WAŻNE ADRESY:
Polskie Towarzystwo Wspierania Osób z Nieswoistymi Zapaleniami Jelita „J-elita”
Zarząd Główny
ul. Trojdena 4, 02-109 Warszawa, tel./fax 022 597 07 82,
e-mail: j-elita@iimcb.gov.pl, strona internetowa: http://www.j-elita.org.pl
Prezes: Małgorzata Mossakowska, e-mail: nzj@iimcb.gov.pl, tel: 022 597 07 20, 0691 40 30 51

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

Oddział Podlaski

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

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 Podkarpacki
Oddział Kujawsko-Pomorski
Katedra i Klinika Pediatrii, Alergologii
i Gastroenterologii CM UMK (VI piętro)
ul. M. Skłodowskiej-Curie 9, 85-094 Bydgoszcz

Oddział Małopolski
Klinika Pediatrii, Gastroenterologii i Żywienia
Polsko-Amerykański Instytut Pediatrii CM UJ
ul. Wielicka 265, 30-663 Kraków
tel. 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

Prezes Natalia Wickowska, tel. 510 563 733
e-mail: natalia.wickowska@wp.pl

Oddział Pomorski
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny,
Katedra i Klinika Pediatrii, Gastroenterologii, Hepatologii
i Żywienia Dzieci Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego
ul. Nowe Ogrody 1-6, 80-803 Gdańsk
tel. 604 215 445
e-mail: jelita.pomorski@gmail.com
Prezes Ada Guźniczak

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

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

European Federation of Crohn’s & Ulcerative Colitis Associations
http://www.efcca.org/i

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

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

Polskie Stowarzyszenie Colitis Ulcerosa i Choroby Crohna,
ul. Górnicza 18 B m. 15, 81-572 Gdynia
Prezes Mirosława Myszkowska, tel. 609 039 252
Wielkopolskie Stowarzyszenie Colitis Ulcerosa i choroby
Leśniowskiego–Crohna, Poznań
Prezes Wiesława Bednawska, tel. 668 225 771
http://wscuiclc.republika.pl
Fundacja „Linia Życia” http://www.idn.org.pl/liniazycia
wspomaga ludzi, którzy z powodu różnych chorób nie mogą
odżywiać się w sposób naturalny. Fundację tworzą osoby
żywione pozajelitowo w warunkach domowych.
Polskie Towarzystwo Żywienia Pozajelitowego i Dojelitowego
zrzesza specjalistów zajmujących się w Polsce tymi formami
żywienia, http://www.polspen.pl (022) 584 13 20
Forum internetowe dla osób chorych na NZJ
www.crohn.home.pl

Crohn’s and Colitis Foundation of Canada
http://www.ccfc.ca/English
Reach Out for Youth With Ileitis and Colitis, Inc.
www.reachoutforyouth.org
Pediatric Crohn’s and Colitis Association
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
Polskie Towarzystwo Stomijne POL-ILKO, http://www.polilko.pl

Szanowni Państwo,
Pragnę dokładniej wyjaśnić przyczyny, z powodu których nie ukazał się w terminie trzeci
w tym roku, a dwunasty z kolei, numer kwartalnika. Główną przeszkodą było nieprzyznanie dotacji
przez PFRON. Zgodnie z wymaganiami, złożyliśmy dokumenty konkursowe, które były prawie
identyczne z zeszłorocznymi. W 2009 roku nasz projekt uzyskał bardzo wysoką ocenę (powyżej
90%). W obecnym nie zakwalifikował się do dofinansowania (ocena poniżej 60%). Otrzymane
od PFRON karty ocen nie wyjaśniają, dlaczego to, co było dobre w roku 2009, w roku 2010
nie zasługuje na dofinansowanie. Zarzuty recenzentów są absurdalne i w najmniejszym stopniu
nie dotyczą merytorycznej zawartości kwartalnika. Decyzje te niestety są ostateczne.
Wbrew tym, naszym zdaniem, krzywdzącym opiniom, bez względu na brak dofinansowania
ze środków PFRON, Zarząd Główny podjął decyzję, o wydawaniu kwartalnika ze środków
własnych, uważając to zadanie za priorytetowe. Niestety musimy nie tylko zmniejszyć nakład,
ale również ograniczyć listę odbiorców, gdyż dystrybucja pochłania 1/3 kosztów. Oczywiście dla
wszystkich kwartalnik będzie dostępny w wersji elektronicznej.
Sukcesy naszego stowarzyszenia w staraniach o pełniejszą refundację leków, o wprowadzenie
koniecznych programów leczenia biologicznego, niestety nie przekładają się na większe
wpływy z 1% podatku PIT. Trudy naszej pracy rozbijają się czasem o skały niepodejmowanych
we właściwych miejscach decyzji. To, być może, osłabia pewność darczyńców. Prezentowana
na łamach kwartalnika działalność stowarzyszenia – turnusy rehabilitacyjne, spotkania chorych
z wybitnymi lekarzami, organizowane Dni Edukacji o NZJ, rozwijająca się prężnie działalność
międzynarodowa, darowizny przekazywane na rzecz szpitali, poradniki..., powinna zachęcać
naszych czytelników do przekazywania 1% podatku na rzecz J-elity.
Stawiamy sobie pytanie dlaczego tak się dzieje, że im więcej osiągniemy, tym stowarzyszenie
jest mniej dostrzegalne? Jest to niestety bardzo gorzka prawda. Wiele osób nie pamięta, a co gorsze
nawet nie wie, o walce o powrót nieswoistych chorób zapalnych jelita na listę chorób przewlekłych,
o naszej znaczącej roli przy wprowadzaniu zmian w zasadach refundacji leków, o licznych pismach
i petycjach o wprowadzenie programów lekowych. Udało się wiele uzyskać dzięki współpracy
lekarzy i dobrej woli ze strony decydentów.
Czy możemy spocząć na laurach? Nie! Do tego dopuścić nie można!
Nadal nie ma programu leczenia biologicznego w WZJG. Program leczenia ch.L-C jest kulawy.
Wiele do życzenia pozostawia diagnostyka i opieka nad chorymi na NZJ. Jedna przychodnia
i jeden oddział szpitalny to jaskółka, która wiosny nie czyni.
Widzimy również wielką potrzebę kontynuacji organizowania turnusów rehabilitacyjnych.
Tegoroczny, dla dzieci, był najlepszym przykładem (str. 6). Będziemy również organizować
Dni Edukacji w tych miastach, w których jest zainteresowanie chorych. Lekarze nigdy nie
odmówili nam pomocy, ale sama organizacja musi leżeć po stronie pacjentów. Nikt nic nie poda
nam na tacy.
Mamy wspaniale pracujące, prężne oddziały. Nawiązaliśmy współpracę międzynarodową.
(O udziale naszych przedstawicieli w spotkaniach międzynarodowych więcej na str. 4 i 5).
W tym roku również będziemy pokrywać koszty szczepień dzieci przeciwko grypie i pneumo
kokom. Bardzo liczymy na współpracę lekarzy, ale również rodzice mogą wywrzeć wpływ
na ośrodki, w których leczą się dzieci chore na NZJ.
Walny Zjazd Delegatów ustanowił nagrody za najlepsze prace doktorskie, magisterskie
i licencjackie poświęcone tematyce nieswoistych zapaleń jelita. Mamy nadzieję, że zachęci
to nie tylko lekarzy, ale także psychologów, dietetyków oraz studentów pielęgniarstwa czy zdrowia
publicznego do wyboru tej tematyki. Zgodę na udział w Kapitule Konkursu wyrazili Członkowie
Honorowi naszego stowarzyszenia prof. Grażyna Rydzewska i prof. Witold Bartnik, który przyjął
ten tytuł na ostatnim Walnym Zjeździe Delegatów (relacja na str. 5).
Zachęcamy do nadsyłania prac.
Kwartalnik to możliwość integracji społeczności chorych. Wiemy wszyscy, że czasopismo jest
fundamentem i platformą naszych spotkań, podsumowania działalności i miejscem krzewienia
fachowej wiedzy. Tu widać wiele osób zaangażowanych w mozolną, nieustającą pracę na korzyść
chorych na NZJ. Na łamach kwartalnika staramy się skupiać leczących się, poszukujących rady
i pomocy, cierpiących, rozproszonych w całym kraju i poza jego granicami. Współtwórzcie
go razem z nami. To jak spotkanie w naszym J-elitowym domu.
Małgorzata Mossakowska
Prezes ZG Towarzystwa J-elita
J-elita Nr 3 (12) 2010

Kącik prawny
Wszystkim osobom, które
mają orzeczony jakikolwiek
stopień niepełnosprawności
lub orzeczenie z ZUS (częściowa, całkowita niezdolność
do pracy, całkowita niezdolność do pracy i samodzielnej
egzystencji) wyjaśniamy,
że posiadanie orzeczeń nie
oznacza zakazu pracy.
Nie istnieje żaden przepis
zakazujący pracy komukolwiek, zatem stwierdzenie, że posiadanie
orzeczenia o całkowitej
niezdolności do pracy
jest jednocześnie zakazem podjęcia pracy – jest
nieprawdą.
Piszemy o tym, gdyż ciągle
dochodzą do mnie głosy, iż
niektórzy z Was myślą, że
nie mogą pracować. A to nieprawda! Nawet bardzo ciężko
chorzy mogą pracować na
odpowiednio dostosowanych
stanowiskach. Po to są pieniądze z PFRON na tworzenie
takich specjalnych stanowisk
pracy, aby z tej możliwości
korzystać, a nie wegetować
z żałośnie niskich rent. Aktywizujcie się. Apel swój kieruję
zwłaszcza do młodzieży.
Jolanta Damek

Nowości wydawnicze

Leczenie biologiczne
w dermatologii, gastroenterologii i reumatologii
pod redakcją Zygmunta
Adamskiego, Krzysztofa Linke
i Włodzimierza Samborskiego.
Wydawnictwo Termedia.
Publikacja zawiera najnowsze
informacje dotyczące leczenia
biologicznego stosowanego
między innymi w łuszczycy,
nieswoistych chorobach
zapalnych jelit oraz reumatoidalnym zapaleniu stawów.
Jest przeznaczona dla lekarzy
specjalistów, lekarzy pierwszego kontaktu oraz studentów medycyny.
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Wydarzenia

Walny Zjazd Delegatów Towarzystwa „J-elita”
24 kwietnia w siedzibie stowarzyszenia w Warszawie odbył
się Walny Zjazd Delegatów Polskiego Towarzystwa Wspierania
Osób z Nieswoistymi Zapaleniami Jelita „J-elita”. W obradach
wzięło udział jedynie 11 z 33 delegatów.
Zebranie otworzyła Prezes Zarządu Głównego – Małgorzata
Mossakowska, którą wybrano na przewodniczącą spotkania.
Po zatwierdzeniu porządku obrad przedstawiła sprawozdanie
z działalności stowarzyszenia w 2009 r.
Pełne sprawozdanie merytoryczne oraz finansowe znajduje
się na stronie internetowej stowarzyszenia:
http://www.j-elita.org.pl/sprawozdania
oraz na stronie Departamentu Pożytku Publicznego:
https://bopp.pozytek.gov.pl/szukaj.do
Po wysłuchaniu sprawozdania i dyskusji podjęto uchwały
zatwierdzające sprawozdanie finansowe za 2009 rok, udzielające
absolutorium Zarządowi, zatwierdzające zmiany w składzie Zarządu Głównego Towarzystwa, Komisji Rewizyjnej oraz uchwałę
dotyczącą wprowadzenia zmian w statucie.
W skład Zarządu Głównego weszli: Małgorzata Mossakowska (prezes), Katarzyna Jagiełło-Wilgat (wiceprezes), Jerzy Demiańczuk (wiceprezes), Magdalena Kuc (sekretarz), Ada Guźniczak (skarbnik) oraz Marlena Szajer (członek zarządu).

W Komisji Rewizyjnej zasiedli: Małgorzata Czaja-Krasowska
(przewodnicząca), Maciej Kohmann (z-ca przewodniczącego), Marek Lichota (sekretarz), Anna Polarczyk oraz Zbigniew Kotański.
Zmiany w statucie dotyczyły §9, do którego został dodany punkt 10, który mówi, że Towarzystwo realizuje swoje cele,
także poprzez udzielanie pomocy społecznej swoim członkom,
co umożliwi niesienie pomocy najbardziej potrzebującym.
Na Zjeździe przedyskutowano również plan działania Towarzystwa na lata 2010-2011. Postanowiono kontynuować wszystkie dotychczasowe czynności oraz być otwartymi na nowe inicjatywy. Kontynuowany będzie program szczepień przeciw grypie
oraz przeciwko pneumokokom dla dzieci leczonych lekami immunosupresyjnymi.
W tym roku Towarzystwo zakupiło wyposażenie do gabinetu zabiegowego oraz dwie pompy do leczenia żywieniowego dla
Kliniki Pediatrii, Gastroenterologii i Żywienia w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym w Krakowie-Prokocimiu.
Chociaż formalnie nie jesteśmy jeszcze członkiem Europejskiej Federacji Stowarzyszeń Osób z Chorobą Crohna i Colitis
Ulcerosa (EFCCA – European Federation of Crohn’s & Ulcerative Colitis Associations), to uczestniczymy od tego roku
we wszystkich jej aktywnościach.

Profesor Witold Bartnik
Członkiem Honorowym Towarzystwa
Na wniosek Zarządu Głównego, Walny Zjazd Delegatów jednogłośnie podjął uchwałę o nadaniu Członkostwa Honorowego
prof. Witoldowi Bartnikowi. Jesteśmy dumni, że Pan Profesor
zgodził się przyjąć ów tytuł.
Uroczyste wręczenie dyplomu oraz złotej odznaki Towarzystwa odbyło się bezpośrednio po zakończeniu obrad.
Prof. Witold Bartnik współpracuje ze stowarzyszeniem od
jego zarania. Jest autorem pierwszego Poradnika dla Pacjentów
i Lekarzy, którego nakład jest niestety wyczerpany oraz Poradnika dla Pacjentów z Chorobą Leśniowskiego-Crohna, który
został wznowiony w 2009 roku. Profesor Bartnik jest również niestrudzonym edukatorem kolejnych pokoleń lekarzy prowadząc
zajęcia zarówno w ramach specjalizacji, jak i w trakcie konferencji
i sympozjów naukowych.
Pan Profesor opowiedział zebranym, w sposób przystępny, o najnowszych badaniach, dotyczących skuteczności
leczenia biologicznego u chorych na NChZJ. Wspomniał także
o zagrożeniach związanych z ową metodą leczenia. Po wykładzie prof. Bartnik odpowiedział na wszystkie pytania zadane
przez słuchaczy.

Walne Zgromadzenie EFCCA
W dniach 15-18 kwietnia 2010 r. odbyło się w Helsinkach Walne Zgromadzenie Europejskiej Federacji Stowarzyszeń Osób
z Chorobą Crohna i Colitis Ulcerosa (EFCCA). W jej obradach
uczestniczyłem jako obserwator.
EFCCA powstała w 1990 roku na podstawie statutu zatwierdzonego w Sądzie Belgijskim jako organizacja typu parasol
(umbrella). Założycielami EFCCA było siedem organizacji krajowych z Austrii, Belgii, Niemiec, Holandii, Norwegii, Szwajcarii
i Szwecji. Obecnie członkami EFCCA są 24 organizacje krajowe
z całej Europy. Wszystkie zrzeszenia integrują razem 100 322
członków, czyli około 10% szacowanej liczby pacjentów z NZJ.
Każda z tych organizacji posiada dwóch delegatów na Walnym
Zgromadzeniu EFCCA.
Bieżącą działalnością kieruje Zarząd (Executive Committee).
Ośmiu Członków Zarządu wybieranych jest na dwuletnią kaden-
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cję. Od dwóch lat Prezesem jest prawnik – Marco Greco (Włochy).
EFCCA nie posiada innych organów, w tym nadzorczych. Wszyscy
członkowie władz EFCCA działają społecznie. Jedynym pracownikiem jest zatrudniona na ½ etatu – Luisa Avedano (Chief Executive Oficer – CEO) pracująca w działającej od roku 2009 siedzibie
w Brukseli.
Na mocy uchwały, Walnego Zgromadzenia EFCCA w 2000r.,
powołano stałe Komisje do: Spraw Opieki Zdrowotnej, Spraw Europejskich oraz Spraw Rozwoju i Komunikacji. Każda z nich składa
się z dziewięciu delegatów. Komisje zajmują się sprawami zleconymi przez Zarząd lub takimi, które same identyfikują jako ważne.
Spośród wielu kwestii podjętych w trakcie obrad w Helsinkach,
przedyskutowana została propozycja organizacji w roku 2011 ,,IBD
Day” (Dnia Nieswoistych Zapaleń Jelit). Uzgodniono z organizacjami z Kanady, USA, Australii i Południowej Ameryki jego datę
J-elita Nr 3 (12) 2010

Spotkania
na 19 maja. Ustalone zostały kluczowe kierunki rozwoju EFCCA:
• AQUA (Woda) – przejrzystość działań, finansów itp.;
• IGNIS (Ogień) – lobowanie tylko konkretnych spraw, na forach europejskich, tj. EMEA – agencja zatwierdzająca leki,
EDF – europejskie forum ds. niepełnosprawności itp.;
• CARBON (Węgiel) – kontrola projektów sponsorowanych
w celu zapewnienia interesu pacjentów;
• MERCURY (Rtęć) – wzmożona kampania komunikacyjna,
zasilanie w informacje, zakładki na stronach internetowych;
• PRIMAVERA (Wiosna) – Grupa Młodych;
• ATHENA – projekty edukacyjne.
Przedstawiłem prezentację o naszym Towarzystwie, która została bardzo ciepło przyjęta. Rozdałem przygotowane dokumenty,
które delegaci zechcieli zatrzymać. Bardzo dużym zainteresowaniem cieszyły się materiały dla dzieci – Komiks Piotrek poznaje
Nieswoiste Zapalenia Jelita i Julka w szpitalu. Kilka z organizacji
poprosiło o możliwość ich wydania w innych językach.
W ramach EFCCA funkcjonuje Grupa Młodych (Youngsters
Group), która między innymi organizuje dwa spotkania. Już w tym
roku zaproszono delegatów z Polski (patrz relacje obok).
Projekt Życie i NZJ (Life and IBD) realizowany razem z firmą
farmaceutyczną Abbott. Istnieje strona internetowa www.lifeandibd.org należąca do EFCCA i przez nią zarządzana. Stronę należy
traktować jako bazę danych dla organizacji narodowych. Nie są to
wytyczne lecz materiały, z których można skorzystać.
EFCCA w 2008 roku powołała do życia Fundację Naukową NZJ
(IBD Research Foundation), której podstawowym celem jest zbieranie funduszy oraz udzielanie grantów naukowcom pracującym
nad NZJ. Po dwóch latach działalności Fundacja ma bardzo mizerne
osiągnięcia. Zebrała tylko około 3000 € i w przyszłości chce udzielać
mikrograntów młodym naukowcom. Fundacja prowadzi stronę
www.ibdresearch.org.

Na efekty Fundacji wpłynął brak sponsorów w czasie globalnego
kryzysu oraz to, że niektóre organizacje narodowe mają własne fundacje i nie są zainteresowane współpracą lub sponsorowaniem kolejnej.
Fundacja chce mieć autonomię w wyborze projektów do dofinansowania i nie chce uginać się przed firmami farmaceutycznymi. Z kolei firmy te, w takiej sytuacji, nie palą się do sponsoringu.
Projekt C2Connect
C2 = CD + CU; Connect = Communication
Projekt składa się z dwóch modułów: Karta Toaletowa (Toilet
Card) oraz Badania (Research Survey). Projekt realizowany jest
przy współpracy z firmą Abbott.
W zakresie Badań delegaci podkreślili konieczność zapewnienia ochrony danych osobowych w kontaktach z firmami farmaceutycznymi. Nad każdym etapem projektu powinna być zachowana kontrola. Według prawa europejskiego firma farmaceutyczna nie ma prawa gromadzić, przechowywać czy analizować danych
osób biorących udział w badaniach. Dlatego tak ważna dla nich jest
współpraca z organizacjami pacjentów.
Zarząd poprosił przedstawicieli o zaangażowanie się w pracę
nad poszczególnymi projektami. Nawet jeżeli organizacje narodowe mają fachowców spoza delegatów to mogą oni być dopuszczeni
do prac nad projektami. Sześć kluczowych projektów może być
rozszerzanych na podprojekty. Zarząd będzie prosił organizacje
narodowe o delegowanie osób do poszczególnych projektów.
Epilog
W związku z wybuchem wulkanu na Islandii, za który delegacja Islandzka bardzo przepraszała, zostaliśmy uwięzieni w Helsinkach na kilka dni, na swój koszt. W związku z tym, że Helsinki od Augustowa oddalone są „tylko” 750 km, dzięki wspaniałej
postawie mojego taty zdołałem się w niedzielę wyrwać promem
do Tallina i dalej samochodem do Augustowa. Zabrałem też dwoje
delegatów z Austrii i jedną delegatką z Czech, których w poniedziałek zapakowałem w Warszawie do pociągów do Wiednia i Pragi.
Reszta delegatów wynajęła autokar i dzień później ruszyła naszym
tropem aż do Brukseli, gdzie każdy z osobna miał szukać możliwości
dojazdu do swojego kraju.
Jerzy Demiańczuk

Pierwszy Letni Obóz dla Młodzieży
W dniach 26-29 sierpnia w Apeldoorn w Holandii odbył się
Pierwszy Letni Obóz dla Młodzieży organizowany przez Europejską Grupę Młodych (EYG – European Youth Group) pod
nadzorem Europejskiej Federacji Stowarzyszeń Osób z Chorobą
Crohna i Colitis Ulcerosa (EFCCA)
Na spotkanie przybyło 25 uczestników z różnych krajów Europy. Był to pierwszy tego typu obóz, dlatego granica wieku została
zawyżona (18-25). W przyszłym roku spotkanie będzie przeznaczone dla młodzieży w wieku od 12 do 17 lat.
Wraz z Mężem, mieliśmy zaszczyt reprezentować tam Towarzystwo J-elita. Gdy tylko dotarliśmy na miejsce zostaliśmy powitani przez organizatorów i rozlokowani w pokojach. Wieczorem odbyło się spotkanie integracyjne, na którym okazało się,
że oprócz nas są uczestnicy z Anglii, Chorwacji, Cypru, Finlandii, Irlandii, Niemiec, Norwegii, Portugalii, Rumunii, Szwajcarii,
no i oczywiście z Holandii.
Od samego początku, pomimo deszczu za oknem, atmosfera
spotkania była bardzo ciepła. Po kilku integracyjnych zabawach
był czas na rozmowy i wzajemne poznanie się. Następnego dnia
wyruszyliśmy do parku z małpkami. Nie było to jednak zwyczajne zoo, ale ogromny teren gdzie małpy „wolno” biegały tam,
gdzie miały ochotę. Oczywiście poza takimi, które wielkością
dorównywały ludziom.
Po powrocie odbyły się zajęcia w grupach: w zależności
od upodobań, były zajęcia sportowe, warsztaty improwizacji
teatralnej oraz grupy dyskusyjne. Odbyło się także szkolenie dla
przyszłych, potencjalnych organizatorów podobnych spotkań.
Wieczorem, jak na Holandię przystało, wyruszyliśmy na kilku kilometrową wycieczkę rowerową, aby spędzić dwie godziny
na dobrej zabawie podczas gry w kręgle.
W sobotę po śniadaniu nadszedł czas na spotkania merytoryczne w grupach. Odbyły się warsztaty z gastroenterologiem,
szefem kliniki w Amsterdamie, następnie z lekarzem medycyny
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naturalnej. Z ciekawością i zainteresowaniem słuchaliśmy jak
przebiega leczenie chorych na NChZJ w innych krajach Europy. Z radością utwierdziliśmy się w przekonaniu, że w Polsce
leczenie jest na wysokim poziomie i nie ma potrzeby szukania
pomocy za granicą! Poprawić należy dostępność do nowoczesnych terapii.
Po południu organizatorzy zapewnili nam, połączoną
ze zwiedzaniem, grę w podchody w centrum miasta, a wieczorem odbyła się kolacja pożegnalna, warsztaty taneczne oraz
impreza z DJem.
W niedzielę, po krótkim podsumowaniu i ewaluacji, z bezcennym darem jakim jest poszerzenie grona serdecznych znajomych, około 11:00, wszyscy rozjechali się do domów. Ze swojej
strony, dziękujemy J-elicie za możliwość uczestniczenia w tym
kilkudniowym obozie i z niecierpliwością czekamy na wstąpienie
naszego Towarzystwa w progi EFFCA. Europo, nadchodzimy!
Magdalena i Paweł Staniewscy (magdalene&pawelhks)
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XIII Europejskie Spotkanie Młodzieży
Dzięki rozpoczęciu współpracy przez nasze Towarzystwo
z Europejską Federacją Stowarzyszeń Osób z Chorobą Crohna
i Colitis Ulcerosa (EFCCA – European Federation of Crohn’s
& Ulcerative Colitis Associations) zostaliśmy zaproszeni na
zorganizowane już po raz trzynasty – Europejskie Spotkanie
Młodzieży chorującej na NChZJ. Jest to głównie zasługa Jurka
Demiańczuka, który na wiosnę udał się na organizowany w Helsinkach zjazd EFCCA.
W tym roku spotkanie młodzieży zorganizowane zostało
na dalekiej północy Norwegii w uroczym miasteczku Sommaroy. Choć miejsce to oddalone jest od mojego rodzinnego
Krakowa o około 3 300 km to dzięki rozwiniętym połączeniom
lotniczym podróż z przystankiem w Oslo zajęła niewiele ponad
siedem godzin.
Zgodnie z przyjętą zasadą każdy kraj reprezentowany jest
przez dwóch delegatów. Niestety wysokie koszty przelotu, które pokrywaliśmy z własnych środków, przyczyniły się do tego,
że w tym roku sam reprezentowałem nasze Towarzystwo. Pomimo tego, czas spędzony w Norwegii upłynął w miłej i „twórczej” atmosferze, a możliwość poznania wielu osób z innych
krajów zmagających się na co dzień z tymi samymi problemami,
potwierdziła wyjątkowość tego wydarzenia.
Spotkanie trwało od czwartku do niedzieli, a całość programu była podzielona na dwie części.
Część „naukowa” obejmowała prezentacje tematyczne
i warsztaty ćwiczeniowe związane z NZJ. Nauczyliśmy się jak
koncentrować się na pozytywnych aspektach naszego życia,
eliminując z niego negatywne emocje związane z chorobą. Poznaliśmy ideę i plan organizacji Letnich Obozów dla Dzieci
z NZJ, jak również mieliśmy możliwość zbudowania projektu
mającego na celu pomoc osobom chorującym.
Część „kulturowo-krajoznawcza”, to integracja oraz poznanie
kultury i niezwykłej przyrody Norwegii. Mieliśmy okazję wspinać się na szczyt wyspy Sommaroy liczący ponad 500 m n.p.m.
Wspaniałą atrakcją, podczas której można było poczuć smak

morskiej przygody, było również łowienie ryb na otwartym
morzu. Całość spotkania uwieńczona została uroczystą kolacją
i wręczeniem dyplomów uczestnikom. Oczywiście było też trochę czasu wolnego na realizację własnych pomysłów, czy na gry
na świeżym powietrzu w klimacie jakże rześkiego norweskiego
lata. To, co dodatkowo niezwykle zaskoczyło wszystkich uczestników to występujące na dużych szerokościach geograficznych
zjawisko „białych nocy” podczas których, różnica między
dniem, a nocą ulega całkowitemu zatarciu.
Najlepszą wiadomością dla nas jest to, że przyszłoroczne
XIV Europejskie Spotkanie Młodzieży chorej na NZJ zostanie
zorganizowane w Polsce w okolicach Krakowa. Myślę, że to doskonały pomysł na promocję naszego Towarzystwa w Europie,
który już na starcie pozwoli nam zaistnieć i zdobyć liczącą się
pozycję w ramach EFFCA – co mam nadzieję przyniesie korzyści w przyszłości.
A ja tam byłem, miód i wino piłem i do Krakowa na przyszły
rok zaprosiłem … :)
Marek Lichota

Turnus rehabilitacyjny dla dzieci
W tym roku turnus rehabilitacyjny dla dzieci i młodzieży
odbył się nad Morzem Bałtyckim w Niechorzu. Jego podstawowym celem była integracja dzieci chorych na NChZJ
z dziećmi zdrowymi. W turnusie wzięło udział 59 osób w tym
30. dzieci oraz dwoje lekarzy gastroenterologów, psycholog oraz
pedagog dziecięcy.
Na samym początku zorganizowano zaślubiny z morzem
spełniając liczne zachcianki Neptuna i jego żony dzięki czemu
dzieci stały się prawdziwymi wilkami morskimi.

Młodzi uczestnicy turnusu brali udział w zajęciach terapeutycznych prowadzonych przez psycholog Agnieszkę Stankiewicz
oraz pedagoga Kamilę Trejman. Podczas zajęć nasi podopieczni wykonywali przepiękne prace plastyczne jak również przygotowali dla członków turnusu przedstawienie podczas którego
zaprezentowali różnego rodzaju skecze. Widowisko odbyło się
w trakcie ogniska bawiąc przy tym całą publiczność.
Wspólne zabawy sprawiły, że dzieci i młodzież stały się bardziej otwarte, samodzielne oraz aktywne podczas turnusu, a rodzice zobaczyli jak bardzo ich pociechy potrafią być kreatywne.
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W czasie kiedy trwały zajęcia dzieci z psychologiem - rodzice
uczestniczyli w wykładach na temat Nieswoistych Chorób Zapalnych Jelit prowadzonych przez lekarzy uczestniczących w turnusie – dr Aleksandrę Banaszkiewicz oraz dr Marię Kotowską, które
po swoich wykładach prowadziły indywidualne konsultacje
i odpowiadały na wszystkie pytania uczestników.
Zorganizowane zostały dwie dyskoteki, podczas których
„turnusowicze” doskonale bawili się i brali czynny udział w licznych konkursach, m.in. tanecznych.

Dzięki sponsorowi mogliśmy uczestniczyć w dwóch wycieczkach autokarowych oraz jednej na miejscu. Pierwsza wycieczka
była do Zieleniowa na ranczo Dzikiego Zachodu. Uczestnicy
poznali zwyczaje i życie ludzi z Dzikiego Zachodu, jak również
obejrzeli bardzo atrakcyjne pokazy kaskaderskie. Z Zieleniewa
pojechaliśmy do Kołobrzegu gdzie zwiedziliśmy Muzeum Oręża
Polskiego oraz zabytkową katedrę.
Druga wycieczka autokarowa była do Międzyzdroi, gdzie
mieliśmy okazje przejść się po najdłuższym w Polsce molo,
zobaczyć figury woskowe znanych osób oraz wysłuchać bardzo
ciekawych opowieści i historii o Międzyzdrojach, i morzu.
Dalszy ciąg na str. 19

Bez deszczu w Cisnej
Zapewniam wszystkich, że wyjazd w góry, to nie tylko wspinaczki wysokogórskie. Bieszczady to miejsce, gdzie każdy znajdzie coś dla siebie. Nasi najmłodsi najmilej wspominają wyprawę do Mini-Zoo, gdzie mieli okazję spotkać dzikie zwierzęta,
takie jak: kozły, sarny, susły, a nawet wilki. Niektóre z nich jadły
naszym milusińskim z ręki.
Przez cały pobyt był z nami dr Piotr Albrecht, który bardzo
chętnie rozmawiał z uczestnikami, doradzał, udzielał indywidualnych konsultacji każdemu i o każdej porze.
Tydzień spędzony w tak miłej atmosferze nastroił nas pozytywną energią na cały natępny rok. Za tym, że wyjazd można
zaliczyć do udanych, przemawiają opinie osób w nim uczestniczących, którzy również podzielają moje zdanie:

Tradycją już jest, że w ostatni tydzień sierpnia członkowie J-elity,
ich rodziny oraz przyjaciele spędzają wspólnie czas. W tym roku
wybraliśmy się do Cisnej, małej, ale jakże przytulej wioski położonej
w Bieszczadach w dolinie Soliny.
Od 22 do 29 sierpnia wspólnie wędrowaliśmy i poznawaliśmy
uroki tajemniczych Bieszczad.
Każdy dzień po brzegi wypełniony był atrakcjami, co umożliwiło nam lepsze poznanie się, wymianę doświadczeń związanych
z chorobą, poznanie nowych osób i nawiązanie przyjaźni.
Nasza silna i zgrana załoga zdobyła wiele szczytów. Do najciekawszych wypraw należy zaliczyć wspólne zdobywanie Połoniny
Caryńskiej, Wetlińskiej a także wyprawę do Sinych Wirów.
W trakcie wędrówek okazało się, że kilkoro z nas ma naprawdę
wspaniałą kondycję fizyczną i wspinaczka na Tarnicę czy zdobycie
w jeden dzień dwóch Połonin nie jest dla nich zbyt dużym wysiłkiem.
Wspólnie odbyliśmy rejs po zalewie Solińskim. Poznaliśmy
wiele naprawdę ciekawych historii związanych z tym miejscem.
Mieliśmy również okazję zwiedzania wnętrza zapory, której
powstanie utworzyło ten zalew.
J-elita Nr 3 (12) 2010

,,Cóż nie pozostaje nic innego, jak tylko dołączyć do grona
szczęśliwych CuCrohnów, którzy długo będą wspominać tygodniowe spotkanie w Bieszczadach.
Doskonała pogoda, piękna okolica, przyjemny ośrodek no i to,
co najważniejsze WSPANIALI LUDZIE, których miałem okazję
bądź znów spotkać, bądź poznać na nowo. A to, co najlepsze obie
te rzeczy jednakowo sprawiły mi wspaniałą przyjemność’’.
Marky

,,Ja także w imieniu swoim, jak i reszty mojej rodzinki dziękuję
za organizację i umilanie nam pobytu. O tym, że było super chyba
najlepiej świadczy fakt, że Adam który już pierwszego dnia chciał
wracać do domu na zakończenie powiedział, że w przyszłym roku
też na pewno pojedzie na turnus bo było bardzo fajnie.’’

Artur – rodzic

Cały wyjazd nie odbyłby się gdyby nie zaangażowanie w jego realizację Marleny Szajer (forumowej Szaraji), której w imieniu swoim
i wszystkich uczestników wyjazdu pragnę gorąco podziękować.
Nie pozostaje nam nic innego jak czekać na następny
wspólny wyjazd.
Ewa Lucińska (elwirka)
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Rekomendacje dotyczące
chemoprewencji raka jelita grubego
W czasopiśmie Gastroenterologia Kliniczna Postępy i Standardy (rok 2010, tom II, nr 2.) ukazał się artykuł Rekomendacje Sekcji Jelitowej Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii
dotyczące aminosalicylanów we wrzodziejącym zapaleniu jelita grubego oraz dotyczące chemoprewencji raka jelita grubego
w tej chorobie. Artykuł zawiera 26 stwierdzeń o roli preparatów 5-ASA zarówno w leczeniu WZJG, podtrzymywaniu remisji choroby, jak i prewencji zmian nowotworowych u chorych
na WZJG. W komentarzu prof. Jarosław Reguła napisał:
„Duża część stwierdzeń była celowo skonstruowana w sposób kontrowersyjny lub otwarty tak, aby mogły stanowić pretekst
do pogłębionej dyskusji. Dlatego bardzo ważne jest, aby zapoznać się z komentarzami do poszczególnych stwierdzeń i wyników głosowań i dobrze zrozumieć ostateczne wnioski.”
Stwierdzenia podzielono na cztery grupy: aktywna choroba, podtrzymanie remisji, ryzyko raka jelita grubego w nieswoistych chorobach zapalnych jelit oraz chemoprewencja jelita
grubego w nieswoistych chorobach zapalnych jelit.
Poniżej postaram się podać najważniejsze dla chorych zalecenia dotyczące chemoprewencji. Uważam ten temat za niezwykle ważny, gdyż pytania kierowane mailowo do Towarzystwa J-elita, jak i umieszczane na forum crohn.home.pl oraz
materiał zebrany do pracy magisterskiej, pokazują, że wiedza
z tej dziedziny jest głęboko niewystarczająca. Proszę się nie dziwić, że w każdym numerze kwartalnika będziemy przypominać
o zaleceniach, które teraz przybrały formę oficjalnego dokumentu. Wykorzystywać będziemy także hasła, które wyróżniono w naszym zeszłorocznym konkursie.
Nad każdym ze stwierdzeń głosowało 31 członków Sekcji
Jelitowej PTG-E, a wyniki głosowania skonfrontowane zostały
z najnowszymi publikacjami naukowymi oraz zaleceniami organizacji światowych – European Crohn’s and Colitis Organization
(ECCO), American Gastroenterological Association (AGA).

Nie budziło żadnych wątpliwości członków Sekcji, że pacjenci z wieloletnim rozległym lub lewostronnym WZJG
mają zwiększone ryzyko rozwoju raka jelita grubego (RJG),
a ryzyko to jest szczególnie duże u pacjentów z nasilonymi
zmianami zapalnymi w endoskopii i badaniu histologicznym.
Choroba Leśniowskiego-Crohna z rozległym zajęciem jelita
grubego także zwiększa ryzyko rozwoju tego nowotworu.
Czy oprócz zalecanych kontrolnych badań endoskopowych
pacjent może ograniczyć to ryzyko? Odpowiedź brzmi zdecydowanie twierdząco.
Regularne stosowanie preparatów 5-ASA może zmniejszać ryzyko wystąpienia RJG w WZJG, a wielkość efektu
ochronnego zależy od dawki.
Podkreślić należy regularność przyjmowania leków u chorych na WZJG. Stanowi to ogromny problem, gdyż chorzy
w okresie remisji samowolnie zaprzestają przyjmowania leków
lub biorą ten lek w tzw. kratkę.
Działanie chemoprewencyjne w WZJG wykazuje zarówno sulfasalazyna, jak i mesalazyna należy jednak pamiętać,
że w 1 g sulfasalazyny znajduje się tylko 400 mg substancji aktywnej, zaś dawka mesalazyny stosowana w celu chemoprewencji powinna być nie mniejsza niż 1,5 g na dobę.
Ponieważ nie da się oddzielić leczenia podtrzymującego remisję od chemoprewencji powinno się zalecać przyjmowanie
2 g mesalazyny na dobę.
Pacjentom, którzy dla podtrzymania remisji przyjmują
azatioprynę (lub 6-merkaptopurynę), należy zalecać jednoczesne przyjmowanie 5-ASA w ramach chemoprewencji RJG.
Regularne przyjmowanie preparatów 5-ASA to nie tylko
działanie chemoprewencyjne, ale także u chorych na WZJG
szansa na przedłużenie remisji.

opr. Małgorzata Mossakowska

Nie wpuszczaj raka do swego flaka.
Chemoprewencja.
REKLAMA

W aptece internetowej

www.aptekawsieci.pl
dla członków J-elity dostępny jest
Ensure Plus HN w preferencyjnej
cenie 4,39 zł/szt.
Apteka realizuje zamówienia na terenie
całej Polski – preparaty zamawia się on-line
oraz telefonicznie (tel. 32 415 27 53).
Przy zamówieniach wyższych niż 250 zł
wysyłka gratis (płatność przy odbiorze).
Hasło, którego podanie uprawnia do zniżki,
można otrzymać mailowo lub telefonicznie
w Towarzystwie J-elita.
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Wielki Konkurs Dla Dzieci i Młodzieży
I nagroda w kategorii „Obraz”
Tymoteusz Gunzer – 10 lat (Szczecin)
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Wielki Konkurs dla Dzieci i Młodzieży dobiegł końca. Szkoda, że mimo atrakcyjnych nagród wzięło
w nim udział tak niewiele osób. W kategorii „Obraz” rywalizowało ze sobą 19 rysunków oraz 3 fotografie.
Do kategorii „Multimedia” zgłoszono tylko dwie pozycje, zaś w kategorii „Tekst” – cztery utwory.
W poszczególnych kategoriach przyznano następujące nagrody i wyróżnienia:
Obraz
• I nagroda Tymoteusz Gunzer – 10 lat (Szczecin)
• II nagroda Dominik Smolarek – 17 lat (Oświęcim)
• III nagroda Anna Ciborek – 9 lat (Warszawa)
• Wyróżnienie Edyta Szajer – 11 lat (Łańcut)
Tekst
• I nagroda Małgorzata Marczewska - 15 lat (Kraków)
Multimedia
• Wyróżnienie Ewa Borowska - 9 lat (Sokółka) za prezentację multimedialną, którą można obejrzeć
pod adresem http://j-elita.org.pl/ewa.ppt
Teraz pora na Was
Spośród wyróżnionych prac Grand Prix przyznają czytelnicy i uczestnicy forum. Na forum internetowym crohn.home.pl istnieje możliwość zagłosowania na swojego faworyta. Głos można oddać również
drogą mailową (j-elita@iimcb.gov.pl) oraz pocztową (ul. Ks. Trojdena 4, 02-109 Warszawa).
Głosować można do 10 listopada.
Wszystkim laureatom serdecznie gratulujemy. Nagrody przekażemy drogą pocztową.
Laureata Grand Prix przedstawimy w następnym numerze kwartalnika.

II nagroda w kategorii „Obraz”
Dominik Smolarek – 17 lat (Oświęcim)
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III nagroda w kategorii „Obraz”
Anna Ciborek – 9 lat (Warszawa)

Wyróżnienie w kategorii „Obraz”
Edyta Szajer – 11 lat (Łańcut)
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I nagroda w kategorii „Tekst”
Małgorzata Marczewska – 15 lat (Kraków)

Felieton NZJ-onisty
Wchodzę szybko, mówię ,,Dzień dobry !’’ i znikam
w przebieralni. Chwilę później jestem gotowa, idę do
schowka po sprzęt. Mam specjalny zamszowy futerał,
a w nim szablę, wachlarz, kij i miecz z pomponem, który
wspaniale faluje podczas ćwiczeń.
Jest 18:03, wchodzimy na salę. Zaczyna się trening.
Ach cudownie!
Najpierw jest rozgrzewka, to co zwykle. Potem biegamy.
Kocham biegać! I robić mój popisowy numer…
Jest 2002 r. Inne dzieci ze szkoły śmieją i nabijają się ze mnie
z powodu mojego nadętego, nieproporcjonalnie dużego
brzucha – jednego z pierwszych oznak choroby.
Robię to tak: zawsze biegam w tempie grupy. Czasem zdarza
nam się biegać dłużej niż zwykle. Wtedy wszyscy są zziajani,
zmęczeni, padnięci, zielenieją i czerwienieją
na przemian, ledwo truchtają. A ja puszczam się sprintem.
Oni zaliczają jedno kółko wokół sali – ja trzy. Jeszcze
szybciej? – proszę bardzo. Lubię te chwile błogiego
szpanerstwa. Te wybałuszone w niedowierzaniu oczy
i zdziwione spojrzenia, mówiące: jak to? To niemożliwe,
ona jest najmłodsza, najmniejsza.
2006 r. Awantura w domu. ,,Jedz! Dlaczego nie jesz?!
Dlaczego nam to robisz ?!’’. W bezradnej złości Tata
rozbija ceramicznego gołębia, którego dostał ode mnie
na Dzień Taty. Mimo, że jem tyle co zwykle, waga z dnia
na dzień spada.
Wracamy na swoje miejsca. Pora na dalsze ćwiczenia.
I znowu przeskoki, kopnięcia, ciosy, przejścia, ćwiczenia
na olbrzymich, skórzanych workach, na tarczach, w parach,
na matach, rzuty piłką lekarską, przeskoki przez ławki.
2007 r. Prowadzą mnie ciemnym korytarzem, wreszcie
mierzą i ważą. Nikt o nic nie pyta. Dostaję karteczkę
z rzekomą ,,diagnozą’’: ANOREKSJA. Świszczy w uszach
jak wyrok (wzrost 153cm, waga 32kg). Dziwne, bo zawsze
myślałam, że anoreksję ma się wtedy, kiedy się ma obsesję
na punkcie tego, że jest się za grubym.

Przeskoki. Pani od WF-u przy każdej okazji zabierała mnie
na zawody w biegach i w skokach. Powtarzała, że ćwicząc
sztuki walki zmarnuje swoje predyspozycje do skakania.
Ciekawe, czy miała racje.
Ten sam rok 2009. Mama zapłakana wychodzi z pokoju
zabiegowego. Właśnie dowiedziała się, że mam białaczkę.
I paskudne wyniki badań, m. in. osteoporoza w stanie
krytycznym. Przede mną zabieg pobrania szpiku z kości.
Popis numer 2. Rozciąganie, skłony, szpagaty, mostek.
Dotykamy nosem kolan. My, młodzi wojownicy.
Pielęgniarka wiezie mnie na wózku inwalidzkim. Skręcamy
w drzwi z napisem ,,Sala operacyjna’’. Diagnoza: Crohn, nie
białaczka. Kamień spada nam z serca. Zalecenia: nauczanie
indywidualne, rehabilitacja, spotkania z psychologiem.
I cała masa leków, a gdy one nie pomagają – sterydoterapia.
20:07, koniec treningu. Odkładamy sprzęt na miejsce.
Obowiązkowa, potreningowa głupawka. Śmiejemy się
aż do płaczu, żartujemy. Tak można czuć się tylko
po treningu!
Pędzę do domu, zarazić pozytywną energią moich rodziców.
Jestem najszczęśliwszym człowiekiem na świecie…
Dolegliwości nie ustąpiły, ale czuję się ogólnie dobrze.
Szpital odwiedzam rzadko. Nie miałam do tej pory żadnego
złamania, mam prawidłową masę ciała. Chodzę do szkoły,
mam świetne oceny, trenuję. Koleżanki zazdroszczą mi,
że jestem pogodna i radosna. O schorzeniu wiedzą tylko
najbliżsi przyjaciele, godni zaufania. Inaczej nikt by się
w życiu nie domyślił.
Choroba? To jakieś żarty? Dajcie spokój! Nie mam czasu
na takie głupoty!

Wyróżnienie w kategorii „Multimedia”
Ewa Borowska – 9 lat (Sokółka)

Formy ręczne i z bronią. Wychodzi nam wszystkim coraz
lepiej. Moje 6 lat ćwiczeń nie idzie na marne.
Rok ten sam. Psychiatryk. Już drugi miesiąc ,,leczę się’’
tutaj z rzekomej anoreksji. Narkotyki, alkohol, wulgaryzmy,
grubiaństwo. Policja często tam przyjeżdża, gdy personel nie
daje rady. Toaleta, mycie – tylko z pielęgniarką, bo ,,będę
wymiotować’’. Drakońskie porcje jedzenia, spanie
na korytarzu, leki otumaniające. Wolno tylko leżeć. Usiąść?
– broń Boże!!! Siedząc spalasz kalorie!
Przewroty. W tył, w przód, przez lewy, prawy bark. I jeszcze
inaczej. Jest wspaniale.
2009 r. 40°C – to już 13-sty dzień takich temperatur, całe
mnóstwo innych dolegliwości, trzeci tydzień pobytu
w szpitalu. Lekarze rozkładają bezradnie ręce.
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Konkurs

Konkurs na najlepszą pracę doktorską, magisterską
i licencjacką dotyczącą szeroko rozumianej tematyki
Nieswoistych Chorób Zapalnych Jelit
W Kapitule Konkursu zgodzili się zasiąść:

Prof. Grażyna Rydzewska
Prof. Witold Bartnik
Prof. Andrzej Radzikowski
Nagrody za najlepszą pracę
doktorską 5 000 zł
magisterską 3 000 zł
licencjacką 2 000 zł
Zachęcamy do nadsyłania prac nie tylko z gastroenterologii, ale także innych dziedzin:
zdrowia publicznego, dietetyki, psychologii...
Do konkursu można zgłaszać prace obronione w latach 2009 - 2010
oraz do 30 czerwca 2011r
Termin zgłoszeń upływa 31 sierpnia 2011 roku

Regulamin konkursu
§1
Niniejszy regulamin określa zasady Konkursu o Nagrodę Polskiego Towarzystwa Wspierania
Osób z Nieswoistymi Zapaleniami Jelita „J-elita”
za najlepszą pracę doktorską, magisterską i licencjacką dotyczącą nieswoistych chorób zapalnych jelit.
§2
Przedmiotem konkursu jest wyłonienie najlepszych prac z zakresu szeroko pojętej tematyki
dotyczącej nieswoistych chorób zapalnych jelita.
Celem konkursu jest propagowanie wiedzy na temat nieswoistych zapaleń jelit.
§3
1. W konkursie mogą startować autorzy prac
doktorskich, magisterskich i licencjackich którzy zgłoszą pisemnie (listownie lub mailowo)
chęć swojego udziału w konkursie do Polskiego
Towarzystwa Wspierania Osób z Nieswoistymi
Zapaleniami Jelita „J-elita” z siedzibą w Warszawie przy ul. Ks. Trojdena 4.
2. Prace mogą także zgłosić promotorzy po uzyskaniu pisemnej zgody autora.
3. Do pracy należy dołączyć zaświadczenie uczelni
lub promotora o pomyślnym ukończeniu przewodu doktorskiego lub obronie pracy magisterskiej lub licencjackiej.
4. Do konkursu można zgłaszać prace obronione w roku kalendarzowym 2009, 2010 oraz
do 30 czerwca 2011.
5. Praca może zostać zgłoszona tylko jeden raz.
§4
Towarzystwo „J-elita” powoła Kapitułę Konkursu, w skład której wejdą przedstawiciele
środowiska medycznego, oraz władz Polskiego
Towarzystwa Wspierania Osób z Nieswoistymi
Zapaleniami Jelita „J-elita”. W razie potrzeby Zarząd Towarzystwa zaprosi do Kapituły Konkursu
specjalistów z innych dziedzin np. psychologii,
dietetyki, nauki o zdrowiu. Ostateczny skład komisji konkursowej będzie zależał od tematyki
zgłoszonych prac.
J-elita Nr 3 (12) 2010

§5
1. Kapituła Konkursu oceni zgłoszone prace
i przedstawi Zarządowi Polskiego Towarzystwa
Wspierania Osób z Nieswoistymi Zapaleniami
Jelita „J-elita” swoje rekomendacje.
2. Nagroda może nie być przyznana, jeśli Kapituła Konkursu uzna, że żadna ze zgłoszonych
do konkursu prac nie reprezentuje odpowiedniego poziomu merytorycznego.
3. Zarząd Polskiego Towarzystwa Wspierania
Osób z Nieswoistymi Zapaleniami Jelita „J-elita”
podejmuje ostateczną decyzję o przyznaniu
nagrody na podstawie rekomendacji Kapituły
Konkursu.
§6
Kapituła Konkursu w swojej ocenie będzie się
kierować w szczególności:
1. a) merytorycznymi walorami pracy oraz
poprawnością metod badawczych,
2. b) nowatorskim i twórczym charakterem
pracy,
3. c) wartością naukową i praktyczną przeprowadzonych badań.
§7
1. Nagroda pieniężna za najlepszą pracę doktorską
wynosi 5 tys. złotych brutto.
2. Nagroda pieniężna za najlepszą pracę magisterską wynosi 3 tys. złotych brutto.
3. Nagroda pieniężna za najlepszą pracę licencjacką wynosi 2 tys. złotych brutto.
4. Zarząd na wniosek Kapituły może podjąć decyzję o innym podziale puli nagród.
5. Od wypłaconej sumy potrącany jest podatek
w formie ryczałtu na podstawie art. 30 ust. 1
pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób
fizycznych z dnia 26 lipca 1991 r. (Dz. U. z 2000 r.
Nr 14, poz. 176 z pózn. zm.)
§8
Informacje o konkursie będą rozpowszechnione przez ogłoszenia umieszczane w prasie fachowej, Kwartalniku J-elita oraz drogą internetową.

Forum osób chorych
na NZJ
Forum powstało w 2003 r. Od
tego czasu nasi użytkownicy
założyli 6863 tematy, napisali 160813 postów. Obecnie
zarejestrowanych jest 4241
użytkowników i ta liczba stale
rośnie. Forum odwiedzono
ponad milion razy. Za forum
odpowiada 16 osób: admini,
moderatorzy i specjaliści.
Forum podzielone jest na bloki tematyczne, aby poruszanie się po nim nie sprawiało
użytkownikom zbyt dużej
trudności.
Punkt informacyjny –
można tu w centrum powitań
napisać post, w którym opisujemy krótko swoją historię
i witamy się ze społecznością
forum.
Nasze choroby –
tu w wielu działach tematycznych wymieniamy się doświadczeniami, jakie dotknęły
nas w chorobie oraz, na miarę
naszych możliwości, dzielimy
się swoją wiedzą pomagając
innym użytkownikom.
Leczenie – w nim mamy
bogaty zbiór informacji
o metodach leczenia oraz
o ośrodkach i lekarzach
w całej Polsce.
Inne sprawy – to część
forum poświecona rozrywce
oraz tematom, w których
składamy sobie życzenia
i rozmawiamy o rzeczach
niezwiązanych z chorobą.
W tej części forum istnieje
też Forum Junior, gdzie
nasi najmłodsi użytkownicy
mogą wymieniać się swoimi
doświadczeniami oraz rozmawiać o swoich sprawach.
Do tego forum inni użytkownicy nie mają dostępu.
W Dziale administracyjnym podawane są informacje techniczne. Można tam
uzyskać porady dotyczące obsługi forum. W tym dziale jest
również podforum dostępne
wyłącznie dla moderatorów.
Ewa Lucińska (Elwirka)

crohn.home.pl
tu znajdziesz przyjaciół
i uzyskasz pomoc
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Ze świata nauki
Cesarskie cięcie wpływa na florę bakteryjną
dziecka
Dziecko urodzone przez cesarskie cięcie ma inną florę
bakteryjną niż urodzone
drogą naturalną. Naukowcy
z Puerto Rico, Wenezueli
i USA, którzy przeprowadzili
badania twierdzą, że może
to wpływać na dalszy rozwój
dziecka. U urodzonych siłami
natury występowały takie
same bakterie, jak
w pochwie ich matek.
U dzieci urodzonych przez
cesarskie cięcie były to
bakterie występujące na powierzchni skóry. Dominowały
bakterie Staphylococcus
(gronkowce) – większość
z nich nie jest szkodliwa, ale
niektóre mogą być przyczyną
poważnych chorób.
Bakterie występujące
w organizmach różnych
osób mogą wpływać nie
tylko na trawienie, lecz także
na odporność. Mikroflora ma
prawdopodobnie związek
z częstszym występowaniem
chorób alergicznych u dzieci
urodzonych przez cesarskie
cięcie. WHO jest zaniepokojona wzrostem liczby cesarskich cięć, które w wielu
krajach wykonywane są na
życzenie, a nie ze wskazań
medycznych
(Proc Natl Acad Sci).
Odchudzające bakterie
Podawanie Lactobacillus gasseri wspomaga odchudzanie.
Po 12 tygodniach przyjmowania preparatu zawierającego bakterie ochotnicy
schudli przeciętnie o 1 kg,
natomiast masa ciała w grupie nieotrzymującej bakterii
nie uległa zmianie. O 4,6%
zmniejszyła się ilość tłuszczu
otaczającego narządy wewnętrzne (tłuszcz trzewny),
a tłuszczu podskórnego –
o 3,3%. Zmniejszył się także
obwód uda (o 1,7 cm),
a talii (o 1,5 cm). – To sporo
jak na nicnierobienie – zauważył dr Matthew Digby,
który nie był zaangażowany
w badania (New Scientist).
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Pozajelitowe powikłania
nieswoistych zapaleń jelit
Dr Piotr Albrecht
Poza powikłaniami jelitowymi przedstawionymi w poprzednim numerze warto zdawać sobie sprawę, że w przebiegu nieswoistych zapaleń jelit (NZJ) wystąpić mogą różnorodne powikłania pozajelitowe. Mówimy o powikłaniach, ale często jest to pozajelitowa manifestacja choroby.
Stwierdzenie co jest powikłaniem, a co manifestacją przysparza kłopoty nawet specjalistom. Dlatego my pozostaniemy przy terminie powikłanie.
Pojawiać się one mogą równocześnie z objawami jelitowymi, czasem jednak na miesiące lub
nawet lata wyprzedzają wystąpienie objawów jelitowych i utrudniają postawienie prawidłowego
ostatecznego rozpoznania którejś z postaci NZJ. U wielu chorych powikłania jelitowe towarzyszą
zaostrzeniom choroby lub je wyprzedzają, ich leczenie polega, w głównej mierze, na leczeniu choroby zasadniczej. Wiedza o powikłaniach pozajelitowych jest bardzo ważna, gdyż może uchronić
chorego przed szukaniem pomocy u różnych specjalistów, którzy nie zawsze skojarzą wystąpienie
tych powikłań z chorobą zapalną jelit. Często nieświadomy pacjent nie informuje lekarza o NZJ,
gdyż nie widzi związku między nim a dolegliwościami skórnymi, czy ocznymi.
Do najważniejszych powikłań pozajelitowych należą:
Gorączka o nieustalonej etiologii występuje u ok. 40-60% chorych i często na wiele miesięcy,
a nawet lat poprzedza właściwe rozpoznanie. Z reguły ustępuje wraz z korzystnym efektem terapii. U niektórych chorych jest zwiastunem nadciągającego zaostrzenia.
Zaburzenia łaknienia mogą niekiedy swym charakterem przypominać jadłowstręt psychiczny, a obserwuje się je u ok. ¼ chorych. Pacjenci unikają jedzenia, stosując często niczym nieuzasadnione wymyślne diety, aby tylko uniknąć dokuczliwego bólu towarzyszącego spożywaniu
pokarmów. Dotyczy to zwłaszcza osób z chorobą Leśniowskiego-Crohna (ch.L-C). Zaburzenia
łaknienia skutkują niedożywieniem, które nie sprzyja procesowi leczenia, a często prowadzi
do wyniszczenia organizmu.
Zaburzenia masy ciała i wzrastania. Około 40% dzieci z ch.L-C wykazuje niedobory wzrostu, a około 50% deficyty masy ciała. U blisko 1/5 chorych dzieci zaburzenia wzrastania o miesiące, a nawet lata, wyprzedzają inne objawy choroby. We wrzodziejącym zapaleniu jelita grubego
(WZJG) niedobory masy ciała i wzrostu występują zdecydowanie rzadziej niż w ch.L-C, gdyż
jedynie w 6-12% przypadków. Niezmiernie ważną metodą wczesnego wykrywania tych zaburzeń
jest śledzenie krzywych masy ciała i wzrostu na siatkach centylowych – metoda choć prosta i do
zastosowania przez każdego wciąż zbyt rzadko jest stosowana.
Jedną z przyczyn niedoborów wzrostu może być, poza niedożywieniem, długotrwała kortykoterapia. Warto jednak zdawać sobie sprawę, że wpływ kortykoterapii na wzrost nie jest tylko
i wyłącznie, jak sądzi wielu chorych i lekarzy, negatywny, gdyż zahamowanie procesu zapalnego
może dać w rezultacie pozytywny efekt jeśli chodzi o tempo wzrastania.
Mechanizm powstawania niedoborów wzrostu jest wieloczynnikowy i obejmuje:
• niedostateczny pobór składników odżywczych spowodowany uczuciem dyskomfortu w jamie brzusznej, brakiem łaknienia i opóźnionym opróżnianiem żołądka,
• straty w stolcach wywołane uszkodzeniem błony śluzowej, jelitową ucieczką białka, stolcami tłuszczowymi oraz następstwami resekcji (zmniejszenie powierzchni
chłonnej jelita),
• wzmożone zapotrzebowanie spowodowane wywołanym gorączką „spalaniem
własnych tkanek” i przewlekającymi się niedoborami pokarmowymi,
• następstwa kortykoterapii (ujemny bilans wapnia, uszkodzenie kolagenu, hamowaniem wytwarzania insulinopodobnego czynnika wzrostowego - IGF-1),
• samą aktywność choroby – uwalniane w dużej ilości cytokiny prozapalne np. czynnik
martwicy nowotworów – TNF-α wpływają hamująco na metabolizm kości.

Niedobory masy ciała dotyczą nie tylko dzieci, ale również chorych dorosłych szczególnie cierpiących na chorobę Leśniowskiego-Crohna zlokalizowaną w jelicie cienkim. Dlatego bardzo ważne jest uzupełnianie niedoborów pokarmowych poprzez leczenie żywieniowe (Nr 1/2008, 2/2008 kwartalnika).
Niedokrwistość z niedoboru żelaza (mikrocytarna) zdecydowanie częściej występuje u chorych na WZJG niż na ch.L-C ze względu na czasem nawet mikroskopijne, ale przewlekłe krwawienia ze zwykle dość rozlegle uszkodzonej błony śluzowej jelita grubego. Uzupełnienie niedoborów
żelaza jest podstawową metodą zapobiegania i leczenia niedokrwistości mikrocytarnej. Niestety
większość chorych źle toleruje preparaty żelaza podawane doustnie, gdyż powodują u nich nasilenie objawów jelitowych. Chorzy ci wymagają uzupełnienia niedoborów żelaza drogą pozajeliJ-elita Nr 3 (12) 2010
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tową. Obecnie uważa się, że skuteczniejszą metodą jest podanie preparatów żelaza dożylnie, a nie domięśniowo. Wiążę się
to jednak z koniecznością hospitalizacji.
Niedokrwistość makrocytarna (czyli taka w której wielkość krwinki czerwonej jest większa niż normalnie) może być
spowodowana niedoborami witaminy B-12, która wchłaniana
jest w końcowym odcinku jelita cienkiego. Zmiany zapalne
w tej części jelita lub chirurgiczne jego usunięcie, dość częste
u chorych na ch.L-C, są właśnie przyczyną tego typu niedokrwistości. Czasem dodatkowym czynnikiem jest stosowanie
diety ubogiej w witaminę B-12 (głównie dieta bezmięsna) lub
bezmlecznej. Drugim czynnikiem jest niedobór kwasu foliowego spowodowany upośledzeniem wchłaniania tej witaminy wywołanym zarówno samym procesem zapalnym, jak
i przyjmowaniem salazosulfapirydyny (Sulfazalazyny). Chorzy leczeni preparatami sulfazsalazyny powinni bezwzględnie przyjmować kwas foliowy. Kobiety planujące ciążę muszą
przyjmować kwas foliowy w dawkach 0,4 mg/dobę. Należy
podkreślić, że przyjmowanie czystej mesalazyny nie wpływa
na przyswajanie kwasu foliowego.
Inną grupą powikłań pozajelitowych dość często występujących w NZJ są niekiedy dokuczliwe powikłania skórne.
O problemach dermatologicznych związanych z objawami
niepożądanymi farmakoterapii pisaliśmy w nr 4/2009.
Rumień guzowaty występuje u około 15% pacjentów
z NZJ. Polega na pojawieniu się, głównie na podudziach bolesnych, zaczerwienionych, zapalnych guzów lub guzków
(rycina. 1). Zdecydowanie częściej występuje w ch.L-C niż
we WZJG. Często towarzyszy mu zapalenie stawów. Zwykle
skuteczna terapia choroby podstawowej przynosi szybką poprawę. Ze względu na stosowane w NZJ leczenie zmniejszające
odporność, zawsze należy wykluczyć czynną gruźlicę, gdyż
i ona jest stosunkowo częstą przyczyną rumienia guzowate© Termedia

Ryc. 1. Rumień guzowaty

go. Leczenie miejscowe przynoszące ulgę to okłady z ichtiolu,
maści metanabolowej lub zawierającej steroidy lub heparynę.
Rumień ustępuje bez pozostawiania blizn.
Zgorzelinowe zapalenie skóry (pyoderma gangrenosum).
Występuje stosunkowo rzadko. Polega na pojawieniu się na
podudziach, zwykle w okolicy kostek lub nieco powyżej rozległych, nie gojących się i podlegających martwicy owrzodzeń.
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Do chwili wprowadzenia do terapii leków biologicznych (infliksimabu i adalimumabu) leczenie tego najpoważniejszego
powikłania skórnego było mało skuteczne i niekiedy pojawiała
się nawet konieczność amputacji kończyny.
Łuszczyca występuje u 10% chorych na NZJ.
Kolejną grupą są powikłania układu kostno-stawowego,
które dotykają ponad 1/5 pacjentów. Występują one częściej
u pacjentów, u których zmiany jelitowe obejmują jelito grube.
Dość często wyprzedzają one objawy jelitowe, oraz towarzyszą
zaostrzeniom choroby.
Zapalenia wielo- lub jednostawowe. Najczęściej dotyczą
stawów kolanowych, łokciowych i biodrowych. Towarzyszy
im obrzęk, zaczerwienienie i bolesność znacznie upośledzające ruchy w wymienionych stawach, nie prowadząc na szczęście
do ich zniszczenia. Występują zarówno we WZJG jak i ch.L-C.
Zmiany te zwykle towarzyszą zaostrzeniom, a niekiedy mogą
być ich zwiastunem. Terapia polega na leczeniu choroby zasadniczej. Zmiany mogą dotyczyć również drobnych stawów.
Pojawiają się one niezależnie od aktywności choroby jelit
i dość często mają charakter cykliczny.
Zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa (ZZSK)
i zapalenie stawów krzyżowo-biodrowych częściej dotyczy
chorych z WZJG. Dobre efekty przynosi samo uzyskanie remisji bez względu na zastosowaną terapię oraz stosowanie w tych
przypadkach, jeśli to tylko jest możliwe, zamiast mesalazyny,
salazosulfapirydyny. Nie polecane jest natomiast przyjmowanie niesterodowych leków przeciwzapalnych (NZLP) stosowanych rutynowo w leczeniu zmian stawowych. Stwierdzono, że NZLP mogą powodować zaostrzenie choroby zapalnej
jelit. W terapii zastosowanie mają leki stosowane w leczeniu
NZJ jak sulfasalazyna, sterydy, metotreksat. Należy pamiętać
o ogromnej roli kinezyterapii.
Zmiany oczne dotyczą zazwyczaj chorych z zajęciem jelita grubego i zmianami stawowymi. Najczęstsze z nich, to:
zapalenie błony naczyniowej oka, twardówki i nadtwardówki.
Leczenie, poza opanowaniem stanu zapalnego w jelitach, obejmuje miejscową kortykoterapię. Zmiany te nieleczone lub źle
leczone mogą doprowadzić do jaskry wtórnej.
Jednym z powiklań długotrwałej kortykoterapii może być
zaćma polekowa dlatego konieczne jest by chorzy z ch.L-C
i WZJG przynajmniej raz w roku przechodzili dokładną kontrolę okulistyczną z badaniem dna oka (w tym badanie w lampie szczelinowej) oraz pomiarem ciśnienia śródgałkowego.
Kamica nerkowa występuje częściej wśród chorych
na NZJ, niż w populacji osób zdrowych. Spowodowane jest
to zaburzeniami gospodarki szczawianowej. U osób zdrowych
kwas szczawiowy, naturalny składnik diety, tworzy w jelicie
cienkim nierozpuszczalne szczawiany wapnia, które są wydalane z kałem. U chorych na NZJ, a szczególnie na ch.L-C
po resekcji ostatniego odcinka jelita cienkiego zwiększone
jest wchłanianie szczawianów, a w konsekwencji powstawanie
kamicy. Swoją rolę odgrywają również zaburzenia wchłaniania kwasów tłuszczowych. Dodatkowym czynnikiem ryzyka
jest, stwierdzany często u chorych z NZJ, niedobór magnezu.
Zakrzepica żylna występuje 3-4 razy częściej niż u osób
zdrowych. Czynnikami sprzyjającymi rozwojowi zakrzepicy
jest: nadpłytkowość (duża liczba płytek krwi), niedobory witamin z grupy B oraz kwasu foliowego. Tu należy przypomnieć,
że sulfasalazyna zaburza wchłanianie kwasu foliowego i konieczna jest suplementacja tej witaminy.
Inne powikłania np. ze strony układu oddechowego,
nerwowego, czy amyloidoza są niesłychanie rzadkie, zaś
o osteopenii i osteoporozie oraz jej przyczynach, zapobieganiu i leczeniu pisaliśmy w nr 3/2009w artykule dr M. Sładek
i dr A. Świat.
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Jak wybierać i przechowywać tłuszcze?
Urszula Grochowska
Przegląd tłuszczów

Otrzymywanie margaryn

Masło to tłuszcz, który powstaje przez energiczne ubijanie
lub wstrząsanie schłodzonej śmietany. Jego wadą jest to, że łatwo psuje się w temperaturach pokojowych – pod wpływem
światła, tlenu z powietrza i zbyt wysokiej temperatury jełczeje,
a zjełczałe jest produktem zepsutym i nie nadaje się do konsumpcji. Należy je przechowywać w odpowiedniej temperaturze w szczelnych pojemnikach i wyjmować małe porcje do szybkiego spożycia. Podgrzewanie masła do temperatury powyżej
90°C prowadzi do procesu spalania tłuszczu, silnego brązowienia i tworzenia się aldehydu zw. akroleiną i innych szkodliwych,
nawet rakotwórczych związków. Dlatego masło można spożywać wyłącznie świeże lub używać go do szybkiego smażenia
w niskich temperaturach (np. jajecznica).
Smalec uzyskuje się przez wytopienie słoniny lub sadła.
Wykorzystuje się go jako tłuszcz kuchenny, piekarski i do bezpośredniego spożycia. Zasady prawidłowego żywienia zarówno osób chorych jak i zdrowych, zalecają całkowitą rezygnację
z tego tłuszczu.
Oleje to tłuszcze płynne, uzyskiwane z nasion lub miąższu owoców. Na uwagę zasługuje tu oliwa z oliwek. Jest ona
w naszej diecie cennym tłuszczem mimo niewielkiej zawartości
niezbędnych nienasyconych kwasów tłuszczowych (NNKT).
Zawiera najwięcej kwasów jednonienasyconych (korzystnych
w przemianie lipidów w organizmie) spośród wszystkich olejów. Działa żółciopędnie i obniża poziom cholesterolu.
Złą sławą cieszy się niezasłużenie olej rzepakowy – obecnie
dzięki uprawom odmian niezawierających kwasu erukowego
olej rzepakowy jest tłuszczem zdrowym i jako jeden z niewielu
nadaje się do smażenia.
Ostatnio mimo specyficznego smaku modny jest olej lniany,
zawierający omega-3 nienasycone kwasy tłuszczowe oraz olej
z pestek winogron – niezwykle bogaty w NNKT i witaminę E.
Margaryny są to produkty tłuszczowe zawierające emulsję złożoną z tłuszczów roślinnych lub tłuszczów roślinnych
i zwierzęcych oraz z wody lub mleka. Skład margaryn i ich właściwości zmieniają się w zależności od przeznaczenia produktu.

Margaryny otrzymuje się przez uwodornienie (utwardzenie) olejów lub w efekcie ich estryfikacji. Podczas procesu technologicznego zmieniają się właściwości fizyczne
i chemiczne oleju (temperatura topnienia, gęstość, kwasowość,
skład i ilość kwasów tłuszczowych) oraz tworzą się niekorzystne dla zdrowia izomery nienasyconych kwasów tłuszczowych.
Produkcja margaryn metodą estryfikacji poprawia ich wartość
żywieniową, gdyż otrzymywane w ten sposób tłuszcze są bogate w NNKT i prawie nie zawierają izomerów trans.
Wybór margaryny

Przy zakupie margaryn ważne jest, aby czytać etykiety
i zwracać uwagę na zawartość tłuszczów trans (powinna być jak
najmniejsza) oraz wybierać margaryny powstałe przez estryfikację.
Wybierając margarynę do smarowania, lepiej zrezygnować
z tych, na których widnieje napis: „uwodorniony”, „częściowo
uwodorniony”, „utwardzony”. Kupować należy margaryny
w kubeczkach, te dające się łatwo rozsmarować bezpośrednio
po wyjęciu z lodówki. Margaryny, które w lodówce twardnieją,
są bogate w kwasy trans. Niestety w Polsce nie ustalono jeszcze
norm regulujących zawartość tłuszczów trans w produktach
spożywczych. Pocieszający jest jednak fakt, że obecnie dużą
część margaryn na rynku polskim produkuje się metodą estryfikacji (ilość zawartych w nich kwasów trans jest śladowa),
a w większości także wzbogaca w witaminy.
Margaryny przeznaczone do pieczenia ciast w domu
i przemyśle cukierniczym produkowane są przede wszystkim
z utwardzonych tłuszczów roślinnych i częściowo utwardzonych tłuszczów zwierzęcych (łój wołowy, smalec). Dodaje się
do nich również gluten, lecytynę i kazeinę (dla polepszenia
walorów smakowych ciasta i nadania mu brązowego zabarwienia podczas wypieku). Margaryny piekarskie na ogół nie
są wzbogacane witaminami. Należy podkreślić, że gotowe wypieki oraz domowe ciasta z dużą ilością tłuszczów nie należą
do produktów zdrowych, a ich wartość odżywcza to często tak
zwane puste kalorie.

Zawartość tłuszczu
Rodzaj produktu

Olej

łącznie

w tym NNKT*

w tym transNNKT

min. 15%

bardzo wysoka

zależnie od
wykorzystania

wysoka

niewiele lub
wcale

Margaryna
przeestryfikowana
35-85%
Margaryna
kostkowa

niska

większość

Zawartość
witamin

Inne składniki odżywcze

dużo wit. E

śladowe ilości białka

często
wzbogacane
w wit. A,
D, E (poza
piekarskimi)

zależnie od procesu produkcji

Masło

72-85%**

wysoka

niewielka

dużo wit. A oraz
wit. D, E

karotenoidy (z których powstaje
wit. A), cholesterol, białka
(pożywka dla bakterii)

Smalec

ponad 99%

niska (3-16%)

b.d.

brak

niewielkie ilości cholesterolu oraz
ślady soli mineralnych

* Kolorem zielonym oznaczono czynniki korzystne dla zdrowia, czerwonym zaś niekorzystne.
** Co najmniej 80% dla masła chłodniczego i extra, 72% dla masła śmietankowego.
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Przechowywanie tłuszczów

trawy przyrządzane w woku – proces smażenia jest tu krótki,
a tłuszcze zachowują swoją naturalną postać. Używajmy więc
tłuszczów zgodnie z ich przeznaczeniem i datą ważności, aby
służyły naszemu zdrowiu.

Szybkość przebiegu procesów psucia tłuszczów zależy od
tego, ile zawierają wody lub enzymów przyspieszających rozkład. Podczas psucia zachodzą głównie zmiany chemiczne,
ale też procesy biochemiczne i mikrobiologiczne. Masło pod
wpływem temperatury, światła i tlenu zawartego w powietrzu
zmienia swój wygląd, smak i zapach. W nieodpowiednich warunkach traci swoją przydatność do spożycia już po 2-3 dniach.
Olej (dzięki witaminie E i fosfolipidom) „wytrzymuje” nieco
dłużej, jednak wysoka zawartość kwasów nienasyconych znacznie przyspiesza proces psucia się oleju podczas przechowywania
w nieodpowiednich warunkach.
Oleje należy przechowywać w szczelnie zamkniętych butelkach i z dala od światła, w temperaturach pokojowych (np.
w szafce kuchennej) – nie ma potrzeby chowania oleju do lodówki. Nie powinno się spożywać oleju po upłynięciu terminu
jego przydatności do spożycia, a oleje po jednorazowym użyciu
do smażenia trzeba wylewać, gdyż przy ponownym wykorzystaniu tworzą się w nich związki rakotwórcze.
Smalec, masło i margaryny powinny być przechowywane
w temperaturze 4-10°C, czyli w chłodni lub lodówce domowej.
Proces utleniania tłuszczów prowadzi do powstawania
wodoronadtlenków, powoduje również niszczenie NNKT
i witamin A, D, E, K. Produktem tego procesu są związki, które
zmniejszają strawność produktu, podrażniają błonę przewodu
pokarmowego, a nawet działają mutagennie.

Zabójcy z fast-food

Najgroźniejszą odmianą tłuszczów są tłuszcze trans (zob.
Kwartalnik 2/2010) odpowiedzialne za choroby serca i układu
krążenia. Nie są one obojętne także dla przewodu pokarmowego. Utrudniają wchłanianie składników odżywczych, składników mineralnych i witamin. Ryzyko wystąpienia gruczolaków
jelita jest prawie dwukrotnie wyższe u osób, których dieta zawiera dużo kwasów trans, niż u osób stosujących dietę ubogą
w te kwasy. Jak wspomniano, powstają one w trakcie przemysłowego utwardzania tłuszczów (produkcja margaryn i tłuszczy
cukierniczych) oraz pod wpływem wysokich temperatur. Między innymi dlatego niezdrowe jest spożywanie potraw głęboko smażonych, szczególnie w punktach zbiorowego żywienia.
Potrawy przyrządzane w domu, gdy do smażenia używamy odpowiedniego tłuszczu i dbamy o to, aby go nie przegrzać, nie są
tak szkodliwe.
Wybór odpowiedniego tłuszczu

Masło i śmietanka są tłuszczami zalecanymi w schorzeniach
przewodu pokarmowego oraz w okresie rekonwalescencji. Nie
poleca się natomiast stosowania śmietany, gdyż ukwaszona jest
trudniej strawna. Dzieciom do lat 3 zdecydowanie należy podawać wyłącznie masło, a nie margaryny, zwłaszcza twarde. Masło jest też zalecane kobietom ciężarnym i karmiącym.

Zmiany w kuchni

Niekorzystne zmiany wpływające na wartość odżywczą
tłuszczów i produktów z dodatkiem tłuszczu zachodzą podczas
wszystkich procesów kulinarnych. Najmniejszym zmianom
tłuszcze ulegają podczas gotowania i duszenia.
Temperatura, którą wtedy osiągają (około 100°C), nie powoduje w nich niekorzystnych zmian. Natomiast podczas
pieczenia i smażenia (powyżej 180°C) – zwłaszcza, gdy proces trwa długo i gwałtownie – niekorzystne procesy przebiegają szybko i wielokierunkowo. Wrażliwość tłuszczów na
działanie wysokiej temperatury zależy od temperatury ich
rozkładu, a także od zawartości w nich NNKT. Proces ogrzewania doprowadza do dymienia tłuszczu, czyniąc go szkodliwym i nienadającym się do spożycia. Można polecać po-

Rodzaj
tłuszczu

Potrawy
spożywane
na surowo
(sałatki,
majonezy)

Olej

rzepakowy,
słonecznikowy,
sojowy,
kukurydziany,
krokoszowy
(szafranowy),
arachidowy,
z pestek
winogron,
oliwa z oliwek,
kokosowy
i palmowy

•
•
•

częściej gotować i dusić, niż piec i smażyć,
dobierać właściwe tłuszcze do obróbki termicznej,
nie smażyć dwa razy na tym samym tłuszczu (olej,
smalec),
odpowiednio je przechowywać,
nie spożywać tłuszczów zjełczałych i po terminie
przydatności do spożycia.

•
•

Smażenie
Duszenie

W niskich
temperaturach,
krótkie (np.
jajecznica)

W wysokich
temperaturach

Pieczenie

powstała
w wyniku
estryfikacji
(w kubeczku)

powstała w wyniku utwardzenia (w kostce)
Tak

Smarowanie
pieczywa

rzepakowy, arachidowy oraz oliwa z oliwek
kokosowy i palmowy

Margaryna
Masło

Jak uniknąć niekorzystnych zmian w tłuszczach?

Nie

Smalec

Tak

Nie

Nie

Tak

Nie

Legenda kolorów:
zielony: tak, czerwony: nie, brązowy: ewentualnie.
J-elita Nr 3 (12) 2010
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1% podatku PIT

Wpłaty z odpisu 1% podatku dochodowego
Urząd Skarbowy
Aleksandrów Kujawski
Augustów
Bartoszyce
Bełchatów
Będzin
Biała Podlaska
Białogard
Białystok
Bielsko-Biała
Biłgoraj
Bochnia
Bolesławiec
Braniewo
Brodnica
Brzeg
Busko-Zdrój
Bydgoszcz
Chełmno
Chodzież
Chorzów
Chrzanów
Ciechanów
Cieszyn
Częstochowa
Dąbrowa Górnicza
Dąbrowa Tarnowska
Dębica
Drawsko Pomorskie
Działdowo
Elbląg
Gdańsk
Gdynia
Giżycko
Gliwice
Golub-Dobrzyń
Gorlice
Gorzów Wielkopolski
Gostynin
Gostyń
Grajewo
Grodzisk Mazowiecki
Grodzisk Wielkopolski
Grudziądz
Gryfice
Gryfino
Hrubieszów
Inowrocław
Janów Lubelski
Jarosław
Jasło
Jastrzębie Zdrój
Jawor
Jaworzno
Jelenia Góra
Jędrzejów
Kalisz
Kamień Pomorski
Kartuzy
Katowice

18

Suma
(PLN)
936
312
42
329
27
84
258
1 093
375
16
116
15
104
53
105
62
1 354
47
93
52
719
45
102
237
291
511
54
43
137
402
2 351
337
33
669
8
621
33
60
56
16
1 198
14
176
176
104
15
292
82
74
15
562
45
191
236
221
446
575
260
2 692

Urząd Skarbowy
Kazimierza Wielka
Kętrzyn
Kielce
Kluczbork
Kolbuszowa
Kołobrzeg
Konin
Końskie
Koszalin
Kościerzyna
Kozienice
Kraków
Kraków-Krowodrza
Kraków-Nowa Huta
Kraków-Podgórze
Kraków-Prądnik
Kraków-Stare Miasto
Kraków-Śródmieście
Krasnystaw
Krosno
Krosno Odrzańskie
Kutno
Kwidzyn
Legionowo
Legnica
Lesko
Leszno
Leżajsk
Lębork
Limanowa
Lubartów
Lublin
Łańcut
Łęczna
Łomża
Łowicz
Łódź-Bałuty
Maków Mazowiecki
Malbork
Miechów
Mielec
Międzychód
Mikołów
Mińsk
Mogilno
Mysłowice
Myszków
Myślenice
Nisko
Nowa Ruda
Nowe Miasto Lubawskie
Nowy Dwór Mazowiecki
Nowy Sącz
Nowy Targ
Nowy Tomyśl
Nysa
Oleśnica
Olkusz
Olsztyn

Suma
(PLN)
41
77
568
33
46
36
88
167
90
21
254
391
1 136
1 575
1 410
8 172
738
359
32
137
58
123
8
537
342
86
86
30
368
32
35
2 112
5 207
125
33
48
1 880
96
103
107
490
122
54
238
42
637
164
301
430
142
101
63
334
127
8
145
202
420
1 026

Urząd Skarbowy
Opatów
Opole
Ostrowiec Świętokrzyski
Ostróda
Ostrów Wielkopolski
Oświęcim
Otwock
Pabianice
Pajęczno
Piaseczno
Piekary Śląskie
Płock
Płońsk
Polkowice
Poznań
Proszowice
Pruszcz Gdański
Pruszków
Przemyśl
Przeworsk
Pszczyna
Puck
Puławy
Pułtusk
Radom
Radomsko
Radziejów
Ropczyce
Ruda Śląska
Rybnik
Ryki
Rypin
Rzeszów
Sandomierz
Sanok
Siedlce
Sieradz
Skarżysko-Kamienna
Skierniewice
Słubice
Słupsk
Sochaczew
Sokółka
Sopot
Sosnowiec
Stalowa Wola
Starachowice
Stargard Szczeciński
Starogard Gdański
Staszów
Strzelce Opolskie
Strzelin
Strzyżów
Sucha Beskidzka
Suwałki
Szczecin
Szczecinek
Świdnica
Świebodzin

Suma
(PLN)
73
20
197
10
487
1 422
107
34
27
781
89
65
58
30
1 293
14
209
1 057
86
287
232
175
48
327
200
50
60
30
117
100
86
5
929
1 028
228
72
317
78
27
63
233
277
89
365
62
210
938
187
19
349
16
161
192
134
128
2 284
91
24
130

Urząd Skarbowy
Świecie
Świnoujście
Tarnobrzeg
Tarnowskie Góry
Tarnów
Tczew
Tomaszów Mazowiecki
Toruń
Turek
Tychy
Wadowice
Warszawa-Bemowo
Warszawa-Bielany
Warszawa-Mokotów
Warszawa-Praga
Warszawa-Śródmieście
I US

Suma
(PLN)
34
3
87
38
441
100
391
3 053
236
320
3 367
1 677
1 033
3 037
1 221
7 360

Warszawa-Śródmieście
III US

2 357

Warszawa-Targówek

3 371

Warszawa-Ursynów

3 076

Warszawa-Wawer

1 467

Warszawa-Wola

1 388

Wągrowiec

15

Wejherowo

151

Wieliczka

413

Wieluń

26

Włocławek

845

Włodawa

50

Wodzisław Śląski

169

Wołomin

2 862

Wołów

23

Wrocław

84

Wrocław-Fabryczna

488

Wrocław-Krzyki

161

Wrocław-Psie Pole

186

Wrocław-Stare Miasto

492

Wrocław-Śródmieście

52

Września

115

Wyszków

166

Zabrze

122

Zakopane

662

Zamość

89

Ząbkowice Śląskie

64

Zgierz

220

Zgorzelec

203

Zielona Góra

437

Złotów

88

Zwoleń

55

Żary

340

Żnin

893

Żory

149

Żyrardów

3 403

Żywiec
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Planowane spotkania
Województwo
dolnośląskie
kujawsko-pomorskie
lubelskie
lubuskie
łódzkie
małopolskie
mazowieckie
opolskie

Liczba
podatników
72
160
60
17
94
394
295
8

Ciąg dalszy ze str. 7.

Suma
(PLN)
3 125
7 796
2 762
940
3 471
23 520
37 974
318

Województwo
podkarpackie
podlaskie
pomorskie
śląskie
świętokrzyskie
warmińsko-mazurskie
wielkopolskie
zachodniopomorskie
Razem

Liczba
podatników
208
32
93
177
87
49
48
67
1 861

Suma
(PLN)
8 549
1 754
4 733
7 270
3 722
1 930
3 058
3 847
114 769

Następnie pojechaliśmy do Dziwnowa, gdzie czekał na nas
prawdziwy statek piracki, którym popłynęliśmy w rejs po Zalewie Szczecińskim i na otwarte morze. Krajobrazy jakie widzieliśmy podczas rejsu po Zalewie są przepiękne i na zawsze pozostaną w naszej pamięci.
W Niechorzu odwiedziliśmy Muzeum Rybołówstwa, gdzie
przewodnik bardzo ciekawie opowiedział jak wyglądał i obecnie
wygląda połów ryb, oraz pokazał nam jak bardzo może być niebezpieczne morze nawet w czasie lekkiego sztormu.
Zorganizowanie wycieczek nie byłoby możliwe gdyby nie
wsparcie Fundacji Kantona przy Banku Pekao SA za co z głębi
serca w imieniu wszystkich dzieci i rodziców bardzo dziękujemy.
Turnus sprawił, że uczestnicy nawiązali nowe przyjaźnie, dzieci zintegrowały się z młodzieżą, a rodzice miło spędzali wieczory
przy ognisku. Ośrodek w Niechorzu spełnił nasze oczekiwania,
za co bardzo dziękujemy. Mamy nadzieję, że w przyszłym roku
również spotkamy się w Niechorzu i myślę, że tym razem nasza
grupa zapełni cały ośrodek.
Agnieszka Gołębiewska (langusta)

Planowane spotkania
19 maja Międzynarodowym Dniem Nieswoistych Chorób Zapalnych Jelit „IBD Day”
Jeśli masz pomysł na to jak powinniśmy obchodzić pierwszy dzień CUDaków napisz do nas. Jesteśmy otwarci na wszystkie pomysły.
Jest to okazja aby usłyszano o nas.
Dzień Edukacji o NZJ w tym roku odbędzie się 4 grudnia w:
Warszawie
o godz. 11 w siedzibie Towarzystwa przy ul. Ks. Trojdena 4.
Zapraszamy na wykłady, konsultacje, a dzieci na zabawę i wizytę Św. Mikołaja.
Krakowie
w Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Krakowie-Prokocimiu przy ul. Wielickiej 265 (aula – III pięto)
o godz. 9 odbędą się Warsztaty dla młodzieży, o godz. 10 początek wykładów.
Zakończenie przewidziano około godziny 14.00
Na zgłoszenia czekamy do końca listopada pod adresem
j-elita@iimcb.gov.pl lub pod numerem telefonu (022) 59 70 782
Szczegółowy program spotkań znajdą Państwo w późniejszym terminie na stronach j-elita.org.pl.
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