzewską (str. 3) Krajowy Rejestr Chorych 

O nieswoistych zapaleniach jelita (NZJ)

Nasze choroby
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Co nowego w nauce

•		Wczesne podanie
infliximabu (lek biologiczny) 
i azatiopryny było związane 
z dłuższą remisją 
u pacjentów z ch L-C. 
Ten rodzaj terapii nazywany 
„top-down” jest bardziej sku-
teczny niż tradycyjne lecze-
nie („step-up”) polegające 
na podawaniu leków z grupy 
5-ASA i steroidów. Obecnie 
trwają badania (SONIC) 
porównujące skuteczność 
podawania infliximabu z lub 
bez azatiopryny. 

•		Wyniki badań klinicznych 
(Gastroenterology 2007, 
132) nie wykazały wpły-
wu kombinowanej terapii 
antybiotykowej na wydłu-
żenie okresu remisji u osób 
z aktywną chorobą Leś-
niowskiego-Crohna. Badania 
osłabiły hipotezę, że za roz-
wój choroby odpowiedzialne 
jest Mycobacterium avium 
subspecies paratuberculo-
sis (MAP). Zaobserwowano 
jednak,  że osoby otrzymu-
jące dodatkowo antybiotyki 
szybciej osiągały remisję 
niż grupa kontrolna leczona 
steroidami.

•		Szczep pospolitej, bakterii 
jelitowej Escherichia coli, 
może mieć związek 
z chorobą Leśniowskiego-
Crohna („The ISME Journal”, 
lipiec 2007). Badany szczep 
zawiera geny podobne do 
genów tych szczepów, które 
wywołują np. choroby dróg 
moczowych lub choroby 
ptaków. Można doszukać 
się również podobieństw do 
innych bakterii chorobotwór-
czych jak pałeczki salmonelli 
czy przecinkowce cholery. 
Najwięcej badanych bakte-
rii stwierdzono w zapalnie 
zmienionych miejscach jelita, 
co rodzi przypuszczenie, że 
bakteria ta może być odpo-
wiedzialna za występowanie 
stanu zapalnego u podat-
nych na chorobę osób.

na ch. L-C ma obecnie ponad 1700 przy-
padków. Ponieważ powstał on dopiero dwa 
lata temu i nie obejmuje wszystkich ośrod-
ków to liczba chorych na tę chorobę jest 
prawdopodobnie o wiele większa. 

Objawy nieswoistych 
zapaleń jelita

Kwartalnik nasz przeznaczony jest dla 
osób chorych na NZJ, u których zostało 
postawione rozpoznanie. Może się jednak 
zdarzyć, że trafi do rąk osoby cierpiącej na 
„zaburzenia jelitowe” lub do lekarza, który 
dotychczas nie spotkał się z takim przypad-
kiem. Dlatego postanowiliśmy wymienić 
zarówno typowe, jak i nietypowe objawy 
towarzyszące tym chorobom. Rozpoznanie 
choroby najprawdopodobniej poprzedziło 
kilka z objawów wymienionych w poniż-
szej tabeli.

Pojawienie się dolegliwości zależy od 
umiejscowienia choroby oraz ciężkości jej 
przebiegu. O ile trzy pierwsze typowe ob-
jawy występują z równą częstością w obu 
chorobach, to utrata masy ciała i zmiany 
okołoodbytnicze są typowe dla ch. L-C.

Rozpoznanie
Rozpoznanie choroby opiera się na kom-

pleksowej ocenie objawów klinicznych, 
wyników badań laboratoryjnych, obrazu 
endoskopowego, radiologicznego i ultraso-
nograficznego oraz na ocenie mikroskopo-

wej wycinków (histopatologia) pobranych 
w trakcie badań endoskopowych. 

Ze względu na różnorodne, niezwy-
kle bogate i często niespecyficzne objawy 
choroby, w celu postawienia prawidłowej 
diagnozy należy wykluczyć inne jednost-
ki chorobowe, których zwiastuny mogą 
przypominać NZJ. Należy tu wymienić za-
każenie bakteryjne (Yersinia, Campylobac-
ter, Salmonella, Shigella, Eschericha coli,	
gruźlica) i pasożytnicze (Giardia lamblia, 
Cryptosporidium, Entamoeba), zakażenie 
chlamydiami lub cytomegalowirusem. Ob-
jawy choroby Crohna często przypominają 
zapalenie wyrostka robaczkowego, zespół 
jelita wrażliwego, chorobę wrzodową żo-
łądka lub dwunastnicy, nietolerancje po-
karmowe (nietolerancję laktozy, jeśli mamy 
do czynienia z bólami w okolicy pępka 
lub w nadbrzuszu), chorobę trzewną (nie-
tolerancję glutenu), zaparcie i alergiczne 
zapalenie jelita grubego – częste u dzieci, 
spowodowane np. alergią na białka mleka 
krowiego.

Prawidłowo postawione rozpoznanie 
powinno zawierać nie tylko nazwę choro-
by, ale także dokładne opisy badań endo-
skopowego, histopatologicznego i obrazo-
wego oceniające zakres i nasilenie zmian 
zapalnych w przewodzie pokarmowym. 
Jest to niezwykle ważne, gdyż od tego za-
leży zastosowanie odpowiedniego dla da-
nego pacjenta leczenia. 

    M.M.

Objawy nieswoistych zapaleń jelita 

Nasze choroby 

Specyficzne Niespecyficzne

bóle brzucha 
(ostre, silne lub pobolewanie) bóle i/ lub zapalenia stawów

luźne bądź wodniste stolce, czasami 
z domieszką krwi lub śluzu

gorączka lub stany podgorączkowe 
o	nieznanej	przyczynie

utrata apetytu rumień guzowaty

utrata masy ciała choroby wątroby

zmiany okołoodbytnicze 
(ropnie, szczeliny, przetoki) 

zmiany podobne do aft
(głównie w jamie ustnej) 

zahamowanie wzrostu u dzieci

zahamowanie dojrzewania płciowego 
u dzieci
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Wrzodziejące zapalenie jelita grubego 
(WZJG) i choroba Leśniowskiego-Crohna 
(ch. L-C) to dwie najczęściej występujące 
choroby zapalne jelita (str. 6). Celem le-
czenia jest doprowadzenie do remisji ob-
jawów, zapobieganie nawrotom choroby 
i ewentualnym powikłaniom oraz poprawa 
jakości życia chorego. Od wielu lat znany 
jest podstawowy arsenał leków stosowa-
nych w NZJ; należą do nich między inny-
mi pochodne kwasu 5-aminosalicylowego, 
steroidy, leki immunosupresyjne i antybio-
tyki, a ostatnio również leki biologiczne. 
Często konieczna jest jednak interwencja 
chirurgiczna. W tej sytuacji trudno się 
dziwić rosnącemu zainteresowaniu lecze-
niem żywieniowym, czyli interwencją, 
której podstawowym elementem nie jest 
stosowanie chemioterapeutyków, ale mo-
dyfikacja diety lub zastosowanie diet prze-
mysłowych. Leczenie żywieniowe, czyli 
dostarczanie organizmowi białka, substan-
cji energetycznych, elektrolitów, witamin 
i pierwiastków śladowych, w sytuacji, 
gdy nie istnieje możliwość odżywiania 

się drogą naturalną lub odżywianie to jest 
niewystarczające, stanowi obecnie jeden 
z nieodzownych elementów terapii każdej 
choroby w tym nieswoistych zapaleń jelita 
(NZJ). Zasadność leczenia żywieniowe-
go przez długie lata budziła wątpliwości, 
przez co było ono traktowane marginal-
nie lub nawet całkowicie lekceważone. 
Przyczyną takiego stanu rzeczy nie była 
niechęć środowiska lekarskiego do tej 
formy leczenia, lecz brak uświadomienia 
sobie rangi problemu. Dopiero historyczne 
badania profesora Studley’a, który wyka-
zał aż o 30% wyższą śmiertelność wśród 
chorych niedożywionych po dużych za-
biegach operacyjnych, podkreśliły ran-
gę problemu. Przeprowadzone następnie 
w wielu krajach, w tym w Polsce, badania 
potwierdziły wcześniejsze obserwacje, że 
blisko połowa chorych przyjmowanych 
do szpitali jest niedożywiona, a u części 
z nich niedożywienie rozwijało się lub po-
głębiało podczas pobytu w szpitalu. 

Obecnie istnieją trzy metody leczenia 
żywieniowego: żywienie pozajelitowe, 

Leczenie żywieniowe a choroby zapalne jelita 
dr n. med. Stanisław Kłęk

Sonda czyli zgłębnik 
– to cienka plastikowa rurka 
wprowadzona przez nos do 
żołądka, dwunastnicy lub 
jelita cienkiego. Żywienie 
może być podawane za 
pomocą pompy, siłami gra-
witacji przez umieszczenie 
pojemnika z pokarmem na 
odpowiedniej wysokości lub 
strzykawką. Chory z założo-
ną sondą może prowadzić 
normalne życie, pracować, 
chodzić do szkoły, a nawet 
uprawiać większość sportów.

PEG – przezskórna en-
doskopowa gastrostomia 
to zabieg endoskopowego 
wprowadzania przezskór-
nych zgłębników do żołądka 
lub rzadziej do jelita pod 
kontrolą ultrasonografii. 
Powstaje wtedy rodzaj 
sztucznej przetoki, przez 
którą można dostarczać 
pożywienie z pominięciem 
przełyku. Wskazane jest to 
wtedy, gdy: przewidujemy, 
że stosowanie sztucznego 
żywienia enteralnego będzie 
trwało przez dłuższy czas; 
chory nietoleruje zgłębnika 
wprowadzonego przez nos; 
zmiany zapalne umiej-
scowione są w przełyku; 
stosowanie płynnych diet 
„przemysłowych” okazało się 
nieskuteczne. 

Leczenie żywienio-
we zarówno pozajelitowe 
jak i dojelitowe może być 
prowadzone w warunkach 
domowych, w ramach 
kontraktów z NFZ. Wprowa-
dzenie programu żywienia 
enteralnego nastąpiło do-
piero w styczniu 2007 roku 
i nie we wszystkich rejonach 
Polski ta forma leczenia jest 
łatwo dostępna.

Problemy związane
z zaburzeniami wchłaniania

jelitowego w NZJ

Nasze choroby

dojelitowe i mieszane. Ostatnia dekada 
ubiegłego wieku to okres ograniczania 
wskazań do żywienia pozajelitowego i co-
raz szerszego rozwoju żywienia enteralne-
go. Nazwa „żywienie enteralne” wydaje 
się być bardziej trafna aniżeli „dojelitowe”, 
gdyż oddaje złożoność tej odmiany tera-
pii żywieniowej, w skład której wchodzi 
nie tylko podawanie składników do jelita 
cienkiego, ale także (znacznie częściej) do-
starczanie składników pokarmowych dro-
gą doustną lub dożołądkową. Do niepod-
ważalnych zalet żywienia drogą przewodu 
pokarmowego w przeciwieństwie do drogi 
dożylnej należą: zachowanie fizjologicznej 
drogi pasażu pokarmu (pozwala to  utrzy-
mać prawidłową czynność kosmków jeli-ć kosmków jeli- kosmków jeli-
towych) i obniżenie ryzyka zakażeń, gdyż 
żywienie pozajelitowe niesie ze sobą praw-
dopodobieństwo przedostania się chorobo-
twórczych drobnoustrojów do krwi. Nale-
ży też pamiętać, że żywienie enteralne jest 
kilkukrotnie tańsze od swojego dożylnego 
odpowiednika. 

Leczenie żywieniowe pierwotnie zna-
lazło zastosowanie jedynie w leczeniu po-
wikłań NZJ takich jak: utrata masy ciała, 

Rodzaj niedoboru ch. L-C
%

WZJG
%

utrata masy ciała 65-75 18-62

niskie stężenia 
albuminy w osoczu krwi 25-80 25-50

niedokrwistość 
(anemia) 60-80 66

niedobór żelaza
kwasu foliowego
witaminy B12

39
54
48

81
36
5

niedobór wapnia 13 –

niedobór magnezu 14-33 –

niedobór potasu 6-20 –

niedobór witaminy A 
D

11
75

0
0

utrata białka drogą jelit 75 +

ujemny bilans azotowy 69 +
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Nasze choroby

niedobór białka czy niedokrwistość. Na-
stępnie było ono stosowane jako jedyne 
rozwiązanie, w przypadku konieczności 
„wyłączenia” jelita w przypadku zaost-
rzeń. Postępowaniem z wyboru było wów-
czas żywienie pozajelitowe, które zostanie 
omówione w jednym z kolejnych nume-
rów. Na przestrzeni lat ewoluowały wska-
zania do leczenia żywieniowego, a także 
technika jego podaży. Obecnie uważa się, 
że coraz szerzej powinno stosować się ży-
wienie dojelitowe a nie pozajelitowe. 

Dane umieszczone w tabeli wskazują, 
że u chorych na NZJ często zachodzi ko-
nieczność zastosowania tak zwanego peł-
nego (lub kompletnego) żywienia, czyli 
specjalnych mieszanin zawierających nie 
tylko białko, węglowodany i tłuszcze, ale 
także wszystkie niezbędne witaminy, mi-
kroelemety, pierwiastki śladowe i elektro-
lity. U większości chorych skład elektroli-
tów i mikroelementów musi być wzboga-
cony, np. w dodatkową ilość wapnia, mag-
nezu, czy potasu, aby uzupełnić powstałe 
niedobory.

Nie udowodniono, dotychczas, skutecz-
ności leczenia żywieniowego w przedłuże-
niu remisji, pomimo, że obserwacje życia 
codziennego u części chorych wykazują, 
że żywienie pozajelitowe czy prawidłowo 
prowadzone żywienie drogą przewodu po-
karmowego może dać taki efekt.

Niewątpliwie w ciągu najbliższych lat 
pojawią się kolejne badania z zakresu lub 
pogranicza leczenia żywieniowego, które 
otworzą perspektywy nowych rozwiązań 
dla chorych na choroby zapalne jelita. Być 
może staną się one alternatywą dla obecnie 
stosowanej farmakoterapii i uchronią cho-
rych nie tylko przed powikłaniami lecze-
nia, ale także jego nadmiernymi kosztami. 

Wskazania do leczenia 
żywieniowego w NZJ
–  leczenie zaostrzeń choroby (klasyczne 

„wyłączenie jelita”, element płynoterapii 
wraz z farmakoterapią zależną od danej 
sytuacji); 

–  leczenie powikłań, między innymi zwężeń 
czy przetok; 

–  uzupełnianie niedoborów w okresie 
remisji (domowe żywienie pozajelitowe, 
a ostatnio również dojelitowe);

–  leczenie zaostrzeń w miejsce farma-
koterapii – przykładem z ostatnich 
lat jest skuteczne zastąpienie ży-
wieniem dojelitowym sterydoterapii 
u dzieci chorych na chorobę Leś-
niowskiego-Crohna.

Zasady leczenia żywieniowego 
w NZJ 
–  pierwsza interwencja powinna polegać 

na modyfikacji doustnej podaży lub 
włączeniu doustnych preparatów 
żywieniowych,

–  w kolejnym etapie żywienie enteralne 
przy zastosowaniu sztucznego dostępu 
drogą przewodu pokarmowego (zgłębnik 
nosowo-żołądkowy lub PEG)

–  należy rozpoczynać od 500 ml diety 
polimerycznej/ dzień (w niedożywieniu 
bez nasilenia)

–  w zaostrzeniu zawsze stosuje się żywienie 
dojelitowe 

–  u dzieci dobrze sprawdza się zakładanie 
sondy i nocne żywienie,

–  w przypadku nietolerancji żywienia 
dojelitowego, braku możliwości jego 
zastosowania, przetoce przewodu 
pokarmowego lub nieefektywnym 
leczeniu należy rozważyć żywienie 
pozajelitowe,

–  leczenie żywieniowe musi trwać 
przynajmniej 2-4 tygodni.

Preparaty 
żywieniowe – 
na rynku znajduje się wiele 
preparatów żywieniowych, 
które mogą być stosowa-
ne zarówno doustnie jako 
uzupełnienie diety, a także 
jako jedyna forma żywienia. 
Część tych preparatów jest 
sprzedawana bez recepty 
i może stanowić dobrą alter-
natywę odżywiania się np. 
w trakcie podróży.

Niektóre preparaty 
żywieniowe 
dostępne 
na polskim rynku:
Diety polimeryczne

1. Nutrison (Nutricia)
2. Ensure (Abbot)
3.  Fresubin Oryginal 

(Fresenius Kabi)
4. Nutridrink (Nutricia)
5.  Clinutren Junior (Nestle)

– dla dzieci w wieku 
1-10 lat.

6. Nutrini (Nutricia)

Diety peptydowe 
– półelementarne:

1. Peptisorb (Nutricia)
2.  Survimed ODP 

(Fresenius Kabi)
3.  Peptamen Junior(Nestle)

– dla dzieci w wieku 
1-10 lat.

Diety uzupełniające.
1. Protifar (Nutricia)
2. Fantomalt (Nutricia) 

Od redakcji:
Artykuł dotyczy 
zagadnień 
obejmujących 
podstawowe zasady 
żywienia dojelitowego 
u pacjentow doroslych. 
Aspekty leczenia 
żywieniowego u dzieci 
zostana przedstawione 
w kolejnych numerach. 

Dr n. med. Stanisław Kłęk jest pracownikiem 
I Katedry Chirurgii Ogólnej i Kliniki Chirurgii 
Gastroenterologicznej Collegium Medicum Uniwersytetu 
Jagiellońskiego w Krakowie oraz Niepublicznego Zakładu Opieki 
Zdrowotnej „Nutrimed”, który prowadzi leczenie żywieniowe na 
terenie Małopolski, Podkarpacia i Śląska.
Adresy: Bochnia, ul. Wygoda 3, 

Rzeszów, Plac Dworcowy 2, 
Kielce, os. Na Stoku 72K,  
Lubin, ul. Leśna 8, 
Siemianowice Śląskie, ul. Wiejska 20.

adres e-mail: klek@poczta.onet.pl; nzoz@nutrimed.pl 
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Nasze miejsce w sieci

O czym 
przeczytasz 
na forum
Nasze choroby 
•  Ogłoszenia i sprawy            

Stowarzyszeń
– Pomoc i Giełda
– Nasze spotkania

• Centrum powitań
• Forum junior

– Na poważnie
– Kupa śmiechu

• Diety
– Leczenie żywieniowe

• Choroby towarzyszące
• CU i CD Nowości 
• Porady prawne
• Nasza psychika
•  Nic, co ludzkie nie jest          

mi obce
•  Ogólnie o chorobach             

CD i CU

Leczenie
• Lekarze
• Badania
• Leki
• Suplementy
• Stomia i J-pouch

Inne sprawy
• Rozmowy pozajelitowe

– Poezja i proza
– Film
– Muzyka
– Zwierzęta
– Życzenia
– Komputery
– Foto and Art
– Auto-moto
– Na wesoło
– Off Topic
– Śmietnik

• Przepisy kulinarne
• Sprawy forum
• Archiwum

Mamy 1 ��1 
zarejestrowanych 
użytkowników, którzy 
napisali �� ��� postów 
w � 22� tematach

Osoby 
odpowiedzialne 
za Forum: 
Administrator: -Ania-, 
Zenobius 
Junior Admin: szatka
Moderatorzy: Feniks, 
Mamcia, Misia, tom-as

Poniżej przedstawiamy historię i teraźniejszość naszego miejsca w sieci napisaną przez 
administratorów. Na Forum spotkasz ludzi takich jak Ty, radzących sobie z chorobą. 
Uzyskasz wsparcie, wiedzę oraz odpowiedzi na nurtujące Cię pytania. Znajdziesz nas 
pod adresem	http://crohn.home.pl. Jeśli dołączysz do nas nigdy już nie będziesz sam ze 
swoją chorobą. 

Historia 
Jesienią 2000 roku po paru wizytach u lekarzy postawiono diagnozę – colitis ulcerosa. 
Chcąc dowiedzieć się, co to za choroba zacząłem czytać. Znalazłem stosunkowo dużo 
informacji w języku angielskim i niemieckim. Zakupiłem książkę na temat wpływu 
diety na choroby zapalne CU i CD. Naładowany informacjami, przy okazji następnej 
wizyty u gastroenterologa zadałem masę pytań, co się skończyło praktycznie wyrzuce-
niem mnie z gabinetu. Pan doktor podsumował mnie „pan jest jak rzep”. 

Po miesiącu studiowania informacji dowiedziałem się, że nie jestem jedyny, że to nie 
są rzadkie choroby i że nawet w Polsce jest liczna grupa chorych. Pomyślałem, że Ci 
wszyscy ludzie, którzy nie znają języków są pozostawieni sami sobie. Nie wiedzą, co się 
z nimi dzieje, gdzie szukać pomocy i co najważniejsze, że zaostrzenie kiedyś się skoń-
czy i będzie lepiej. Właśnie w tym celu założyłem pierwsze forum dyskusyjne (nethit) 
i stronę (onet), gdzie umieściłem informacje przetłumaczone z angielskiego. Forum 
działało bardzo niestabilnie, bardzo często było niedostępne, więc przeniosłem je na bar-
dziej stabilny niemiecki serwer lycos. Po około roku wielkość forum przekroczyła limity 
na darmową stronę i zostałem zmuszony po raz kolejny przenieść stronę. Najpierw na 
serwer, który prywatnie wykupiłem na rok, a potem po upływie wykupionego czasu na 
serwer	home.pl, gdzie zadomowiliśmy się na stałe. Te ostatnie finalne przenosiny są już 
dziełem późniejszych administratorów forum. 

W tym miejscu chciałbym podziękować wszystkim aktywnym użytkownikom forum 
za przejęcie pałeczki ode mnie i rozdawanie nadziei potrzebującym.

	 	 	 	 	 	 „Mikołaj” – Mikołaj Kołakowski

Forum zająłem się w momencie, gdy przeżywało ono pewne problemy. Po mało uda-
nych próbach przenosin na kolejne serwery postanowiłem pomóc. Udało mi się dzięki 
home.pl stworzyć nieodpłatne konto oraz poprawnie przenieść cały serwis na nowy 
serwer. Od tamtej chwili forum nie miało żadnych większych problemów technicznych, 
dzięki czemu „rozwinęło skrzydła”, na co wskazuje przyrost liczby jego użytkowników. 
Bardzo miło było obserwować ten rozwój. Skrypt na którym opiera się forum jest na 
bieżąco aktualizowany i modyfikowany, by zminimalizować wszelkie zagrożenia (np. 
wynikające z rejestrowania się botów – automatów reklamowych). Rok temu zmieniłem 
także domyślny wygląd portalu, który powinien niedługo przejść kolejne modyfikacje, 
by ułatwić użytkownikom znajdowanie informacji. Niekiedy wprowadzane są także 
sezonowe (np. świąteczne) zmiany wyglądu.

      „Spectro” – Leszek Bednarek

Teraźniejszość
Nasze forum rozwija się z miesiąca na miesiąc, a czasami nawet z dnia na dzień. Wraz 
ze wzrostem liczby użytkowników rozszerzają się działy merytoryczne oraz rozmowy 
pozajelitowe. Oprócz informacji merytorycznych urządzamy zloty, spotkania i uczestni-
czymy w turnusach rehabilitacyjnych organizowanych przez Stowarzyszenie „J-elita”. 
Udział w tych spotkaniach jest dobrowolny, dzięki nim nie jesteśmy dla siebie anoni-
mowi – a to sprzyja tworzeniu wspólnoty – rodziny. Relacje z tychże spotkań również 
zamieszczamy na forum. 

Uczestnikiem Forum może być każdy, kto wejdzie na naszą stronę, zaakceptuje regu-
lamin i zarejestruje się. Zapraszamy wszystkich chorych, członków ich rodzin, przyja-
ciół oraz inne osoby zainteresowane.

      „-Ania-” – Anna Madejska

Internetowe Forum dyskusyjne poświęcone NZJ
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Rzeczą oczywistą, obserwowalną, wręcz 
truizmem jest fakt, że ludzie różnią się mię-
dzy sobą. Wynika to z wielu czynników. 
Płci, wieku, temperamentu, doświadczenia 
życiowego, cech osobowości, otoczenia 
w którym się znajdują i wielu innych. Stąd 
też odmienne reakcje na trudne sytuacje. 
Kiedy rozmawiałam z pacjentami chorują-
cymi na nieswoiste zapalenie jelit (NZJ) lub 
gdy przeglądałam wypowiedzi na Waszym 
forum internetowym (www.crohn.home.pl) 
dotyczące początków choroby i tego jak 
sobie z tym poradziliście, zauważyłam, że 
największe problemy dotyczyły objawów 
jeszcze nie zdiagnozowanej choroby oraz 
przyjęcia do wiadomości rozpoznania.

Diagnoza
Wielu z Was mówiło o uldze jakiej 

doznali, kiedy często po latach zmagań 
z uciążliwymi dolegliwościami, leczeniu 
trochę na chybił trafił, dowiedzieliście się 
jaka choroba Was trapi i jak tę chorobę le-
czyć. Jak sami piszecie: „…nazwać choro-
bę, oznaczało nazwać przeciwnika. Skoro 
znam jego imię to mogę z nim walczyć”. 
Dla części z Was, postawienie rozpozna-
nia, było równoznaczne z zaprzestaniem 
oskarżania o hipochondrię, a tym samym 
z „niepoważnym” traktowaniem przez oto-
czenie. Zrozumiano wówczas, że naprawdę 
jesteście chorzy. 

Świadomość choroby
Informacja o chorobie pochodząca 

z wiarygodnego źródła, od lekarza, daje 
zrozumienie sytuacji, poczucie mocy, 
przywraca kontrolę nad tym co się dzieje. 
Sprawia, że obniża się poziom lęku przed 
nieznanym. Kiedy źródło obaw zostanie 
poznane, pozwala to na oswojenie lęku 
i obniżenie dyskomfortu z nim związane-
go. Wiedza o chorobie pozwala także mieć 
pewien wpływ na własne życie, na nadanie 
mu kierunku i obranie celu. 

Zdarza się, że sama informacja związa-
na z postawieniem diagnozy jest źródłem 
kolejnego stresu. Często w Waszych wypo-
wiedziach pojawia się stwierdzenie: „cho-
roba nieuleczalna”. Gdy myślimy „choro-
ba nieuleczalna”, czujemy się wobec niej 
bezsilni. Tymczasem NZJ należy do chorób 
przewlekłych. Przypadają na nią okresy za-
ostrzenia, które da się złagodzić lub zatrzy-

mać środkami farmakologicznymi i okresy 
remisji, które można utrzymać przez prze-
strzeganie zaleceń. Pojawienie się objawów 
choroby lub zaostrzeń często bywa wiązane 
z doznaniem silnych, negatywnych emocji. 
Dlatego też dbałość o sferę psychiczną jest 
jednym z ważnych elementów profilaktyki 
zaostrzeń choroby. Nie oznacza to jednak, 
że jeżeli dojdzie do nawrotu to jest to Wasza 
wina, bo nie troszczyliście się o siebie wy-
starczająco. Przeciwnie, świadomość tego 
co może wydłużyć okres remisji daje kolej-
ne narzędzie do radzenia sobie z chorobą.

Niewiele osób przyjęło diagnozę cho-
roby z obojętnością lub ze spokojem. Obo-
jętnie lub nawet z ulgą przyjęły to osoby, 
które właśnie wówczas miały zaostrzenie. 
To czego wtedy najbardziej pragnęły to 
opanowania dolegliwości. Przyczyna do-
kuczliwych symptomów, w tym konkret-
nym momencie, była na drugim planie. 
Obojętnie rozpoznanie przyjęły również 
osoby, które nie do końca miały świado-
mość czym jest NZJ. Zawsze jednak, prę-
dzej czy później, dochodzi do konfrontacji 
z informacją o chorobie, jej specyfice, le-
czeniu i jego potencjalnych następstwach. 
Typową pierwszą reakcją jest: SZOK!

Jak informować 
o chorobie

To jak człowiek radzi sobie z przyję-
ciem informacji o chorobie zależy w znacz-
nym stopniu, od jego podejścia do trudno-
ści życiowych w ogóle. Są osoby reagujące 
bardzo emocjonalnie. Potrzebują one wię-
cej czasu na adaptację. Lekarz powinien 
wiedzieć jak przekazywać niepomyślne 
dla pacjenta informacje. Złe informacje po-
winny być dawkowane stopniowo, tak, by 
wywoływać jak najmniejszą reakcję emo-
cjonalną. Zaczynać należy od informacji 
najmniej zagrażających, zwracając przy 
tym uwagę na to, jak pacjent reaguje, jakie 
pojawiają się u niego emocje. Gdy reakcja 
jest gwałtowna lub pojawiają się łzy nale-
ży wstrzymać się z podawaniem dalszych 
informacji. Dopiero kiedy emocje zelże-
ją, można podać kolejną „dawkę” wiedzy, 
aż do przekazania wszystkich informacji 
potencjalnie dla pacjenta niekorzystnych. 
Z kolei informacje pozytywne, pokazujące 
jak można sobie radzić, jakie są przykłady 
dobrego funkcjonowania mimo choroby, 
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Wasze początki zmagania z chorobą
Alicja Widera
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Dla młodych i najmłodszych
Na nasze choroby corasz częściej choruje młodzież, a nawet dzieci. Mamy nadzieję, że razem ze swoimi rodzica-
mi będą czytelnikami naszego kwartalnika. Aby było to dla nich miejsce przyjazne, postanowiliśmy założyć dział 
dla najmłodszych. Okazało się, że wśród naszych pociech są osoby o różnych talentach. Dział dziecięcy otwie-
ramy komiksem autorstwa Ani Borowy „Mikrusia”, w którym można zauważyć reminiscencje z Władysławowa. 
Komiks będzie kontynuowany w następnych numerach. 

powinny być podawane jak najwcześniej. Zawsze należy 
upewnić się, czy przekazane informacje zostały dobrze 
zrozumiane – należy zapytać pacjenta o to, co zapamiętał. 
Daje to jednocześnie okazje do sprawdzenia, czy pacjent 
właściwie odebrał przekazane mu treści. Ważne jest rów-
nież zachęcanie pacjenta do zadawania pytań. Z początku 
pacjent może nie wiedzieć o co pytać. Ma jednak wiedzieć, 
że zawsze może dopytać o nurtujące go problemy.

Fazy adaptacji
W procesie uświadamiania sobie, że choroba istnieje, 

ludzie przechodzą przez szereg faz. Na początku zazwyczaj 
występuje szok. Jest on opisywany jako rodzaj „zamro-
żenia”, „hibernacji” zachowania, myślenia i odczuwania. 
Człowiek czuje się jakby nieobecny, wyobcowany, stojący 
obok, zdystansowany do otoczenia i tego co się dzieje. Tak 
broni się nasz umysł i psychika przed tym, co jest dla nas 
trudne do przyjęcia. Jest to jakby forma znieczulenia, by 
mniej „bolało”. Kiedy człowiek zaczyna „odtajać” poja-
wiają się liczne pytania. Najczęstsze z nich, to „dlaczego 
to ja?” lub „dlaczego spotkało to moje dziecko?”. Rodzi 
się bunt, sprzeciw wobec tego co się dzieje. Ludzie skarżą 
się na niesprawiedliwość losu, próbują targować się z Bo-
giem. To trudny czas, pełen gwałtownych emocji, buntu, 
gniewu, przerażenia, lęku. Pojawiają się też inne emocje 
– zwątpienie, rezygnacja, poczucie bezsilności, smutek 
a nawet reakcje depresyjne. Ludzie krzyczą, płaczą lub 
„kulą się w sobie”. Dlatego ważna jest rzetelna informacja 
o chorobie. Kiedy emocje są bardzo silne, bywa, że żadna 

racjonalna argumentacja nie jest w stanie dotrzeć do czło-
wieka. Najpierw musi obniżyć się poziom napięcia i emo-
cji. By to przyspieszyć, trzeba zezwolić uczuciom, by 
„przebrzmiały”. Trzeba pozwolić, by człowiek do końca 
odreagował w sposób dla siebie odpowiedni. Nie pomaga-
ją tu słowa, ”proszę nie płakać”, „uspokoić się” lub „wziąć 
się w garść”. To chyba ostatnie słowa, które w takiej sytu-
acji chce się usłyszeć. Jeżeli tak się jednak stanie, człowiek 
czuje się niezrozumiany. W takiej sytuacji niezmiernie po-
trzebne jest zwykłe, ludzkie, bycie obok takiej osoby, bez 
oceniania jej zachowania. Człowiek w takiej sytuacji, ma 
bowiem prawo do wszelkich emocji i ich uzewnętrznia-
nia. Czas potrzebny do uporania się z własnymi przeży-
ciami jest dla każdego inny i trzeba to uszanować. Dopiero 
kiedy napięcie „opadnie”, człowiek jest bardziej otwarty 
na przyjmowanie nowych informacji, w tym informacji 
o chorobie. Czasem okazuje się wówczas, że informacje 
dotyczące choroby, które pacjent otrzymał, ukazują ją jako 
mniej groźną, niż wcześniej to sobie wyobrażał. Pojawia 
się wtedy szansa na zmianę nastawienia do choroby. Bywa 
jednak, że otrzymane informacje są dla pacjenta trudne do 
przyjęcia, bo wiąże się z nimi konieczność zmiany planów 
życiowych, dotychczasowego stylu życia i przyzwyczajeń. 
Ludzie żegnają się z dotychczasowym trybem życia, tracą 
coś, a na pewno tracą wyobrażenie o sobie jako o osobie 
w pełni zdrowej. Tracą swój dotychczasowy wizerunek, 
poczucie bezpieczeństwa. Każdej stracie zarówno realnej 
jak i tej wyobrażonej towarzyszy żałoba – czas związany 
z oswajaniem się z utratą. Ważnym jest, by pozwolić sobie 
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na opłakanie straty, pogodzenie się z utratą dotychczaso-
wych wartości. 

Badania nad tym jak ludzie radzą sobie ze stratą poka-
zują, że przeżycie żałoby jest potrzebne, a nawet konieczne 
dla utrzymania równowagi psychicznej. Im większa strata, 
tym większe towarzyszące jej emocje. Nie jest to czas ła-
twy, ale ważny i potrzebny. Udawanie, że nic się nie stało, 
podczas kiedy we wnętrzu przeżywa się ból emocjonalny, 
lub uciekanie od towarzyszących stracie odczuć w różne 
aktywności (czyli nie przeżywanie żałoby), w późniejszym 
okresie negatywnie wpływa na zdrowie fizyczne i psy-
chiczne. Dlatego pozwólmy sobie i naszym bliskim w peł-
ni przeżyć emocje towarzyszące stracie. Jest to warunkiem 
koniecznym do uporania się z negatywnymi odczuciami 
i przejściem w kolejną fazę przystosowania się do zmiany. 

Ten kolejny okres pełen jest napięć. Ludzie są wówczas 
drażliwi, podatni na zranienie, rozchwiani emocjonalnie. 
To trudny czas i dla samego pacjenta i dla jego otoczenia. 
Najbardziej potrzebne jest wtedy zrozumienie i akceptacja.

Ostatni etap to faza adaptacji do tego co się stało. To 
czas, w którym człowiek dochodzi do wniosku, że choro-
ba jest, że trzeba nauczyć się z nią żyć, że pewne zmiany 
są nieodwracalne, a zajmowanie się tym co nieuniknione 
niczego nie zmienia i jest bezcelowe. O pogodzeniu się 
z nową sytuacją, w której człowiek się znalazł, świadczy 
przejście od pytania: „dlaczego to mnie spotkało”, do py-
tania – „co mogę w tej sytuacji zrobić”, „jak radzić sobie 
z chorobą”, „ jak utrzymywać okresy remisji i zapobiegać 
zaostrzeniom”? O pogodzeniu się z nową sytuacją świad-

czy skierowanie uwagi w przyszłość, zajęcie się normal-
nymi, codziennymi obowiązkami, otwarcie na ludzi i kon-
takty z nimi.

Podejście zadaniowe
Istnieją ludzie, którzy do wszelkich trudności życio-

wych i problemów podchodzą w sposób zadaniowy. Wi-
dzą w nich „rzecz” do załatwienia, uporania się i oczekują 
konkretnych, rzeczowych informacji dotyczących tego co 
się z nimi dzieje, co to dla nich oznacza, jak można temu 
zaradzić i co można jeszcze zrobić by problem rozwią-
zać. Osoby takie będą dopytywać, poszukiwać informa-
cji, konsultować się z innymi lekarzami. Bywa, że zostają 
„ekspertami” w zakresie swojej choroby i jej leczenia. Po-
ziomem swojej wiedzy mogą wprowadzić w zakłopotanie 
nie jednego lekarza. Nie oznacza to jednak, że nie przeży-
wają negatywnych emocji związanych z chorobą. Trudno 
jest wyobrazić sobie człowieka, który cieszyłby się z tego, 
iż jest chory, ale i w chorobie można znaleźć pozytywne 
elementy. Jakie? Spróbujcie odpowiedzieć sobie na pyta-
nia: „Co dobrego spotkało mnie w związku z chorobą?”, 
„Co nowego przyszło do mnie z chorobą, a czego wcześ-
niej doświadczyłem?”

„Korzyści” z chorowania
Odpowiedzi na postawione wyżej pytania, po części 

znalazłam na Waszym Forum. Piszecie tam, że dokonali-
ście wielu przewartościowań w życiu. Staliście się bardziej 
rozważni. Uświadomiliście sobie, że człowiek nie jest nie-

Zachęcamy innych młodych do nadsyłania swoich prób artystystcznych. Te udane, związane z chorobą 
będziemy sukcesywnie publikować. Czekamy na ciekawe lub śmieszne historyjki, krzyżówki itp. Myślimy,

że pomoże to Wam oswoić i pogodzić się z chorobą. Poznacie tu także osoby, które mimo, że są chore, 
nie rezygnują z aktywnego życia i zabawy.
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Inne planowane spotkania

Spotkanie z prof. Witoldem Bartnikiem
Serdecznie zapraszamy na wykład prof. dr hab. Witolda Bartanika pt. „Nowe metody leczenia nieswoistych zapaleń 

jelita”, który odbędzie się 29 września o godzinie 11.30 w Warszawie (ul. Trojdena 4, Aula)

Jesienny piknik szkoleniowy w Zakrzowie
W dniach 5-7 października 2007 Oddział Małopolski organizuje spotkanie w Zakrzowie. W planach wykłady specjali-

stów z zakresu żywienia, gastroenterologii i psychologii. Informacje: e-mail: mtylman@wp.pl, tel. 0600 30 60 92

Spotkania choinkowe
Oddział Pomorski planuje organizację choinki dla dzieci w okresie przedświątecznym. Osoby zainteresowane

 udziałem proszone są o kontakt z prezesem Oddziału Piotrem Labuddą (e-mail: nzjgdansk@gmail.com, tel. 0691 859 553)0691 859 553)
Dnia 7 grudnia 2007 roku w szpitalu im. dr A. Jurasza w Bydgoszczy odbędzie się zabawa choinkowa połączona 

z rocznicą powstania Oddziału Kujawsko-Pomorskiego. Informacje pod numerem telefonu: 0889 899 779

Spotkania wyjazdowe
Przewidziane są dalsze spotkania wyjazdowe Oddziału Pomorskiego, w planach są m.in. Słupsk, Olsztyn, Kwidzyn 

i Chojnice. Więcej szczegółów uzyskać można pisząc na adres: mar.janusz@gmail.com

Kalendarz spotkań

oddział wojewodzki miejsce spotkania dzień godzina 
dolnośląski piątek

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  
czwartek miesiąca 18.30

pomorski
Gdańsk, ul. Nowe Ogrody 1-6

biblioteka Oddziału Kliniki Pediatrii, 
Gastroenterologii i Onkologii Dziecięcej AM, III p.

każda środa 15-18

zniszczalny. Nauczyliście się pokory, doceniliście zdrowie 
i to, co macie. Zrozumieliście, że zdrowie nie jest nam tak 
po prostu dane. Pięknie napisał jeden z użytkowników Fo-
rum: „każdego dnia, kiedy czuję się dobrze, chce mi się 
uśmiechać” – ilu znamy zdrowych ponuraków? Zaczęliście 
dbać o siebie, o to co jecie, ile śpicie, zaczęliście zwracać 
uwagę na sygnały dochodzące do Was z ciała. Piszecie, że 
inni zauważyli, że dojrzeliście, staliście się bardziej odpo-
wiedzialni. Choroba spowodowała również, że zrewidowa-
liście, kto naprawdę jest Waszym przyjacielem, a kto tylko 
tak o sobie mówił. To co najczęściej opisujecie jako „dar” 
Waszej choroby, to poznanie innych ludzi chorujących na 
NZJ. Poznanie ich stanowi dla Was źródło dużej radości 
i wsparcia. Są to ludzie, którzy mimo choroby potrafią cie-
szyć się życiem i dostrzegać jego jasną stronę. Powstały 
nowe przyjaźnie i sympatie, dające wiele dobrych emocji. 
Umiejętność pielęgnowania tych odczuć, poszukiwanie 
źródeł radości, nadziei, jest lekiem, który nie ma żadnych 
skutków ubocznych, i warto aplikować go sobie co dnia. 

Jak dbać o dobre emocje
Warto zdać sobie sprawę z czynności, które sprawia-

ją Wam radość, dają poczucie spełnienia i sensu życia. 

Znajdźcie na nie czas każdego dnia. Otaczajcie się ludź-
mi, z którymi dobrze się czujecie, którzy wywołują u Was 
uśmiech, którzy Was rozumieją. Jeżeli to możliwe unikaj-
cie towarzystwa osób, które są dla was źródłem frustracji, 
niezadowolenia czy smutku. Z pewnością kontakty takie 
nie służą Waszemu zdrowiu.

Zajmowanie się rzeczami, konkretnymi czynnościami, 
które dają radość, poczucie spełnienia i sensu życia. Jest 
tym, co wprowadza równowagę w życie, które zazwyczaj 
jest wypełnione obowiązkami i powinnościami. Pozytyw-
ne emocje stanowią natomiast element, który wzmacnia 
system odpornościowy, utrzymuje zdrowie lub sprzyja 
zdrowieniu.

Nim po przeczytaniu tego tekstu wrócisz do swoich co-
dziennych spraw, przeznacz jeszcze małą chwilę, by zasta-
nowić się nad pięcioma konkretnymi czynnościami, któ-
re sprawiają Tobie radość (może być ich więcej). Zapisz
je na kartce. Zawieś tę kartkę w widocznym miejscu. 
Codziennie przeznacz czas na zajęcie się przynajmniej 
jedną z nich. 

NIECH ZDROWIE BĘDZIE Z TOBĄ!



J-elita Nr 1 (1) 2007 1�

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: lek. med. Edyta Sienkiewicz; Zastępca redaktora naczelnego: Małgorzata Mossakowska, 

Projekt okładki i oprawa graficzna: Katarzyna Jagiełło-Wilgat, Tomasz Walęcki,  
Redaktor techniczny: Sylwia Pilich

Wydrukowano w drukarni ARTEKS, ul. 29 listopada 1, 37-100 Łańcut, e-mail drukarniaarteks@neostrada.pl

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

Polskie Towarzystwo Opieki nad Chorymi ze stomią Pol-Ilko 
http://polilko.w.interia.pl/
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/

Inne przydatne adresy

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
II Katedra i Klinika Pediatrii, Gastroenetrologii 
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

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 0 889 899 779
e-mail: gulivieri@poczta.fm 

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

Odział Mazowiecki
W siedzibie Zarządu Głównego
Prezes dr Piotr Albrecht

Odział 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
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