
Szanowni Państwo,

Już minął rok i otrzymujecie Państwo czwarty numer 
naszego kwartalnika. Udało nam się zwiększyć nakład 
do 7 500 egzemplarzy. Nasz kwartalnik dociera 
do ponad 300 oddziałów szpitalnych oraz poradni 
gastrologicznych i proktologicznych. Członkowie 
naszego Towarzystwa otrzymują kwartalnik do domu. 
Wiele osób korzysta z formy elektronicznej dostępnej 
na stronach internetowych „J-elity”. Niestety zawarte 
z PFRON porozumienie, dotyczące finansowania 
kwartalnika nie będzie kontynuowane ze względu na 
zmianę przepisów. Brak wsparcia ze strony PFRON 
spowoduje konieczność częściowego finansowania 
kwartalnika z wpływów z 1% podatku dochodowego  
i ograniczenie nakładu. Będziemy składać ponownie 
wniosek i liczyć na jego pozytywne rozpatrzenie.

	 	 	 	 Prezes	Towarzystwa	„J-elita”	

	 	 	 	 				Małgorzata	Mossakowska
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Szanowni Państwo, 

W	 tym	 roku	 po	 raz	 drugi	 mogliśmy	 skorzystać	 z	odpisu	 1%	 podatku	 dochodowego	 na	 rzecz	 organi-
zacji	 pożytku	 publicznego.	 W	imieniu	 Towarzystwa	 „J-elita”,	 jego	 członków	 i	 Zarządu	 pragnę	 go-
rąco	 podziękować	 wszystkim,	 którzy	 przekazali	 1%	 swojego	 podatku	 na	 działania	 mające	 na	 celu	
pomoc	 osobom	 chorym	 na	 nieswoiste	 zapalenia	 jelita	 (NZJ).	 Niestety	 nie	 możemy	 podziękować		
indywidualnie	każdemu	z	Państwa,	ale	mamy	nadzieję,	że	słowa	naszej	wdzięczności	dotrą	do	wszystkich,	
którzy	nie	tylko	dokonali	wpłat	na	naszą	rzecz,	ale	także	do	tych,	którzy	zachęcili	swoich	krewnych,	przyja-
ciół	i	znajomych.		

Wsparli	nas	Państwo	kwotą	ponad	65	000	złotych.	Jest	to	czterokrotnie	więcej	niż	w	zeszłym	roku.	Najwię-
cej	środków	wpłynęło	z	województw:	mazowieckiego,	małopolskiego	i	podkarpackiego	(patrz	zestawienie).	
Rekord	pobił	Łańcut,	gdzie	z	jednego	urzędu	skarbowego	wpłynęło	ponad	5	000	zł.	W	tym	miejscu	pragnę	
podziękować	Marlenie	Szajer,	dzięki	której	udało	się	pozyskać	tak	znaczną	sumę.	

Cieszy	nas,	że	wpłaty	napłynęły	z	miejscowości,	w	których	nie	mamy	członków.	Można	również	zauważyć	
aktywność	niektórych	lokalnych	środowisk.	Widać	tu	ogromną	pracę	Oddziału	Małopolskiego.	Wpłaty	z	tego	
regionu	nadeszły	z	16	urzędów	skarbowych,	a	z	urzędów	w	Krakowie-Prądniku	 i	Krakowie-Nowej	Hucie	
wpłynęło	prawie	7	000	zł.	Na	stronie	czwartej	znajdą	Państwo	pełną	listę	urzędów	skarbowych,	z	których	
wpłynęły	środki	finansowe	wraz	z	ich	wysokością.

Przekazując	swój	1%	podatku	chcieliby	zapewne	Państwo	wiedzieć	w	jaki	sposób	zostaną	wykorzystane	
zgromadzone	środki.	W	tym	roku	pieniądze	zostaną	przeznaczone	na	remont	pierwszej	w	Polsce	kliniki	dla	
chorych	na	nieswoiste	zapalenia	jelita.	Będzie	się	ona	znajdowała	w	Szpitalu	Ministerstwa	Spraw	Wewnętrz-
nych	i	Administracji	w	Warszawie.	Jej	powstanie	to	zasługa	pani	prof.	dr	hab.	Grażyny	Rydzewskiej,	która	
od	lat	walczy	o	lepszy	dostęp	chorych	na	NZJ	do	nowoczesnych	metod	diagnostyki	i	leczenia.	Klinika	będzie	
posiadała	oddział	szpitalny,	oddział	jednego	dnia,	salę	do	wykonywania	wlewów	leków	biologicznych	oraz	
poradnię	leczenia	chorób	jelit.	

Zarząd	Towarzystwa	„J-elita”	uznał,	że	nie	ma	lepszego	sposobu	na	wykorzystanie	zgromadzonych	środ-
ków	niż	przeznaczenie	ich	na	remont	pomieszczeń,	które	będą	siedzibą	kliniki.	Wiemy,	że	obecnie	w	poradni	
i	na	oddziale	kierowanym	przez	prof.	Rydzewską	leczą	się	nie	tylko	osoby	z	Warszawy	i	okolic,	ale	także	duża	
grupa	chorych	z	innych	części	Polski.	

Mamy	również	nadzieję,	że	będzie	to	przykład	do	naśladowania	dla	innych	regionów	i	w	niedługim	cza-
sie	powstaną	podobne	oddziały	i	poradnie,	w	których	chorzy	będą	mogli	uzyskać	szybką	i	fachową	pomoc.	
Większość	osób	cierpiących	na	schorzenia	autoimmunologiczne	przekonała	się,	że	nasz	system	opieki	zdro-
wotnej	nie	jest	dostosowany	do	ich	potrzeb.	Niejednokrotnie	musimy	czekać	nie	tylko	na	miejsce	w	szpitalu,	
ale	także	na	wizytę	u	gastroenterologa.	Powstanie	specjalistycznych	poradni	i	oddziałów	pozwoli	chorym	na	
NZJ	uzyskać	pomoc	wtedy,	gdy	przychodzi	zaostrzenie,	a	nie	wtedy,	gdy	w	poradni	gastrologicznej	znajdzie	
się	wolny	termin.	Mamy	również	nadzieję,	że	Narodowy	Fundusz	Zdrowia	zrozumie,	że	szybkie	i	skuteczne	
leczenie	zaostrzeń	jest	bardziej	ekonomiczne	niż	leczenie	ich	późniejszych	powikłań.

Zwracamy	się	również	do	Państwa	z	prośbą	o	pomoc	w	pozyskiwaniu	sponsorów.	Możecie	pomóc	nam		
w	remoncie	tego	oddziału	i	w	planowanym	na	przyszły	rok,	remoncie	oddziału	w	Szpitalu	Uniwersyteckim	
w	Krakowie-Prokocimiu,	przekazując	nam	kontakty	do	producentów,	hurtowni,	importerów	materiałów	bu-
dowlanych,	wykończeniowych	lub	armatury.	Osobisty	kontakt,	polecenie,	czy	rozmowa	może	zdziałać	więcej	
niż	setka	wysłanych	pism.

Jeszcze	raz	bardzo	dziękujęmy	za	Państwa	pomoc	i	mamy	nadzieję,	że	w	przyszłym	roku	spotkamy	się	
z	co	najmniej	taką	ofiarnością	z	Państwa	strony.

Małgorzata	Mossakowska

Prezes	ZG	Towarzystwa	„J-elita”

Wpłaty
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Wpłaty

Urząd Skarbowy /	Wpłata

Aleksandrów Kujawski 66ów	Kujawski	 	66
Augustów	 												494
Bartoszyce	 	 	27
Bełchatów	 												139
Będzin	 	 	 	21
Biała	Podlaska	 	 	12
Białogard	 	 	68
Białystok	I	US	 												565
Białystok	II	US														126
Bielsko-Biała	I	US								220
Bielsko-Biała	II	US						294
Biłgoraj	 	 	18
Braniewo	 	 	49
Brzeg	 	 	 	83
Bydgoszcz	I	US													390
Bydgoszcz	II	US	 95
Bydgoszcz	III	US	 	58
Bytom	 	 	 	22
Bytów	 	 	 	18
Chełmno	 												149
Chorzów	 	 	94
Chrzanów		 												149
Cieszyn		 												107
Częstochowa	I	US	 	21
Człuchów	 												498
Dąbrowa	Górnicza	 	95
Działdowo	 	 	26
Elbląg	 	 												332
Gdańsk	ABW	 	 	29
Gdańsk	I	US	 												248
Gdańsk	II	US	 												545
Gdańsk	III	US	 									1	316
Gdynia	I	US	 												589
Gdynia	II	US	 														62
Gliwice	I	US	 												187
Gliwice	II	US	 												191
Głogów		 	 	86
Głowno		 	 	18
Gniezno	 	 	25
Goleniów	 												149
Gorzów	Wielkopolski	 	54
Grodzisk	Mazowiecki		616
Grodzisk	Wielkop.	 	11
Grudziądz	 	 	61
Gryfino 49fino		 	 	49

Urząd Skarbowy /	Wpłata

Jarosław	 	 	58
Jawor	 		 	 	38
Jaworzno	 	 	42
Jelenia	Góra	 												247
Kartuzy		 	 	86
Katowice	I	US	 									1	376
Katowice	II	US													848
Kętrzyn		 	 	16
Kielce	I	US	 												102
Kielce	II	US	 	 	20
Konin	 	 	 	40
Końskie	 												145
Koszalin	I	US	 	 	25
Koszalin	II	US			 	95
Kraków	I	US	 	 	85
Kraków	II	US	 	 	58
Kraków	Krowodrza						375
Kraków	Nowa	Huta			2	614
Kraków	Prądnik									4	358
Kraków	Stare	Miasto				471
Kraków	Śródmieście				124
Krasnystaw	 	 	94
Kraśnik		 	 			4
Krosno		 	 	37
Kutno	 	 												137
Legionowo	 												147
Legnica		 	 	28
Limanowa	 	 	48
Lipno	 	 	 	13
Lublin	I	US	 												427
Lublin	II	US	 												214
Lublin	III	US	 												180
Łańcut	 	 									5	499
Łęczna	 	 	 	25
Łódź	II	US	 	 	80
Łódź	Polesie	 												100
Łódź	Widzew		 												699
Malbork	 	 	68
Mielec	 	 												422
Międzychód	 												206
Mińsk	Mazowiecki							326
Mogilno	 	 			4
Mysłowice	 	 	26
Myślenice	 	 	90
Nakło	nad	Notecią	 	61

Urząd Skarbowy /	Wpłata

Nowy	Sącz	 												315
Nowy	Targ	 												789
Oborniki	 	 	15
Oleśnica	 												246
Olsztyn		 														152
Ostrów	Wielkopolski	 	18
Oświęcim	 												965
Parczew		 	 	27
Piaseczno	 	 	46
Piekary	Śląskie	 	 	87
Płock	 	 												173
Płońsk	 	 	 	23
Podgórze	 												638
Poznań		 												326
Poznań	I	US	 									1	179
Poznań	Jeżyce	 	 	20
Poznań	Nowe	Miasto			286
Poznań	Winogrady							182
Pruszcz	Gdański	 	52
Pruszków	 												393
Przeworsk	 														45
Pszczyna	 												237
Puck	 	 	 	42
Pyrzyce		 												158
Radom	I	US	 	 	15
Radom	II	US	 	 	10
Radomsko	 	 	69
Rybnik	 	 	 			9
Ryki	 	 	 	68
Rzeszów	I	US	 												349
Rzeszów	II	US	 												189
Sandomierz	 	 			8
Sieradz		 												172
Skierniewice	 	 	28
Słupca	 	 	 			8
Słupsk	 	 	 	50
Sochaczew	 												210
Sopot	 	 												814
Sosnowiec	 	 			7
Starachowice	 												502
Stargard	Gdański	 			1
Suwałki	 	 	93
Szczecin	I	US	 												584
Szczecin	II	US	 												331
Szczecin	III	US													144

Urząd Skarbowy /	Wpłata
	
Szczecinek	 												128
Szczytno	 	 			7
Świdnica	 												180
Świnoujście	 	 	52
Tarnowskie	Góry	 	52
Toruń	I	US	 									2	240
Trzebnica	 												244
Turek	 	 												543
Tychy	 	 	 	25
Wadowice	 												111
Wałbrzych	 												134
Warszawa	Bemowo						769
Warszawa	Bielany					1	944
Warszawa	Mokotów		3	599
Warszawa	Praga											523
Warszawa	Śródmieście	
	 I	US	 												270
Warszawa	Śródmieście	
	 III	US	 									2	481
Warszawa	Targówek					680
Warszawa	Ursynów			4	274
Warszawa	Wawer	 	77
Warszawa	Wola													569
Wejherowo	 												501
Wieliczka	 												179
Włocławek	 									1	179
Wodzisław	Śląski	 	59
Wołomin	 												910
Wołów	 	 	 	32
Wrocław	Fabryczna						681
Wrocław	I	US	 	 	61
Wrocław	Krzyki		 	28
Wrocław	Psie	Pole								281
Wrocław	Śródmieście			159
Zabrze	 	 												176
Zakopane	 												727
Zamość		 	 	23
Ząbkowice	Śląskie	 			6
Zduńska	Wola	 	 	29
Zielona	Góra	I	US					1	623
Zielona	Góra	II	US	 	14
Złotoryja	 	 	20
Żary	 	 												178
Żywiec		 	 	10
Razem       65 816

Urzędy Skarbowe, z których napłynęły wpłaty 
z odpisów 1% podatku dochodowego
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Gdzie byliśmy

Zakopane
Okres	wakacyjny	to	czas	kiedy	można	choć	na	chwilę	zapomnieć	o	szkole,	obowiązkach,	pra-
cy.	My	 postanowiliśmy	 to	 zrobić	 podczas	 turnusu	 rehabilitacyjnego	 organizowanego	 przez	
nasze	Stowarzyszenie	w	kompleksie	wypoczynkowo-rehabilitacyjnym	“Marzenie”	w	Zakopa-
nem.	Tam	też	oddaliśmy	się	licznym	zabiegom	rehabilitacyjnym.	Każdy	z	nich	został	dobrany	
indywidualnie.	W	skład	oferowanych	zabiegów	wchodziły	m.in.	światłoterapia,	masaże	lecz-
nicze,	pole	magnetyczne,	elektroterapia	i	krioterapia.	

Wyjątkowo	łaskawa	była	dla	nas	pogoda.	To	dzięki	niej	mogliśmy	przemierzać	wzdłuż	i	wszerz	górskie	szlaki	(Mor-
skie	Oko,	Dolina	Pięciu	Stawów	Polskich,	Giewont,	Kasprowy	Wierch).	Najwytrwalsi	mieli	też	siły	na	wspinanie	się	
na	Zawrat	czy	Orlą	Perć,	a	organizatorzy	zapewnili	wszystkim,	w	towarzystwie	przewodnika	tatrzańskiego,	wycieczkę	
do	Doliny	Chochołowskiej	i	na	Rusinową	Polanę.	Mogliśmy	również	podziwiać	to,	co	Zakopane	ma	do	zaoferowania,	
jak	na	przykład	XL	Międzynarodowy	Festiwal	Folkloru	Ziem	Górskich	czy	Letnie	Grand	Prix	w	skokach	narciarskich.	
Niezliczona	ilość	turystycznych	atrakcji,	takich	jak	kręgle,	wizyty	w	aquaparku	lub	chociażby	spacery	na	Krupówki,	
pozwoliła	nam	poprawić	kondycję	oraz	wpłynęła	na	nasze	samopoczucie.	Spędziliśmy	cudowne	dwa	tygodnie	i	nawią-
zaliśmy	sporo	nowych	znajomości.	Bez	wątpienia	ten	turnus	można	zaliczyć	do	bardzo	udanych.	

Korzystając	z	okazji	pragnę	podziękować	naszej	Pani	Prezes	–	Małgorzacie	Mossakowskiej,	która	włożyła	ogromny	
wkład	w	zorganizowanie	naszego	pobytu	w	stolicy	Tatr,	właścicielom	i	obsłudze	“Marzenia”	za	miłe	przyjęcie	i	wszyst-
kim	wspaniałym	ludziom,	którzy	przemierzyli	czasem	nawet	setki	kilometrów	aby	spędzić	wakacje	z	członkami	i	sym-
patykami	„J-elity”.	Niechaj	ten	turnus	pozostanie	w	naszych	sercach	i	będzie	przepustką	do	jak	najmilszych	wspomnień.	
Do	zobaczenia	w	przyszłym	roku.	

Edyta	Pawlik	–	tola

Gdzie byliśmy

Władysławowo, czyli „J-elita” nad morzem

Rzeszów

Pierwszy	weekend	września	mieliśmy	okazję	spędzić	we	Władysławowie,	gdzie	przedsta-
wiciele	Oddziału	Pomorskiego	 „J-elity”	 –	Piotr	Labudda	 i	Ada	Guźniczak	 zorganizowali	
spotkanie	seminaryjno-integracyjne.	Plan	spotkania	dla	ponad	40-sto	osobowej	grupy	z	całej	
Polski,	został	szczegółowo	opracowany	i	zawierał	zarówno	panel	z	wykładami,	 jak	i	czas	
na	zwiedzanie	Helu,	wizytę	w	fokarium,	wycieczkę	do	lunaparku	i	akwaparku	dla	najmłod-
szych	 oraz	 integracyjne	 spotkanie	 przy	 grillu.	 Część	 seminaryjną	 poprowadzili:	 dietetyk	
–	Urszula	Grochowska	(dieta	w	NZJ),	Marek	Tylman	(ośrodki	i	źródła	informacji	dla	osób	
niepełnosprawnych,	orzecznictwo,	środki	pomocowe	z	PFRONu	i	 inne)	oraz	Piotr	Labudda	(pozyskiwanie	środków	
z	UE	dla	 osób	niepełnosprawnych,	 zakładających	działalność	gospodarczą).	Po	wykładach	był	 czas	 na	 indywidual-
ne	konsultacje.	W	niedzielę	dołączył	do	nas	lekarz	gastroenterolog,	który	udzielał	informacji	na	temat	leczenia	NZJ.	
Ładna	pogoda	i	dość	ciepły,	jak	na	tę	porę	roku,	Bałtyk	dodawały	uroku	i	zachęcały	do	spacerów	po	wybrzeżu,	dzięki	
czemu	dotarliśmy	m.in.	do	Przylądka	Rozewie.	Wspaniała	organizacja,	niezwykle	gościnne	przyjęcie	oraz	przepyszne	
posiłki	serwowane	przez	właścicieli	ośrodka	Mirato	sprawiły,	że	naprawdę	warto	było	spędzić	łącznie	ponad	25	godzin	
w	pociągu,	aby	móc	wziąć	udział	w	spotkaniu.	Jestem	pewna,	że	wszyscy	uczestnicy,	zarówno	ci	z	bliska	jak	i	z	daleka,	
jeszcze	długo	będą	mile	wspominać	te	kilka	dni	spędzone	nad	morzem.		

Magdalena	Kuc	–	magdalene

W	dniach	5-6	września	odbyły	się	XIV	Rzeszowskie	Dni	Gastroenterologii.	Towarzystwo	
„J-elita”	otrzymało	zaproszenie	na	 ten	Kongres	 i	urządziło	 stoisko,	gdzie	oferowano	nasz	
poradnik	 oraz	 dwa	 najnowsze	 numery	 kwartalnika.	 Ponadto	 osoby	 obsługujące	 stoisko	
intensywnie	 propagowały	 idee	 Towarzystwa	 poprzez	 dyskusje,	 wyjaśnienia	 i	odpowiedzi	
na	 pytania,	 zadawane	 przez	 uczestników	 Kongresu.	 Nasza	 oferta	 spotkała	 się	ciepłym	
przyjęciem	 wśród	 uczestników,	 czego	 dowodem	 może	 być	 duża	 liczba	 zamówionych	
egzemplarzy	poradnika	oraz	 kwartalników.	Miłym	zaskoczeniem	był	 fakt,	 że	 duże	grono	

osób	uczestniczących	w	Kongresie	doskonale	zna	działalność	„J-elity”,	jak	i	wydawane	prze	nią	materiały.	Można	było	
usłyszeć	od	nich	wiele	pochlebnych	opinii	o	Towarzystwie.	Miło	nam	było	także	zauważyć,	że	działalność	organizacji	
pożytku	publicznego	jest	bardzo	potrzebna	i	doskonale	wspomaga	wysiłki	lekarzy	w	walce	o	zdrowie	i	komfort	życia	
pacjentów.	Cieszymy	się,	że	stoisko	„J-elity”	spełniło	swoje	zadanie	i	tym	samym	założenia	postawione	przez	Zarząd	
zostały	zrealizowane.

	Krzysztof	Sprawka	–	krzycho
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Co nowego w nauce? 
Amerykańscy naukowcy 
z Uniwersytetu Pensylwania 
odkryli, że białko o nazwie 
FOXA2 odgrywa bardzo 
ważną rolę w utrzymywaniu 
właściwego poziomu żółci 
w wątrobie, co umożliwia 
odpowiednie trawienie 
tłuszczów. Żółć zawierająca 
m.in. kwasy żółciowe i ich 
sole (żółciany) jest niezbęd-
na w procesie emulgowania 
(rozbijania) tłuszczów na 
drobno-cząsteczkową zawie-
sinę, która dopiero w takiej 
postaci może zostać strawio-
na. Żółć wspomaga trawie-
nie i wchłanianie tłuszczów 
oraz witamin rozpuszczal-
nych w tłuszczach: A, D, E, K 
i F. Razem z żółcią wydalany 
jest cholesterol, kwasy żół-
ciowe, leki, toksyny, barwniki 
żółciowe i substancje nie-
organiczne. 

Białko FOXA2 może stać 
się ważnym elementem 
w terapii chorób związanych 
z zaburzonym poziomem 
żółcianów. Wątroba utrzy-
muje odpowiedni ich poziom 
przez degradację starych 
i syntetyzowanie nowych. 
W sytuacji, gdy zgromadzi 
się za dużo tych związków, 
pojawia się problem ich 
transportu do jelita. Może 
to przyczynić się do wystą-
pienia przewlekłej choroby 
o nazwie PSC – pierwotnego 
stwardniającego zapalenia 
dróg żółciowych (ang. Pri-
mary Sclerosing Cholangitis), 
prowadzącej do uszkodzenia 
dróg żółciowych – jednego 
z powikłań wrzodziejącego 
zapalenia jelita grubego. 

U chorych na PSC wykryto 
niższy poziom białka FOXA2. 
Uważa się, że jest ono 
odpowiedzialne za regulację 
ekspresji genów kodujących 
białka transportujące żółć 
z wątroby. 

Naukowcy mają nadzieję, że 
obserwacja ta przyczyni się 
do powstania nowych leków 
lub terapii genowej, które 
zwiększą ekspresję białka 
FOXA2 w komórkach wątro-
by. Leki takie mogą okazać 
się skuteczne w leczeniu PSC 
lub podobnych chorób.

Leki	 immunosupresyjne	 to	 leki	 hamujące	
lub	 osłabiające	 mechanizmy	 obronne	 or-
ganizmu.	Układ	 odpornościowy	odpowie-
dzialny	jest	za	przeciwdziałanie	zakażeniom	
bakteryjnym,	 wirusowym	 i	 grzybiczym,	
inwazjom	 pasożytniczym	 oraz	 destruk-
cyjnemu	działaniu	 ich	 toksyn.	Zaburzenia	
w	jego	funkcjonowaniu	mogą	powodować,	
że	organizm	nie	reaguje	na	czynniki	choro-
botwórcze	 lub	wręcz	 przeciwnie	 –	 rozpo-
znaje	wroga	we	własnych	komórkach.

W	nieswoistych	zapaleniach	jelita	jako	
„wróg”	 rozpoznawane	 są	 komórki	 błony	
śluzowej	 ściany	 przewodu	 pokarmowego.	
Stosowanie	 leków	 immunosupresyjnych	
ma	 na	 celu	 zmniejszenie	 stanu	 zapalnego	
w	obrębie	 chorobowo	 zmienionego	 miej-
sca,	 bez	 znacznego	 obniżenia	 odporności	
na	chorobotwórcze	czynniki	zewnętrzne.	

W	 nieswoistych	 zapaleniach	 jelita
stosowane	 są	 takie	 leki	 jak:	 azatiopryna
(AZA),	 6-merkaptopuryna	 (6-MP),	 cyklo-
sporyna,	metotreksat,	 tacrolimus,	 rapamy-
cyna	 czy	mykofenolan	mofetylu.	W	pew-
nym	 sensie	 lekami	 immunosupresyjnymi
są	 także	 omawiane	w	 poprzednich	 nume-
rach	 kwartalnika	 kwas	 5-aminosalicy-
lowy	 i	 sterydy.	 Leki	 biologiczne,	 jak	
np.	 infliksimab,	 także	 oddziałują	 w	 spo-
sób	 hamujący	 na	 układ	 odpornościowy.

Mechanizm działania leków 
immunosupresyjnych
Leki	 immunosupresyjne	 hamują	 podział		
i	różnicowanie	limfocytów,	obniżając	w	ten	
sposób	 liczbę	 dojrzałych	 komórek	 układu	
odpornościowego	w	surowicy	krwi.	Obni-
żają	 także	 poziom	 wytwarzania	 przeciw-
ciał.	Prawdopodobnie	hamują	one	też	roz-
poznawanie	antygenu,	maskując	receptory	
na	 powierzchni	 komórek	 błony	 śluzowej	
przewodu	pokarmowego,	co	powoduje,	że	
nie	są	one	identyfikowane	przez	organizm	
jako	 „wrogie”.	 Leki	 immunosupresyjne	
zmniejszają	 również	 odczyn	 zapalny	 to-
warzyszący	reakcjom	komórkowym,	przez	
hamowanie	 aktywności	 związków	 „napę-
dzających”	 reakcję	 zapalną.	 Dzięki	 temu	
komórki	 „niszczące”	układu	odpornościo-
wego	 nie	 „napływają”	 do	 błony	 śluzowej	
przewodu	pokarmowego.

Działanie	 hamujące	 tych	 leków	w	sto-
sunku	 do	 układu	 odpornościowego	 nie	

ogranicza	się	jednak	tylko	do	jelita,	ale	do	
całego	 organizmu,	 co	 może	 powodować	
spadek	odporności	oraz	inne	działania	nie-
pożądane.

Wskazania do stosowania 
leków immunosupresyjnych 
Wskazaniem	do	 stosowania	 leków	 immu-
nosupresyjnych	są	choroby	autoimmuniza-
cyjne	 oraz	 zapobieganie	 odrzucaniu	 prze-
szczepu	 w	 transplantologii.	 Azatiopryna	
i	metotreksat	 są	 najczęściej	 stosowanymi	
lekami	w	celu	utrzymania	remisji	choroby	
Leśniowskiego-Crohna	 i	 wrzodziejącego	
zapalenia	 jelita	 grubego.	 Przy	 regularnie	
wykonywanych	 badaniach	 kontrolnych	
mogą	być	przyjmowane	bezpiecznie	przez	
kilka	lat.	

Leki	te	wcześniej	były	stosowane	u	pa-
cjentów	 sterydozależnych	 lub	 sterydo-
opornych.	Pozwalają	one	na	 zmniejszenie	
daweksterydów	u	tych	pierwszych	oraz	na	
kontrolę	 stanu	 zapalnego	 u	 tych	 drugich.	
W	ostatnich	 latach	 coraz	 powszechniej	
stosuje	się	je	jako	terapię	z	wyboru	w	celu	
podtrzymania	 remisji	 choroby.	 Niektóre	
leki	 immunosupresyjne	 działają	 powoli	
i	ich	efekt	terapeutyczny	może	ujawnić	się	
nawet	po	więcej	niż	trzech	miesiącach.	Do-
piero	 brak	 poprawy	 stanu	 klinicznego	 po	
tym	okresie	 jest	wskazaniem	do	 przerwa-
nia	terapii.

Azatiopryna	 jest	 immunosupresyjnym	
pro-lekiem.	 W	 wątrobie	 ulega	 rozpado-
wi	 do	 6-merkaptopuryny.	 Niestety	 nie	
u	wszystkich	 osób	 proces	 rozpadu	 AZA	
przebiega	 prawidłowo.	 U	 osób,	 które	 nie	
odpowiadają	na	leczenie	azatiopryną,	sku-
teczna	może	okazać	się	6-merkaptopuryna.	
U	chorych,	którzy	nie	 reagują	na	 leczenie	
lekami	z	tej	grupy	skuteczny	może	okazać	
się	metotreksat	lub	mykofenolan	mofetylu.	

Cyklosporyna	 i	 tacrolimus	 są	 bardzo	
skuteczne	w	indukcji	remisji	we	wrzodzie-
jących	 zapaleniach	 jelita	 grubego,	 ale	 nie	
stosuje	się	ich	długoterminowo.	Cyklospo-
ryna	ze	względu	na	liczne	objawy	niepożą-
dane	stosowana	jest	jako	lek	ostatniej	szan-
sy.	Działa	ona	korzystnie	nawet	w	ciężkich	
zaostrzeniach	 wrzodziejącego	 zapalenia	
jelita	grubego	i	pozwala	u	ok.	70%	pacjen-
tów	uniknąć	zabiegu	chirurgicznego.

Leki immunosupresyjne w terapii 
nieswoistych zapaleń jelita

Piotr Albrecht

Nasze choroby
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Odpowiedzi na listy

U mojej 14 letniej córki 
zdiagnozowano w maju 
chorobę Leśniowskiego-
Crohna. Czy w związku 
z chorobą może ona 
uczestniczyć w zajęciach 
wychowania fizycznego
w szkole i czy może 
nadal uprawiać taniec 
nowoczesny?
  Majka

Chorzy na chorobę Leśniow-
skiego-Crohna i wrzodziejące 
zapalenie jelita grubego 
w okresie remisji, czyli wte-
dy, gdy objawy choroby nie 
występują, mogą prowadzić 
normalne życie. Nie ma więc 
żadnych przeciwwskazań do 
uprawiania sportu. Może się 
zdarzyć, że niektóre ćwicze-
nia są dla nich nieprzyjemne 
lub bolesne – np. robienie 
brzuszków – wtedy nie 
powinni ich wykonywać. 
Lekarz prowadzący dziecko 
może wystawić stosow-
ne zaświadczenie, które 
powinno być wiążące dla 
nauczyciela WF. Ćwiczenia 
powinny być dostosowane 
do kondycji dziecka. Dzieci 
chore na NZJ często są 
mniejsze, słabsze. Jest to 
powodem do unikania przez 
nie zajęć WF, gdyż wypadają 
gorzej niż ich rówieśnicy. 
Należy pamiętać, że dzieci te 
są narażone na osteopenię 
i osteoporozę (odwapnienie 
kości), a wysiłek fizyczny 
jest jednym z  czynników 
sprzyjających mineralizacji 
kośćca. Dlatego zachęcamy 
córkę do kontynuacji nauki 
tańca nowoczesnego oraz 
do normalnego uczestnictwa 
w zajęciach WF. Oczywiście 
w okresie zaostrzenia aktyw-
ność ta ulegnie zmniejszeniu 
lub nawet na pewien czas 
może ulec zawieszeniu.

Stosowanie leków 
immunosupresyjnych a ciąża
Bardzo	 często	 pojawiają	 się	 pytania,	 czy	
leki	 z	 tej	grupy	można	 stosować	w	czasie	
ciąży	i	karmienia	piersią,	czy	też	planowa-
nego	poczęcia.	Wszystkie	te	leki	należą	do	
kategorii	C	lub	D.	Kategoria	C	oznacza,	że	
w	badaniach	 eksperymentalnych	 na	 zwie-
rzętach	 wykazano	 zagrożenie	 dla	 płodu	
albo	nie	 zostały	one	podjęte,	 nie	przepro-
wadzono	 zaś	 badań	 u	 ludzi.	 Potencjalne	
korzyści	 zastosowania	 danego	 leku	mogą	
jednak	 usprawiedliwiać	 podjęcie	 ryzyka	
zastosowania	 leczenia	w	czasie	ciąży.	Za-
liczenie	 leku	 do	 kategorii	 D	 oznacza,	 że	
istnieją	dowody	na	niekorzystne	jego	dzia-
łanie	 na	 płód,	 ale	 w	 pewnych	 sytuacjach	
klinicznych	potencjalne	korzyści	z	jego	za-
stosowania	przewyższają	ryzyko	(np.	w	sta-
nach	 zagrażających	 życiu	 lub	 chorobach,	
w	których	 inne,	bezpieczne	 leki	nie	mogą	
być	zastosowane	lub	są	nieskuteczne).

Azatiopryna	 i	 6-merkaptopuryna	 zali-
czane	są	do	kategorii	D.	W	związku	z	tym	
nie	 są	 one	 zalecane	w	 ciąży	 oraz	 nie	 po-
winny	ich	także	przyjmować	osoby	planu-
jące	posiadanie	potomstwa.	U	dzieci	kobiet	
przyjmujących	 azatioprynę	 po	 przeszcze-
pach	 lub	 jako	 lek	 na	 reumatoidalne	 zapa-
lenie	 stawów,	 nie	 obserwowano	 wzrostu	
ryzyka	 wad	 wrodzonych.	 Opublikowane	
niedawno	badania	wskazują	na	nieznacznie	
większe	 ryzyko	wystąpienia	wad	wrodzo-
nych	u	dzieci	kobiet	 leczonych	azatiopry-
ną	w	okresie	 ciąży.	Dlatego	 lek	 ten	może	
być	stosowany	po	wnikliwym	rozważeniu	
wszystkich	za	i	przeciw.

Cyklosporyna	 zaliczana	 jest	 do	 ka-
tegorii	 C	 i	 jej	 stosowanie	 związane	 jest
z	 niskim	 ryzykiem,	 zarówno	 dla	 płodu,	
jak	i	matki.	Badania	ciąż	800	kobiet,	które	
przyjmowały	 cyklosporynę	 nie	 wykazały	
wpływu	leczenia	na	wady	płodu.	Jest	to	lek	
zarezerwowany	 dla	 piorunujących	 postaci	
wrzodziejącego	 zapalenia	 jelita	 grubego.	
W	tych	 przypadkach	 ryzyko	 utraty	 ciąży	
jest	duże	i	wynosi	aż	60%,	dlatego	podanie	
cyklosporyny	może	uratować	ciążę.

Dane	 na	 temat	 przyjmowania	 tacroli-
musu	(kategoria	C)	pochodzą	także	z	dzie-
dziny	 transplantologii.	 Badania	 wykazały	
wzrost	 przypadków	 przedwczesnych	 po-
rodów	i	niskiej	masy	urodzeniowej	dzieci,	
ale	powikłania	te	mogły	być	spowodowane	
odrzucaniem	 przeszczepionych	 narządów	
mimo	 terapii	 immunosupresyjnej.	 Lek	
może	więc	być	stosowany	w	czasie	ciąży,	
jeśli	jego	przyjmowanie	jest	konieczne.

Metotreksat	 i	 mykofenolan	 mofetylu	
są	 lekami	 teratogennymi,	czyli	powodują-
cymi	 wady	 wrodzone	 i	 nie	 powinny	 być	
stosowane	w	ciąży.	Kobiety	przyjmujące	te	
leki	powinny	stosować	skuteczną,	np.	hor-
monalną,	antykoncepcję.	Przyjmowanie	le-
ków	powinno	być	przerwane	przynajmniej	
na	trzy	miesiące	przed	planowanym	poczę-
ciem,	zarówno	u	kobiet,	jak	i	u	mężczyzn.	
Jeśli	jednak	do	poczęcia	dojdzie,	lek	należy	
jak	najszybciej	odstawić	i	zacząć	przyjmo-
wać	dużą	dawkę	kwasu	foliowego.

Działania niepożądane 
leków immunosupresyjnych
Producenci	 i	 dystrybutorzy	 leków	 są	 zo-
bowiązani	 do	 umieszczania	 na	 ulotkach	
informacyjnych	wszystkich	zaobserwowa-
nych	działań	niepożądanych	leku.	Pacjenci	
czytając	te	ulotki	często	popadają	w	panikę	
i	boją	 się	 lek	 stosować.	 Należy	 pamiętać,	
że	działania	niepożądane	występują	u	nie-
wielkiej	liczby	chorych,	a	jeszcze	rzadziej	
występuje	więcej	niż	 jedno.	W	przypadku	
leków	 z	 omawianej	 grupy	 badania	 kon-
trolne	pozwalają	na	szybkie	wychwycenie	
niepożądanych	 efektów	 i	 modyfikację	 le-
czenia.

Działania	 niepożądane	 leków	 immu-
nosupresyjnych	 mogą	 pojawić	 się	 już	 na	
początku	 leczenia.	Do	przykrych,	 ale	nie-
groźnych	zaliczyć	można	mdłości,	wymio-
ty	 i	utratę	 apetytu.	 Poważnym	 działaniem	
niepożądanym	leków	immunosupresyjnych	
może	 być	 obniżenie	 produkcji	 komórek	
krwi	w	szpiku	kostnym	oraz	w	nielicznych	
przypadkach	zapalenie	trzustki.	Komplika-
cje	 te	 stanowią	 wskazanie	 do	 przerwania	
przyjmowania	 tych	 leków.	W	celu	wczes-
nego	 wykrycia	 tych	 powikłań	 w	 ciągu	
pierwszych	 tygodni	 leczenia	 niezbędne	
jest	 cotygodniowe	 badanie	 krwi	 (morfo-
logia	 z	 rozmazem,	 poziom	 alfa-amylazy).	
Leki	z	tej	grupy	mogą	być	stosowane	dłu-
gookresowo,	 ale	 konieczne	 są	 regularne	
badania	 kontrolne,	 które	 pozwalają	m.	 in.	
na	 uchwycenie	 zaburzeń	 funkcji	 wątroby	
(oznaczanie	transaminaz	–	AST	i	ALT,	bili-
rubiny,	GGTP).

Leki	 immunosupresyjne	 zwiększają				
podatność	 na	 choroby	 infekcyjne,	 szcze-
gólnie	ospę	wietrzną.	Chorzy	przyjmujący	
leki	z	tej	grupy	powinni	stosować	szczepie-
nia	ochronne,	z	wyjątkiem	takich,	które	za-
wierają	żywe	kultury	bakteryjne	lub	żywe,	
lecz	osłabione	wirusy.	Przed	stosowaniem	
tych	 leków	 wskazane	 jest	 wykluczenie	
gruźlicy.

Nasze choroby 
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Metodologia badań klinicznych –
co to znaczy?
Dorota Pokłońska

Na wesoło:

• W szpitalu po operacji 
leży facet na łóżku, a obok 
siedzi jego żona, uśmiecha 
się i głaszcze go po głowie. 
W pewnej chwili on otwiera 
oczy, patrzy na nią z niedo-
wierzaniem i mówi:
– Jak się żeniłem, to ty byłaś 
koło mnie…
– Tak kochanie.
– Jak złamałem nogę, to ty 
byłaś ze mną…
– Oczywiście najdroższy!
– Jak rozwaliłem samochód, 
ty siedziałaś koło mnie…
– Tak kochanie!
– Dzisiaj miałem operację 
i ty również jesteś u mego 
boku…
– Och! – Tak mój kochany.
– Wiesz co? Ty mi pecha 
przynosisz!

• Do lekarza, świeżo upie-
czonego docenta, przyszła 
rodzina z podziękowaniami 
za wyleczenie chorego.
– Dziękujemy, panie dokto-
rze – mówią.
– Docencie, docencie – po-
prawia docent.
– Doceniamy, doceniamy…

• Do znakomitego lekrza 
specjalisty przychodzą 
rodzice pewnego młodego 
człowieka i biadolą:
– Panie doktorze, nie mo-
żemy odciągnąć syna od 
komputera.
– No cóż – wyrokuje lekarz 
– trzeba będzie go leczyć.
– Ale czym?!
– Normalnie! Dziewczętami, 
papierosami, piwem…

• Pacjent w szpitalu do 
pielęgniarki:
– Ale to lekarstwo jest nie-
dobre! Obrzydliwość!
Na to pielęgniarka:
– To nie lekarstwo. To obiad.

• Lekarz wchodzi na oddział 
anemików.
– Cześć orły, sokoły!
– Dlaaaczegoooo pan doktor 
taaak dooo nas móóówi?
– A kto wczoraj latał pod su-
fitem, jak siostra przełożona 
włączyła wentylator? 

Nasze choroby

Uczestnictwo	 w	 badaniach	 klinicznych	
staje	się	dla	coraz	większej	liczby	pacjen-
tów	szansą	na	skorzystanie	z	najnowszych	
rozwiązań	 terapeutycznych	 oraz	 pozwala	
na	 obniżenie	 kosztów	 własnych	 leczenia,	
nawet,	jeśli	dotyczy	to	tylko	okresu	uczest-
nictwa	w	badaniu.	Ważne	jest	zatem	posze-
rzenie	 wiedzy	 pacjentów	 na	 temat	 metod	
planowania	 badania	 klinicznego.	 Wyjaś-
nimy	 co	 oznacza	 przypisanie	 chorych	 do	
odpowiednich	grup,	jakie	są	sposoby	i	cele	
tzw.	„zaślepienia”	badania,	czyli	utajnienia	
procedur	eksperymentu.

W	metodologii	 badań	 klinicznych	 wy-
korzystuje	się	różne	sposoby	przydzielania	
chorym	określonego	 rodzaju	 leczenia,	 lub	
inaczej,	 przypisywania	 chorych	 do	 jednej	
z	porównywanych	w	badaniu	grup.	Wśród	
stosowanych	 metod	 przeważają	 techniki	
oparte	na	doborze	losowym,	które	w	termi-
nologii	badań	klinicznych	noszą	ogólną	na-
zwę	randomizacji	(ang.	randomisation,	od	
random	—	losowy,	przypadkowy)1.	Loso-
wy	rozdział	badanych	osób	do	grup	porów-
nawczych	stosuje	się	w	celu	zniwelowania	
wpływu	niekontrolowanych	zmiennych	na	
wyniki	eksperymentu.	Poniżej	opisano	me-
tody	badań	klinicznych.

Próba otwarta
Próba	otwarta	to	metoda	badawcza,	w	któ-
rej	 zarówno	 badający	 jak	 i	 badani	 znają	
przynależność	do	grupy	badanej	 czy	kon-
trolnej.	Innymi	słowy,	zarówno	pacjent,	jak	
i	lekarz	znają	dokładnie	szczegóły	leczenia.	
Próba	otwarta	występuje	często	jako	kolej-
ny	etap	badania	klinicznego,	gdy	po	zakoń-
czonym	etapie	próby	zaślepionej			pacjenci,	
spełniający	określone	 kryteria,	 np.	 dobrze	
reagujący	 na	 leczenie	 danym	 preparatem,	
mogą	kontynuować	 leczenie	w	sposób	ot-
warty.

Zastosowanie placebo
Od	1955	roku	wiedziano,	że	stan	pacjentów	
cierpiących	na	różne	choroby	poprawia	się	
po	 rozpoczęciu	 leczenia	 substancją	nieak-
tywną	farmakologicznie,	czyli	placebo.2

Placebo,	 czyli	 substancja	 nieaktywna	
leczniczo,	jest	wykorzystywane	do	testowa-
nia	różnych	leków,	jako	odnośnik/porówna-
nie	dla	leczenia	właściwego.	W	badaniach	

klinicznych,	mających	ocenić	skuteczność	
i	 bezpieczeństwo	 stosowania	 nowych	 le-
ków,	 istotne	 jest	 uniknięcie	 tzw	 „efektu	
placebo”.	 Jest	 to	 sytuacja,	 kiedy	 sam	 akt	
poddania	 się	 leczeniu,	 w	sytuacji	 wyklu-
czającej	wpływ	na	organizm	substancji	ak-
tywnej	lub	zastosowanej	procedury	(wizyta	
u	lekarza	 lub	zażywanie	 tabletek)	pomaga	
pacjentowi	w	powrocie	do	zdrowia.2

Sposoby	 zaślepienia	 badania	 i	 różne	
metody	 doboru	 grup	 pacjentów	 mają	 na	
celu	 zminimalizowanie	 efektu	 placebo	
i	uzyskanie	 zobiektywizowanych	 danych	
o	leku	właściwym.	Ślepa	próba	polega	na	
utrzymaniu	osób	przyjmujących	lek	w	nie-
świadomości	co	do	tego	czy	przyjmują	lek,	
czy	też	substancję	obojętną	(placebo).

Zaślepienie	 badania	 polega	 na	 ukryciu 
„przydzielonego”	leczenia	przed:
•		pacjentem	–	pojedynczo	ślepa	próba,
•			pacjentem	oraz	lekarzem	prowadzącym	
badanie	–	podwójnie	ślepa	próba,

•			pacjentem,	lekarzem	prowadzącym	
badanie	oraz	osobą	zbierającą	wyniki	
badań	–	potrójnie	ślepa	próba.

Próba pojedynczo ślepa
Jest	to	metoda	badawcza,	w	której	badają-
cy	znają	procedurę	badania,	natomiast	ba-
dani	nie	wiedzą,	jakiej	procedurze	są	pod-
dawani.

Próba podwójnie ślepa
Polega	 ona	 na	 tym,	 że	 nikt	 z	 osób	 biorą-
cych	bezpośrednio	udział	w	eksperymencie	
i	mających	 kontakt	 z	 osobami	 badanymi,	
nie	wie,	który	środek	jest	naprawdę	lekiem,	
a	który	 w	 rzeczywistości	 jest	 substancją	
obojętną.	 Losowo	 wybiera	 się	 grupę	 pa-
cjentów,	którym	podaje	się	testowany	lek,	
a	połowie	 placebo.	 Poszczególni	 pacjenci	
nie	są	informowani,	do	której	z	grup	należą	
i	 nie	 wie	 tego	 również	 personel	 medycz-
ny	bezpośrednio	zajmujący	się	pacjentami	
(pielęgniarki	podające	 lek,	 lekarz	analizu-
jący	 stan	 zdrowia	 pacjentów).	W	ten	 spo-
sób	 wyklucza	 się	 możliwość	 nieświado-
mego	wpłynięcia	na	osoby	badane	(i	w	ten	
sposób	 na	 wyniki	 badania)	 przez	 lekarza	
prowadzącego	 i	 osoby	 podające	 lek.	 Po-
dwójnie	 ślepą	 próbę	 zastosowano	 po	 raz	
pierwszy	w	1950	roku.
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Słowniczek:

• Badania kliniczne
to badania skuteczności 
i bezpieczeństwa nowego 
leku lub technologii medycz-
nej. Grupę badanych osób 
dzieli się na dwie podgru-
py: 1) eksperymentalną, 
w której pacjenci otrzymują 
nowy lek i 2) kontrolną, 
w której dostają placebo, 
czyli nieaktywną leczniczo 
substancję. 

• randomizacja
(ang. random – przypadko-
wy) – termin oznaczający 
losowy rozdział badanych 
obiektów do grup porów-
nawczych. Randomizacja 
stosowana jest w celu zniwe-
lowania wpływu niekontrolo-
wanych zmiennych na wyniki 
eksperymentu.

• efekt placebo
występuje wtedy, gdy sam 
akt poddania się leczeniu 
a nie substancja czynna 
leku wpływa pozytywnie na 
organizm pacjenta.

Rodzaje zaślepienia 
badania:

• pojedynczo ślepa próba	
– ukrycie zastosowanego 
leczenia przed pacjentem

• podwójnie ślepa próba 
– ukrycie zastosowanego 
leczenia przed pacjentem 
oraz lekarzem prowadzą-
cym badanie 

• potrójnie ślepa próba 
– ukrycie zastosowanego 
leczenia przed pacjentem, 
lekarzem prowadzącym 
badanie oraz osobą zbie-
rającą wyniki badań

• próba podwójnie po-
zorowana/maskowana 
– szczególna odmiana próby 
podwójnie ślepej, mająca 
miejsce gdy podawane leki 
występują w dwóch różnych 
postaciach, np. jeden lek 
w formie tabletek a drugi 
w postaci zastrzyku.

Próba podwójnie pozorowana/maskowana
Jest	szczególną	„odmianą”	próby	podwójnie	ślepej	i	ma	miejsce		wówczas,	gdy	podawa-
ne	leki	badane	występują	w	dwóch	różnych	postaciach,	np.	jeden	lek	w	formie	tabletek	
a	drugi	w	postaci	zastrzyku.	Dla	zapewnienia	zaślepienia	terapii	każdy	pacjent	otrzymu-
je	obie	postaci	leku,	nie	wiedząc,	który	lek	i	w	jakiej	postaci	jest	leczeniem	aktywnym.	
W	takim	modelu	badania	zawsze	jeden	z	leków	jest	substancją	aktywną.	

Opisane	powyżej	metody	prowadzenia	badań	klinicznych	dotyczą	tzw.	badań	interwen-
cyjnych,	czyli	w	dużym	uproszczeniu	takich,	w	których	stosowane	leki	nie	zostały	jesz-
cze	zarejestrowane	i	dopuszczone	do	obrotu,	a	cały	proces	badań	klinicznych	ma	na	celu	
ustalenie	 ich	ostatecznego	„wizerunku”,	w	tym	również	 tego,	co	znajdzie	 się	w	ulotce	
dołączonej	do	opakowania	leku	już	zarejestrowanego.

Obecnie	na	liście	amerykańskiego	serwisu	ClinicalTrials.gov	(http://clinicaltrials.gov/),	
opracowywanego	przez	Narodowe	Instytuty	Zdrowia	(NIH),	znajduje	się	informacja	o	497	
badaniach	klinicznych	na	temat	nieswoistych	zapaleń	jelita,	w	tym	252	dotyczących	cho-
roby	Leśniowskiego-Crohna.	Przedmiotem	badań	są	nie	tylko	nowe	niestosowane	dotąd	
w	chorobach	zapalnych	jelita	leki,	ale	także	badania	nad		m.in.	dawkowaniem	leków	oraz	
ich	skutecznością,	diagnostyką	i	kontrolą	leczenia,	terapią	żywieniową,	poziomem	wita-
min,	stanem	odżywienia	chorych.	W	Europie	prowadzonych	jest	155	badań	na	temat	tych	
chorób,	z	czego	w	Polsce	23.

Bibliografia
1.		Agnieszka	Kukowska,	Rafał	Dziadziuszko,	Jacek	Jassem	„Metody	losowego	przydziału	
leczenia	w	badaniach	klinicznych”;	Onkologia	w	praktyce	klinicznej	2005,	tom	1,	nr	3.

2.		Sylwester	Wróbel,	„Psychologia	i	Rzeczywistość”	nr	3/2003.

Po	 lewej	 przedstawiono	 trzy	 możliwości	
przeprowadzenia	 eksperymentu	 klinicznego.	
Procenty	 informują	 ilu	 pacjentów	 deklaruje	
poprawę	po	zakończeniu	kuracji.	

Przykłady	hipotetyczne.	

1	–	brak	ślepej	próby,	

2	–	pojedynczo	ślepa	próba,	

3	–	podwójnie	ślepa	próba
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O	tym,	że	choruje	na	chorobę	Leśniowskiego-Crohna	dowiedzia-
łam	się	w	styczniu	2002	roku.	Pierwszy,	ostry	rzut	choroby	zakoń-
czył	się	operacją	–	wycięciem	prawie	całego	jelita	grubego	i	części	
cienkiego	–	chirurdzy	zespolili	jelito	za	pomocą	pierścienia.	Dzięki	
żywieniu	 pozajelitowemu	 i	dość	 restrykcyjnej	 diecie,	 szybko	 do-
szłam	 do	 siebie.	 Od	 tamtego	 pobytu	 byłam	 już	 kilkanaście	 razy	
w	szpitalu.	Teraz	stan	mojego	zdrowia	nie	jest	różowy.	Przeszłam	
większość	dostępnych	w	Polsce	form	leczenia	farmakologicznego,	
no	i	–	jak	pewnie	większość	z	Was	–	na	dobre	„zaprzyjaźniłam”	się	

z	bólem.	Przez	rok	byłam	leczona	metotrexatem,	od	wrzesnia	przechodzę	na	lek	doust-
ny:	6-merkaptopurynę.	W	razie	bólu	dostaję	papawerynę.	Zastrzyk	ten	wykonuje	Kamil.	
Posiada	do	tego	stosowne	uprawnienia	oraz	zezwolenie	mojego	lekarza.	Gdy	nie	jestem	
w	szpitalu	i	gdy	mam	remisję	„staram	się”	pracować.	Najpełniej	realizuję	się	w	zawodzie	
opiekunki	dziecięcej.	Pomimo,	że	mam	licencjat	z	pedagogiki	społeczno-opiekuńczej,	to	
placówki	społeczno-wychowawcze	nie	chcą	mnie	zatrudnić	i	dlatego	opiekuję	się	dzieć-
mi	w	prywatnych	domach.	Kontakt	z	dziećmi	pozwala	mi	nie	myśleć	tylko	o	chorobie	
oraz	 daje	 mi	 poczucie	 spełnienia	 się.	 Studiuję	 pedagogikę	 społeczno-wychowawczą.	
W	przyszłym	roku	czeka	mnie	obrona	pracy	magisterskiej.	

W	listopadzie	 2003	 roku	 po	 długich	 poszukiwaniach	 w	necie	 trafiłam	 na	 forum	
o	„crohnie”	i	„colitisie”.	Miejsce	to	wyglądało	wtedy	całkiem	inaczej	niż	teraz	(np.	było	
tylko	forum	zwane:	Ogólne	o	Cd	i	Cu	i…	tyle).	Ja	byłam	wtedy	zwykłym	userem.	Na-
wiązałam	dobry	kontakt	z	założycielem	forum	–	Mikołajem,	a	on	widząc	moje	zaangażo-
wanie	na	rzecz	m.in.	tworzenia	nowych	for	mianował	mnie	moderatorem.	Parę	miesięcy	
później	awansowałam	na	admina,	niemalże	jednocześnie	„otrzymałam”	pomocnika	–	ale	
równego	sobie	rangą	–	admina	technicznego.	Wtedy	był	nim	Spectro,	potem	papuas,	Zeno-
bius,	Angels1979,	ponownie	Zenobius	a	wkrótce	będzie	nowy	admin	techniczny.	Mikołaj	
wprowadził	mnie	w	obowiązki	admina.	Myślę,	że	dobrze	sobie	radzę.	Nie	ukrywam,	że	
cieszę	się,	że	mogę	pełnić	tą	funkcję,	bo	administrowanie	sprawia	mi	radość	i	satysfakcję	
z	tego,	że	jest	to	bezinteresowne	z	jednej	strony,	a	z	drugiej	pomocne	dla	nas,	więc	i	mi	
samej	bliskie.	Przy	okazji	wspomnę	tylko,	że	służę	pomocą	w	rozwiązywaniu	problemów	
„forumowych”,	jak	i	odpowiadam	na	pytania	i	sugestie.	Pragnę	przypomnieć,	że	forum	
nasze	nie	tylko	skupia	się	na	rozmowach	o	chorobach	i	rozwiązywaniu	problemów	z	nimi	
związanych,	ale	jest	to	miejsce,	a	raczej	źródło	spotkań	z	innymi	ludźmi.	Dzięki	forum	
poznałam	wspaniałych	ludzi,	przede	wszystkim	Angelsa1979,	Mamcię,	Maćka,	Myszę,	
Misię,	Tolę,	Smerfetkę,	Zena,	magdalene,	Elwirkę,	Dagę,	Gosię1979,	Kacpra,	tom-asa,	
Spectro,	Szaraję,	Mikrusię,	Biedronkę,	Natanaela,	PawłaS,	Karinę,	Emi,	Sylwusię4114,	
uszatka,	Ulę	oraz	wiele,	wiele	innych	osób,	których	nie	sposób	tu	wymienić.	

Uważam	 się	 za	 osobę	 dość	 pogodną,	 o	bardzo	 specyficznym	 poglądzie	 na	 sprawy	
wiary,	Kościoła	 i	jego	zasad	 (co	nie	wpływa	negatywnie	na	posługę	admina).	Cechuje	
mnie	bezinteresowność,	empatia,	a	w	swym	życiu	na	pierwszym	miejscu	stawiam	Boga.	
W	dość	swoisty	sposób	przyjmuję	chorobę	i	wszystko,	co	jest	z	nią	związane.	Pokocha-
łam,	kocham	i	miłuję	Kamila.	Jeśli	wszystko	będzie	dobrze	to	6	września	wychodzę	za	
niego	za	mąż,	parę	dni	później	zamieszkam	wraz	z	nim	na	stałe	w	Zielonej	Górze.	Jestem	
szczęśliwa.	Obecnie	po	kilku	tygodniach	poświęconych	na	intensywne	przygotowania	do	
ślubu	i	wesela	wraz	z	narzeczonym	wypoczywam	na	turnusie	rehabilitacyjnym	w	Zako-
panem.	

Anna Stach

Z ostatniej chwili – Ania i Kamil zawarli związek małżeński 6 września 
w Jaworznie. Młodej parze życzymy dużo szczęścia na nowej drodze życia 
i zdrowia, bo jak ono będzie to reszta się ułoży. Dziękujemy Ani za ogrom-

ną pracę, jaką włożyła i nadal wkłada w Forum. To dzięki niej możemy spotykać się co-
dziennie w sieci, dzielić się swoimi radościami i smutkami.	

Poradniki

Ukazało się II wydanie 
„Poradnika dla młodzieży 
i rodziców dzieci chorych na 
wrzodziejące zapalenie jelita 
grubego (colitis ulcerosa) 
lub chorobę Leśniowskiego-
Crohna” autorstwa 
Małgorzaty Mossakowskiej 
przy współpracy 
dr Katarzyny Karolewskiej-
Bochenek oraz rodziców 
dzieci chorych (konsultacja 
medyczna dr n. med. 
Piotr Albrecht ).
Członkowie J-elity, którzy 
nie otrzymali poradnika pro-
szeni są o kontakt na wyżej 
wymieniony adres.

W przygotowaniu jest porad-
nik „Ciąża i karmienie w nie-
swoistych zapaleniach jelita” 
autorstwa lek. med. Beaty 
Jaczewskiej (konsultacja 
dr n. med. Piotr Albrecht). 
Obecnie poradnik dostępny 
jest w formie elektronicznej 
na stronach „J-elity”. Można 
go także otrzymać drogą 
mailową.

Na stronach naszego 
Towarzystwa dostępny jest 
również informator dla 
pacjentów pt. „Żywienie 
w nieswoistych zapaleniach 
jelita” autorstwa 
S.-D. Müller-Nothmanna.

Otrzymaliśmy zgodę Crohn’s 
and Colitis Foundation of 
America (CCFA) na wydanie 
komiksu dla dzieci cho-
rych na NZJ. Planujemy że 
jego polska wersja ukaże 
się przed nadchodzącą 
gwiazdką. Mamy nadzieję, 
że będzie to dobry prezent 
dla najmłodszych, którzy 
dzięki przygodom głównego 
bohatera, zrozumieją istotę 
choroby, co pozwoli im 
łatwiej z nią żyć.
 
Wydawnictwa nasze dostar-
czane są nieodpłatnie do 
szpitali i poradni po uprzed-
nim zamówieniu 
(j-elita@iimcb.gov.pl).

Anna Stach de domo Madejska 
czyli Ania-admin o sobie
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W	poprzednich	 numerach	 kwartalnika	 pi-
saliśmy,	że	choroba	Leśniowskiego–Croh-
na	oraz	wrzodziejące	 zapalenie	 jelita	gru-
bego	 to	 schorzenia,	 w	leczeniu	 których	
coraz	 większą	 wagę	 przywiązuje	 się	 do	
żywienia	 i	odżywiania.	 Dieta	 wpływa	 na	
przebieg	choroby	przez	zmniejszanie,	bądź	
też	zwiększanie	dolegliwości,	jakie	wystę-
pują	 w	obu	 jednostkach	 chorobowych	 ta-
kich	 jak	bóle	 brzucha,	 biegunki,	wzdęcia,	
przelewanie	 się	 treści	 pokarmowej.	Może	
także	 zapobiegać	pozajelitowym	powikła-
niom	choroby	takim	jak	np.	kamica	nerko-
wa,	czy	żółciowa.

Należy	 jeszcze	 raz	 podkreślić,	 że	 nie	
ma	jednej	diety	dobrej	dla	wszystkich	cho-
rych	cierpiących	na	omawiane	schorzenia.	
Każdy	pacjent	powinien	mieć	indywidual-
nie	 dobraną	 dietę	 w	zależności	 od	 umiej-
scowienia	 choroby	 i	jej	 nasilenia,	 reakcji	
układu	 pokarmowego	 na	 różne	 składniki	
odżywcze,	 czy	osobistych	upodobań.	Pra-
widłowo	 skomponowany	 przez	 dietetyka	
jadłospis	 może	 przyczynić	 się	 do	 złago-
dzenia	objawów	choroby.	Może	 także	po-
móc,	 oprócz	 środków	 farmakologicznych,	
w	uzupełnianiu	niedoborów	żywieniowych	
występujących	 często	 u	chorych	 na	 NZJ.
Z	uwagi	na	 to,	 że	 trudno	 jest	 przewidzieć	
jakie	 produkty	 lub	 metody	 ich	 przyrzą-
dzania	będą	dobrze	tolerowane	przez	kon-
kretnego	 pacjenta,	 polecamy	prowadzenie	
dzienniczka	żywieniowego,	czyli	długoter-
minowych	zapisków	stosowanej	diety	i	jej	
wpływu	na	zdrowie	i	samopoczucie.	

Do	najczęściej	spotykanych	dolegliwo-
ści	 w	NZJ	 należą	 biegunki,	 bóle	 brzucha	
oraz	 wzdęcia.	 W	związku	 z	tym	 prawid-
łowa	 dieta	 nie	 powinna	 zawierać	 produk-
tów	nasilających	te	objawy,	zaś	być	bogata	
w	takie,	które	mogą	je	łagodzić.	

Listę	 najpopularniejszych	 produktów	
wzdymających	przedstawiono	w	tabeli.

Żywność	bogata	w	błonnik	oraz	cukry:	
sacharozę	(cukier	rafinowany),	sorbitol	czy	
fruktozę	 wzmaga	 procesy	 fermentacyjne		
w	jelitach.	Substancje	 te	 stanowią	pożyw-
kę	 dla	 mikroorganizmów	 zasiedlających	
jelito.	Produktami	fermentacji	są	gazy	oraz	
substancje	mogące	nasilać	perystaltykę	je-
lit	i	w	efekcie	powodować	biegunki.	

Należy	pamiętać,	że	do	cukrów	zalicza-
my	nie	tylko	cukier	rafinowany	spożywczy,	
otrzymywany	 głównie	 z	buraków	 cukro-
wych,	zawarty	też	w	słodyczach,	ale	także	
sorbitol	naturalnie	występujący	w	różnych	
produktach	(np.	sokach	tj.	jabłkowym,	wi-
nogronowym,	 gruszkowym),	 bądź	 doda-
wany	 podczas	 wyrobu	 wielu	 produktów	
(np.	 gumy	 do	 żucia,	 galaretowatych	 sło-
dyczy)	 czy	 fruktozę	 zawartą	 w	owocach,	
miodzie,	 niskosłodzonych	 dżemach,	 soku	
jabłkowym.	 Nasilenie	 fermentacji	 jelito-
wej	ma	miejsce	także	po	spożyciu	produk-
tów:	 drożdżowych,	warzyw	 strączkowych	
i	cebulowych	 (zawierających	 cukier	 zwa-
ny	 rafinozą),	 potraw	 bogatych	 w	laktozę,	
w	szczególności	 ze	 słodkiego	mleka.	Pro-
dukty	gazotwórcze	wymieniono	w	tabeli.

Studia i kursy 
w domu

Siedzisz w domu, oglądasz 
filmy lub surfujesz z nudów 
po internecie? Zmień to 
koniecznie! Studia lub kursy 
w sieci, to idealne rozwiąza-
nie dla osób, które z powodu 
choroby muszą pozostać 
w domu, jak np. osoby 
chore na NZJ, które z po-
wodu dolegliwości nie mogą 
opuszczać łazienki :). Wiele 
polskich uczelni, zarówno 
państwowych, jak i pry-
watnych oferuje wirtualną 
naukę. Materiały przesyłane 
są drogą elektroniczną i tą 
samą drogą wędrują prace 
domowe i zaliczenia do 
wykładowców. Można kore-
spondować z wykładowcami, 
a także zdawać egzaminy 
przez telefon. Bardzo zachę-
camy do tej formy kształ-
cenia. Dzięki temu, czas 
nie przecieknie Wam przez 
palce, a uzbrojeni w dyplom 
ruszycie szukać atrakcyjnej 
pracy. Jeśli ktoś nie posiada 
internetu, to innym rozwią-
zaniem jest podjęcie studiów 
lub kursu korespondencyj-
nego. W tym wypadku, po-
mostem pomiędzy uczniem, 
a uczelnią będzie poczta. 
Na rynku można znaleźć 
szeroki asortyment kursów 
np. językowe, zawodowe, 
hobbistyczne. Zanim jednak 
zaczniecie szukać jakiegoś 
szkolenia, przeanalizujcie 
swoje oczekiwania i sytuację 
życiową. Po pierwsze zasta-
nówcie się, czy chcecie pra-
cować w zawodzie, a może 
chcecie podjąć wyzwanie 
zdobycia nowego? Po drugie 
sprawdźcie koszt i czas 
trwania kursu, czy studiów. 
Zapoznajcie się z programem 
zajęć, popytajcie o prowa-
dzących i dowiedzcie się 
czegoś o firmie lub uczelni, 
w której zaczniecie swoją 
przygodę z nauką.

Dietetyk radzi

Działanie żywności:
• wzdymające

• gazotwórcze

• pobudzające/obniżające perystaltykę jelit

• wywołujące procesy fermentacyjne

• osłaniające 

•  wpływające na skład i ilość mikroflory 

jelitowej

Produkty wzdymające:
• ciemne pieczywo (razowe, graham)
•  grube kasze (gryczana, jęczmienna 

pęczak)
• otręby
•  warzywa cebulowe (cebula, por, czosnek)
•  kapusty (biała, czerwona, kiszona, bruk-

selka)
• gruszki, śliwki, czereśnie
• owoce suszone
• kalafior
• grzyby
• potrawy smażone

Produkty gazotwórcze:
• kapusty, kalafior, brokuły
• szparagi, soja
•  suche nasiona roślin strączkowych 

(fasola, groch, bób, soczewica)
• cebula, por, seler, rzepa
• jabłka, banany
• mleko i produkty mleczne
• cukier i słodycze
• piwo i napoje gazowane

Dieta, a nieswoiste zapalenia jelita
Urszula Grochowska
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Żywność pobudzająca perystaltykę jelita: 

•  produkty bogate w błonnik (ciemne pieczywo, 
musli, grube kasze, płatki owsiane, płatki 
śniadaniowe typu „light”, otręby)

• buraki

• kwaśne owoce

•  owoce drobnopestkowe (maliny, truskawki, 
poziomki, porzeczki)

• owoce suszone (szczególnie śliwki i figi)

• surowe warzywa i owoce

• sok jabłkowy, winogronowy, gruszkowy

• potrawy ostro przyprawione

• kawa naturalna

• fermentowane napoje mleczne

• miód, słodycze zawierające sorbitol

Żywność hamująca perystaltykę jelita:

• ryż biały

• gotowana marchew

• sok z marchwi

• dynia

• gotowane lub pieczone jabłka

• banany 

• napar z suszonych jagód

• cynamon, imbir

• 1-dniowy kefir

Dla młodych i najmłodszych

Błonnik	to	w	większości	cukry	nie	trawione	przez	układ	pokarmowy	człowieka.	Jest	on	natomiast	rozkładany	przez	
bakterie	jelitowe,	co	prowadzi	do	produkcji	dwutlenku	węgla,	innych	gazów	oraz	krótkołańcuchowych	kwasów	tłusz-
czowych	i	stąd	jego	gazotwórcze	działanie.	Błonnik	jest	jednak	konieczny	do	prawidłowego	funkcjonowania	przewodu	
pokarmowego,	a	jego	obecność	w	diecie	warunkuje	prawidłową	przemianę	materii	i	wpływa	korzystnie	na	florę	jelito-
wą.	Najlepiej	jeśli	błonnik	spożywany	w	NZJ	pochodzi	z	młodych,	delikatnych	warzyw	i	dojrzałych	owoców.	Jest	on	
polecany	w	profilaktyce	i	leczeniu	zaparć,	które	mogą	występować	w	przebiegu	choroby.	Jednak	produkty	pobudzające	
ruch	robaczkowy	jelita	mogą	wpływać	na	nasilenie	biegunek	oraz	krwawienia	z	dolnego	odcinka	przewodu	pokarmo-
wego.	W	przypadku	biegunek,	żywność	wzmagającą	perystaltykę	należy	wyeliminować	z	diety,	natomiast	zwiększyć	
spożycie	żywności	wpływającej	hamująco	na	ruchy	jelita.	

W	przypadku	bólów	brzucha,	wzdęć	i	gazów	do	przygotowania	potraw	korzystnie	jest	dodawać	zioła.	Podnoszą	one	
walory	smakowe	posiłków	i	pozwalają	na	ograniczenie	stosowania	soli.	W	szczególności	poleca	się	używanie	takich	

©	Mikrusia
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Jak działa siemię lniane?

•  śluzy i pęczniejące włókna rozmiękczają treść pokarmową, delikatnie drażnią ścianki jelit, ułatwiając tym 
wypróżnienia

• śluzy osłaniają przewód pokarmowy przed substancjami toksycznymi i drażniącymi
• nasiona lnu zawierają wartościowe i lekkostrawne białko

Kalendarium spotkań „J-elity”
oddział wojewódzki miejsce spotkania dzień godzina 

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

pierwsza i trzecia. środa 
miesiąca 9-11.30

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

każdy pierwszy  
wtorek miesiąca 17-19

Mazowiecki Warszawa, ul. Trojdena 4
sala 012

każdy pierwszy 
wtorek miesiąca 

(poza miesiącami wakacyjnymi)
18.00

Pomorski

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

Od 1 X 2008 dodatkowe dyżury informacyjne w Rumii 
ul. Mściwoja II 5

każda pierwsza środa 
miesiąca

każdy wtorek i piątek

15-17

15-17

Dla młodych i najmłodszych

©	Mikrusia

przypraw	jak:	bazylia,	majeranek,	oregano,	kminek,	koper	włoski,	ziele	angielskie,	imbir,	kardamon,	cząber,	goździki,	
cynamon.	Stosując	zioła,	należy	jednak	pamiętać	o	ich	drażniącym	działaniu	na	przewód	pokarmowy,	nie	należy	więc	
używać	ich	w	nadmiernej	ilości.

Polecanym	produktem	w	leczeniu	nieswoistych	zapaleń	jelita	jest	siemię	lniane,	które	działa	łagodząco	przy	bardzo	
wielu	objawach.	Stosowane	 jest	przy	biegunkach	oraz	zaparciach,	a	także	dla	zapewnienia	prawidłowej	perystaltyki	
jelita.	Siemię	można	kupić	jako	ziarna,	płatki	lub	zmielone,	o	różnych	smakach.	W	sprzedaży	jest	również	len	plus	za-
wierający	30%	więcej	substancji	śluzowych	niż	zwykłe	ziarna	siemienia	lnianego.	W	zaostrzeniu	nie	należy	spożywać	
całych	ziaren	–	zaleca	się,	siemię	sproszkowane,	albo	przecedzony	wywar.
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Kalendarz spotkań

Inne planowane spotkania

Spotkanie szkoleniowo-integracyjne w Szczyrku
10-12	października	organizowane	jest	spotkanie	w	Ośrodku	Wypoczynkowym	„Adam”	w	Szczyrku.	W	trakcie	

spotkania	przewidziane	są	wykłady	i	konsultacje	ze	specjalistami.	Prosimy	o	jak	najszybsze	dokonanie	rezerwacji	na	
adres:	j-elita@iimcb.gov.pl	lub	pod	numerem	tel.:	022	59	70	782.	Całkowity	koszt	pobytu	wynosi	120	zł,	

dla	członków	„J-elity”	i	ich	rodzin	–	60	zł	oraz	20-30	zł	dla	osób	z	orzeczoną	niepełnosprawnością	i	ich	opiekunów.	

Spotkanie szkoleniowo-integracyjne w Porażynie k/Poznania
24-26	października	odbędzie	się	spotkanie	szkoleniowo-integracyjne	w	Porażynie	k/Poznania.	Dojazd	z	Poznania	

40	minut	pociągiem	osobowym.	Liczymy	na	przybycie	osób	z	ościennych	województw.	
Rezerwacja:	j-elita@iimcb.gov.pl	lub	pod	numerem:	022	59	70	782.	Odpłatność	pełna	–	140	zł,	
członkowie	„J-elity”	–	70	zł,	a	osoby	z	orzeczoną	niepełnosprawnością	i	ich	opiekunowie	–	20zł.	

Koncert charytatywny w Krakowie
W	dniu	21	listopada,	o	godz.	20.00,	w	klubie	Alchemia	na	krakowskim	Kazimierzu,	przy	Placu	Nowym,	odbędzie	się	
koncert	charytatywny	na	rzecz	naszego	Stowarzyszenia,	na	którym	wystąpi	zespół	Kroke,	jeden	z	najbardziej	znanych	
zespołów	klezmerskich.	Bilety	w	cenie	90	zł	można	nabyć	w	Alchemii.	Dochód	z	koncertu	zostanie	przeznaczony	na	
remont	Oddziału	Pediatrii,	Gastroenterologii	i	Żywienia	Uniwersyteckiego	Szpitala	Dziecięcego	w	Prokocimiu.

Dzień edukacji o nieswoistych zapaleniach jelita
22	listopada	w	Uniwersyteckim	Szpitalu	Dziecięcym	w	Krakowie	–	Prokocimiu	odbędzie	się	
Pierwszy	Dzień	Edukacji	o	nieswoistych	zapaleniach	jelita.	Odbędą	się	dwa	panele	wykładów:	

jeden	przeznaczony	dla	lekarzy	a	drugi	dla	chorych	i	ich	rodzin.	Będzie	to	okazja	do	poznania	najnowszych	
sposobów	leczenia	NZJ	raz	rozmowy	ze	specjalistami	z	różnych	dziedzin,	a	także		wzajemnego	poznania	się.

Spotkanie szkoleniowo-integracyjne w Dębinówce k/Rzeszowa
5-7	grudnia	„J-elita”	organizuje	w	ośrodku	Dębinówka	k/Rzeszowa	spotkanie	wyjazdowe.	W	planach	wykłady	

i	konsultacje	ze	specjalistami	oraz	wycieczka	do	Łańcuta,	kulig	i	zabawa	dla	dzieci.	Wszystkich	chętnych	prosimy	
o	rezerwację	pod	numerem:	022	59	70	782	lub	j-elita@iimcb.gov.pl.	Liczba	miejsc	ograniczona.	

Całkowity	koszt	pobytu	wynosi	120	zł,	dla	członków	„J-elity”	i	ich	rodzin	–	60	zł	
oraz	20-30	zł	dla	osób	z	orzeczoną	niepełnosprawnością	i	ich	opiekunów.

Grudniowe spotkanie w Gdańsku
6	grudnia	Oddział	Pomorski	organizuje	spotkanie,	w	czasie	którego	odbędą	się	wykłady	i	konsultacje	m.in.	

psychologa	i	lekarza	gastroenterologa	zajmującego	się	NZJ.	W	czasie	spotkania	będzie	również	możliwość	uzyskania	
informacji	o	działalności	Towarzystwa,	zapisać	się	do	niego	oraz	otrzymać	nasze	wydawnictwa.	Spotkanie	zakończy	

się	IV	Zabawą	Choinkową	dla	dzieci	z	NZJ.	W	programie	przewidziano	wiele	atrakcji	dla	najmłodszych:	
zabawę	ze	Świętym	Mikołajem,	występy	artystyczne	i	kino.	Początek	spotkania	o	godzinie	10:00.	

O	miejscu	spotkania	zainteresowani	zostaną	powiadomieni.
Zgłoszenia	na	część	seminaryjno-konsultacyjną	przyjmuje	pani	Magdalena	Krzymowska	

(j-elita@iimcb.gov.pl	)	do	15	listopada.
Zgłoszenia	na	zabawę	choinkową	oraz	inne	informacje	można	uzyskać	u	pani	Ady	Guźniczak:	

ada.guzniczak@gmail.com,	tel.:	604	215	445	oraz	u	pana	Piotra	Labuddy:	nzjgdansk@gmail.com,	tel.:	691	859	553.

Grudniowe spotkanie w Warszawie
W	dniu	13	grudnia	o	godzinie	11.00	rozpocznie	się	całodzienne	spotkanie	szkoleniowo-integracyjne.	W	trakcie	
którego	będzie	można	wysłuchać	wykładów,	uzyskać	indywidualne	konsultacje	lekarza,	dietetyka,	prawników.	

Spotkanie	będzie	miało	niezwykle	uroczysty	charakter,	gdyż	połączone	będzie	z	wręczeniem	dyplomu	i	złotej	odznaki	
naszego	Towarzystwa,	jej	pierwszemu	członkowi	honorowemu	prof.	dr	hab.	Grażynie	Rydzewskiej.	

Spotkanie	odbędzie	się	w	Galerii	Porczyńskich	przy	pl.	Bankowym.	Będzie	można	zwiedzić	muzeum,	wysłuchać	
koncertu.	Mamy	nadzieję,	że	do	naszych	milusińskich	zawita	również	Święty	Mikołaj	z	workiem	prezentów.	
Ze	względu	na	ograniczoną	liczbę	miejsc	oraz	konieczność	zamówienia	poczęstunku	prosimy	o	wcześniejszą	

rejestrację	(j-elita@iimcb.gov.pl)	lub	tel.:	022	5979	782.
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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
http://culc.republika.pl
Strona Konsultanta Krajowego ds. Gastroenterologii, Rejestr 
Choroby Leśniowskiego-Crohna, www.chorobacrohna.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
Polskie Towarzystwo Opieki nad Chorymi ze stomią Pol-Ilko 
http://polilko.w.interia.pl

Crohn’s and Colitis Foundation of Canada 
http://www.ccfc.ca/English
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.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/index.php?option=com_content&task
=view&id=13&Itemid=28

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, 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

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

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

Oddział Mazowiecki
W siedzibie Zarządu Głównego
Prezes dr Piotr Albrecht

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

Oddział 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 Labudda
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