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19 maja: Światowy Dzień Nieswoistych Zapaleń Jelita
2013-05-16, Aktualizacja: dzisiaj 12:04
W dniu 19 maja obchodzony jest Światowy Dzień Nieswoistych Zapaleń Jelita (NZJ). Jest to inicjatywa
organizacji pacjentów w wielu krajach świata w tym także Polski zrzeszających osoby zmagające się
z chorobą Leśniowskiego-Crohna oraz wrzodziejącym zapaleniem jelita grubegoi. Na całym świecie
na NZJ cierpi ponad 5 milionów osób.
Masz zdjęcie do tego tematu?

Umieralnia zwierząt na Pawiej. Są zarzuty za
katowanie zwierząt
Kobieta, która w Krakowie...

Wyślij

W Polsce liczba chorych jest szacowana na 50 tys. Choroba dotyka głównie ludzi młodych, będących w pełni
aktywności zawodowej, w tym również dzieci i młodzież. Schorzenia te ze względu na objawy - częste i
niespodziewane biegunki - negatywnie wpływają na wiele aspektów życia chorych, w tym na sferę społeczną,
psychologiczną oraz finansową.

19 maja: Światowy Dzień
Nieswoistych Zapaleń Jelita
W dniu 19 maja obchodzony jest...

Czym są nieswoiste zapalenia jelita?
Nieswoiste zapalenia jelita to grupa przewlekłych chorób autoimmunizacyjnych, do których zaliczamy: m.in.
wrzodziejące zapalenie jelita grubego (WZJG) oraz chorobę Leśniowskiego-Crohna (Ch.L-C).
Szacuje się, że w Polsce na chorobę Leśniowskiego-Crohna cierpi około 10-15 tys. osób, natomiast
z wrzodziejącym zapaleniem jelita grubego zmaga się od 35 do 40 tys. chorych. Najczęściej na NZJ zapadają
osoby między 20 a 40 rokiem życia, czyli będące w pełni aktywności zawodowej. Obserwuje się także wzrost
zachorowań u małych dzieci.
Charakterystycznymi objawami choroby są: wycieńczająca długotrwała biegunka, bóle brzucha o charakterze
kolki, utrata masy ciała, gorączka. W trakcie rozwoju choroby mogą wystąpić groźne powikłania, takie jak:
krwawienia z odbytu, przetoki, ropnie. Często zachodzi konieczność interwencji chirurgicznych.
Nieswoistym zapaleniom jelita towarzyszą często powikłania ze strony innych narządów: zmiany stawowe,
oczne, skórne, płucne a także choroby wątroby i nerek. Objawy te mogą towarzyszyć zaostrzeniom, ale
czasami pojawiają się jako pierwsze na długo przed wystąpieniem dolegliwości jelitowych.
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Opanować chorobę
Nieswoiste zapalenia jelita są chorobami o podłożu autoimmunologicznym, jednak przyczyna ich występowania
nie jest znana. Obecnie nie istnieje terapia, która może NZJ wyleczyć, ale dzięki najnowszym osiągnięciom
medycyny w większości przypadków można kontrolować przebieg NZJ. Leczenie zależy od przebiegu choroby
u konkretnego pacjenta. Terapia metodami standardowymi nie w każdym przypadku jest skuteczna, ze
względu na występujące działania niepożądane lub trudności w uzyskaniu remisji. Zalecane jest wtedy leczenie
biologiczne, które powoduje ustąpienie objawów oraz zapobiega ich nawrotom
u większości pacjentów. Jest to alternatywa dla operacji chirurgicznych i szansa na uniknięcie
niebezpiecznych powikłań.
Wykluczenie społeczne
Choroba, ze względu na swój przebieg, utrudnia codzienne funkcjonowanie oraz niejednokrotnie pozbawia
szans na kontynuację nauki, realizację zawodowych aspiracji i życiowych pasji. W miarę postępowania
choroby pacjenci mogą także borykać się z problemami finansowymi, spowodowanymi przez absencję w pracy
i obniżoną produktywność. Wśród chorych na NZJ większa jest także stopa bezrobocia.
Wstydliwe objawy NZJ powodują, że świadomość społeczna problemu jest znikoma. Pogłębia to poczucie
wyobcowania, osamotnienia i często prowadzi do depresji. Dlatego niezwykle ważne jest wczesne rozpoznanie
choroby i podjęcie odpowiedniego leczenia, by nie doprowadzić do wyniszczenia organizmu, poprawić jakość
życia pacjenta oraz dać mu szansę na normalne funkcjonowanie w społeczeństwie.

Codziennie rano najświeższe informacje, zdjęcia i video z regionu. Zapisz się do newslettera!
Mieszkańcy informują:

Źródło materiału:

dodaj artykuł

MATURA 2013: historia już jutro! [ARKUSZE i
ODPOWIEDZI znajdziecie u nas po...
Jutro rano maturzystów czeka...
Newsletter
Chcesz dostawać najważniejsze informacje z Twojego
miasta? Zapisz się do Newsletter!
jan.kowalski@domena.pl

Zapisz się

Dodaj swój artykuł!
Spotkało cię coś ciekawego? Wyślij tekst i zdjęcie!

Dodaj artykuł

TOP 5

Komentowane

Ocenione

Matura 2013 CHEMIA:
ODPOWIEDZI, mamy... 1
Najdłuższy
autobus w
Krakowie
[ZDJĘCIA]
13 2
Matura 2013 GEOGRAFIA:
ODPOWIEDZI, mamy...
23
Pokaz mody
na Kazimierzu
[ZDJĘCIA] 4
Juwenalia
Kraków 2013:
Wielki Koncert... 5

Choroby jelit/Choroba Leniowskiego  Crohna
Gazeta: krakow.naszemiasto.pl
Tytu³: 19 maja: wiatowy Dzieñ Nieswoistych Zapaleñ Jelita
Data:
16.05.2013
Więcej na temat

Podobne imprezy
Wykłady o Nieswoistych

Podobne Materiały
Pył w powietrzu. Jak się chronić?
Tagi: choroba nzj dzień nieswoistych zapaleń jelita

Eksperci: perfekcyjne leczenie zapalnych chorób
jelit to czysty zysk

+

Perfekcyjne leczenie chorych na
nieswoiste zapalenia jelit, jak
choroba Crohna, to czysty zysk
dla pacjentów, ale i dla państwa.
Dzięki temu, młodzi ludzie...

Komentarze

Dodając komentarz akceptujesz regulamin.

Poznań - Wystawa fotograficzna "NADzwyczajne
ŻYCIE" w Urzędzie Wojewódzkim [ZDJĘCIA]
Do piątku 29 marca w Urzędzie
Wojewódzkim w Poznaniu można
oglądać wystawę fotograficzną
"NADzwyczajne ŻYCIE"
prezentującą zdjęcia osób
zmagających się z...

Dodaj komentarz

Towarzystwo J-Elita, oddział w Tomaszowie,
zaprasza w swoje szeregi chorych
W Tomaszowie obok
stowarzyszeń działających na
rzecz m.in. diabetyków czy
amazonek, zawiązała się właśnie
grupa wspierania osób z
nieswoistymi zapaleniami...

Brak komentarzy. Możesz być pierwszy!

Mieszkańcy informują
Chojnice. Co warto wiedzieć o wirusach
powodujących żółtaczkę i szczepieniach

Chelsea Benfica transmisja

Od 15 do 26 kwietnia br. trwać
będzie XXVI edycja
ogólnopolskiej akcji Żółty
Tydzień. Jej ideą jest edukacja na
temat zagrożeń związanych z
wirusowym...

Zapaleniach Jelita

ŁM15-05-2013
Dior zdradza swe sekrety w Bonarce

30 Stycznia - 1 Lutego 2013Kartuska, Gdańsk
Wykład "Choroby jelita grubego"

10 Listopada 2011
godz. 18:00Klub Inteligencji Katolickiej, Rynek 24, 33100, Tarnów

15-05-2013
Akcja Wznieś się wysoko!

Wystawa "Hunter w obiektywie"

5-19 Listopada 2012Plener Krakowskie Przedmieście,
Krakowskie Przedmieście 1, 00-047, Warszawa
Światowy Dzień Choroby Alzheimera
15-05-2013
Ty i Twoja okolica: fotografuj, informuj, recenzuj, pisz!
+
Podziel się tym, co wiesz!
Zobacz koniecznie

Zakłady ze
znajomymi!

21 Września 2007
godz. 15:00
Junior Media... i
tworzysz gazetę!

Nowy rok szkolny z
natablicy.pl

Cała Polska
Kibicuje

Aranżacja wnętrz

Filmy online

Choroby jelit/Choroba Leniowskiego  Crohna
Gazeta: krakow.naszemiasto.pl
Tytu³: 19 maja: wiatowy Dzieñ Nieswoistych Zapaleñ Jelita
Data:
16.05.2013

Darmowa zabawa w
typowanie wyników i...

Stwórz z nami gazetkę
dla swojej szkoły

Zobacz dlaczego bez
szkoły jest nudno...

Razem kibicujemy
naszym sportowcom

Wyposażenie wnętrz,
porady, architetkura

VOD, kino online, filmy
online, tanie filmy

Serwisy branżowe:
Ogłoszenia
Mieszkania Kraków
Domy Kraków
Motoryzacja
Samochody Kraków
Praca
Praca Kraków
Ogłoszenia drobne
Serwisy partnerskie:
Grupa wydawnicza
Wiadomości
Najnowsze Informacje
Aktualności
Samochody
Program TV
Piłka nożna
Dziennik Polski
Dzienniki regionalne:
Wiadomości Trójmiasto
Wiadomości Łódź
Wiadomości Śląsk
Wiadomości Kraków
Wiadomości Wrocław
Wiadomości Poznań
Wiadomości Lublin
Express Ilustrowany
Serwisy tematyczne:
Gazeta bezpłatna NM
Deweloperzy
Nekrologi
Typowanie wyników
Na górę
strony

O NaszymMieście
Marketing
Reklama
Gazeta bezpłatna NM
Kontakt
Praca
Prywatność
Regulamin
Mapa serwisu
(c) 2000-2013 Polskapresse Sp. z o.o.
Polskapresse sp. z.o.o informuje, że wszystkie treści ukazujące się w serwisie naszemiasto.pl podlegają ochronie. Dowiedz się więcej.
Jesteś zainteresowany kupnem treści? Dowiedz się więcej.

