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Nasze spotkania

Szanowni Państwo,

Miło mi poinformować, że Towarzystwo „J-elita” ponownie 
uzyskało dofinansowanie z PFRON na wydawanie kwartalnika, 
w czym ogromna zasługa Magdaleny Staniewskiej. Pozwoli to 
na zwiększenie nakładu i dotarcie do większej liczby chorych. 
Prosimy o zgłaszanie jeśli do Państwa poradni, oddziału dociera 
niedostateczna liczba numerów. Zależy nam, aby pacjent, 
szczególnie ten z niedawno rozpoznaną chorobą, otrzymał 
informację, że istnieje grono osób, które może pomóc w oswojeniu 
się z nową sytuacją. 
Naszym czytelnikom pragniemy uświadomić, że Towarzystwo jest 
silne dzięki wkładowi pracy swoich członków. Jeśli macie Państwo 
pomysł na to, co możecie zrobić dla innych chorych, z naszej strony 
możecie liczyć na wsparcie. 
Zachęcam też do wzięcia udziału w organizacji Światowego Dnia 
NZJ. W tym roku imprezy na pewno odbędą się w Katowicach 
i Warszawie, ale może inne ośrodki też mają pomysł jak 
popularyzować wiedzę o naszych chorobach. 
Zawsze możecie Państwo pomóc przeznaczając 1% swojego 
podatku na naszą rzecz. Pamiętajcie, że tylko 1/3 podatników  
to robi. Może wystarczy rozliczyć te osoby z rodziny, które dotąd 
tego nie robiły, bo np. rozliczał je ZUS. Rozliczenie przez Internet 
to kilka minut. Zachęcam.

kwartalnik

Redaktor Naczelna

Małgorzata Mossakowska
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Weszła w życie nowa ustawa refundacyjna. Spowodowała nie 
tylko zamieszanie z wystawianiem recept, ale również całkowi-
tą dezorientację chorych ile za jaki lek będą musieli zapłacić.  
Co przyniosła dla nas, chorych na NZJ? Zmiany zarówno na lep-
sze, jak i na gorsze. 

Do stanu sprzed zmian z listopada 2011 r. wróciło refinan-
sowanie czopków i wlewek z mesalazyny dla chorych na wrzo-
dziejące zapalenie jelita grubego. Ceny mesalazyny doustnej 
pozostają praktycznie na niezmienionym poziomie. I na tym 
kończą się dobre wieści. 

Wielu z na za leki płaci teraz więcej, czasami o wiele więcej. 
Kogo te niekorzystne zmiany dotknęły? 
Wszystkich, którzy stosują azatioprynę, gdyż nie ma 

ona rejestracji w NZJ. W dokumencie rejestracyjnym 
są wymienione niektóre choroby autoimmunolo-
giczne, ale nie zapalenia jelita. Rejestrację posiada  
za to stosowana rzadziej w NZJ 6-merkapto-
puryna, gdyż w dokumencie są wymienione  
i WZJG i Ch. L-C. Oznacza to, że za azatioprynę  
(Imuran) płacimy 100%, zaś za 6-MP ry-
czałt (3,20 PLN).

Przejdźmy teraz do preparatów 
mesalazyny – czopki mają wskazania  
w zapaleniu odbytnicy, a wlewki tyl-
ko we wrzodziejącym zapaleniu je-
lita grubego. Oznacza to, że osoba  
z Ch. L-C, która z leczenia dood-
bytniczego odnosi korzyści zapłaci 
za obie postacie mesalazyny 100%. Mało 
tego, wszystkie preparaty doodbytnicze mają 
rejestrację tylko w stanach ostrych, co oznacza, że 
zgodnie z literą prawa nie mogą być zapisywane ze zniżką 
w celach przedłużenia remisji, nie mówiąc o chemoprewencji.  
Natomiast tabletki mają wskazania również w zapobieganiu za-
ostrzeniom. Wniosek: osoby z zajętą tylko odbytnicą muszą przewle-
kle zamiast czopków brać tabletki i truć cały organizm. 

A co z osobami chorymi na nieokreślone lub mikroskopowe 
zapalenie jelita grubego? Tu jedynym lekiem, który można roz-
ważyć jest sulfasalazyna, gdyż w charakterystyce produktu napi-
sano: choroby zapalne jelit (np.: WZJG, Ch. L-C). To daje szansę 
na skorzystanie z refundacji. Preparaty mesalazyny doustnej mają 
wskazania rejestracyjne tylko w WZJG i Ch. L-C, czyli dla innych 
chorych są pełnopłatne. 

Dość szerokie wskazania mają kortykosteroidy o działaniu 
systemowym i te leki nadal będą za opłatą ryczałtową we wszyst-
kich schorzeniach. Niejasna jest natomiast sytuacja z czopkami  
i wlewkami z hydrokortyzonu, które były produktami wykonywa-
nymi przez apteki. 

Budesonid tak, jak dotychczas będzie na ryczałt tylko w Ch. L-C 
o łagodnym lub umiarkowanym nasileniu obejmującej jelito krę-
te i (lub) okrężnicę wstępującą. Dla innych chorych, w tym osób  

z mikroskopowym zapaleniem jelita – pełnopłatny.
To nie koniec problemów, bo większość z wymienio-
nych preparatów nie jest zarejestrowana dla dzieci. 

Np. wymieniony budesonid można wg reje-
stracji podawać dzieciom od 8 roku życia  

o masie ciała ponad 25 kg. Jeśli nasza 
8-letnia pociecha nie jest niedo-

żywiona i waży poniżej 25 kg,  
a przy Ch. L-C to częste, to re-
fundacja się nie należy. Oczy-
wiście wszystkie młodsze dzie-

ci o refundacji tego drogiego 
leku mogą tylko pomarzyć. 

W tej ostatniej sprawie, gdyż 
dotyczy to większości leków stoso-

wanych w pediatrii, podniósł się krzyk  
i jest szansa na załatwienie refundacji 

systemowo. Mamy nadzieję, że nastąpi  
to niedługo, listy leków stosowanych  

ze wskazań klinicznych – jak azatiopryna – 
przygotowane przez konsultanta krajowego  

w dziedzinie gastroenterologii zostaną zaakcep-
towane i sytuacja wróci do normy. 

26-go lutego, już po przygotowaniu kwartalnika 
do druku, opublikowano nową listę leków refundo-

wanych, obowiązującą od 1-go marca. Z zadowoleniem 
można odnotować to, że dla chorych na wszystkie posta-

cie NZJ azatiopryna będzie dostępna za opłatą ryczałtową. 
Wiele leków będzie refundowanych dla dzieci. Nie dotyczy  

to niestety budesonidu, a w przypadku preparatów mesalazy-
ny, dla tej grupy chorych, informacja nie jest dla mnie jasna. 

Od grudnia wysłaliśmy parę setek kartek do Ministra Zdrowia 
(projekt wykonany przez tom-asa – Tomasza Walęckiego). Może-
my wysyłać je nadal upominając się o nasze prawo do nowocze-
snego leczenia, gdyż nie wszystkie nonsensy zostały usunięte.

Jak nie kijem go to pałką

Towarzystwo „J-elita”
zachęca do wpłacania 1% podatku przy rozliczaniu PIT-ów.

KRS  00002385251%                            1%
Pomocne informacje na stronie internetowej

http://www.j-elita.org.pl/

1% podatku mogą przekazać:
- ryczałtowcy – PIT 28, - przedsiębiorcy – PIT 36,

- przedsiębiorcy-liniowcy – PIT 36L, - pracownicy – PIT 37,
- gracze giełdowi – PIT 38, - osoby, które sprzedały nieruchomość – PIT 39.

Małgorzata Mossakowska
Wiceprezes ZG Towarzystwa „J-elita”
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Spotkania

IV Dni Edukacji o NZJ
Warszawa

3-go grudnia 2011 roku w Warszawie odbył się IV Dzień 
Edukacji o NZJ. Po powitaniu gości, Agnieszka Gołębiewska 
– główna organizatorka i Małgorzata Mossakowska, przed-
stawiły dotychczasowe osiągnięcia stowarzyszenia i opowie-
działy o planach na przyszłość.

Część wykładową rozpoczęła dr Katarzyna Bochenek, 
Wiceprezes Mazowieckiego Oddziału „J-elity”, wystąpie-
niem zatytułowanym: „Przebieg NZJ u dzieci”, które było 
skierowane nie tylko do rodziców i młodzieży, ale także  
chorych dorosłych. 

Następny wykład, o roli psychologa w leczeniu chorób 
przewlekłych w tym NZJ, poprowadziła mgr Milena Pyra. 
Z powodu doświadczenia zawodowego (Klinika Gastroente-
rologii i Żywienia Dzieci WUM) szczególną uwagę poświę-
ciła roli psychologa w leczeniu dzieci, ale problematyka osób 

dorosłych również została potraktowana obszernie (patrz 
str. 12).

Kolejną prezentację, pt. „Życie po kolektomii” przedsta-
wiła lek. med. Dorota Rucz z Kliniki Chirurgii Gatroentero-
logicznej i Transplantologii Szpitala MSWiA w Warszawie. 
Po wysłuchaniu wykładu śmiało można powiedzieć: „nie 
bójcie się!”. W dobie nowoczesnych metod, w tym technik 
laparoskopowych, chirurgia nie jest taka straszna, jakby się 
wydawało. Pamiętajcie, że lepiej przeprowadzić operację  
w trybie planowym niż w trybie nagłym.

W trakcie trwania wykładów z dziećmi, których w tym 
roku przybyło rekordowo dużo (ponad 30-ro) opiekowali się 
psycholodzy i wolontariusze. Do naszych małych CUD-aków 
przybył, jak co roku, Św. Mikołaj z podarunkami. W rolę Mi-
kołaja, podobnie jak w latach ubiegłych, wcieliła się osoba, 
która wiele pomaga w działalności Towarzystwa „J-elita”.

Na uczestników czekał poczęstunek, przy którym trwa-
ła ożywiona dyskusja dotycząca wykładów oraz problemów, 
z którymi na co dzień borykają się chorzy. 
Frekwencja dopisała, było ponad 80 osób dorosłych, które 
zjechały z całej Polski, m.in.: ze Szczecina, Kutna i Białego-
stoku. Tak duże zainteresowanie spotkaniem i wykładami 
dodaje nam siły i pokazuje, że to, co robimy jest potrzebne  
i ma sens.

Serdecznie dziękujemy wszystkim wykładowcom. Do-
datkowo, psycholog Milenie Pyrze oraz wolontariuszom  
za pomoc przy opiece nad dziećmi. Szczególne wyrazy uzna-
nia należą się Agnieszce Gołębiewskiej za zorganizowanie  
IV Dnia Edukacji o NZJ w Warszawie oraz za pozyskanie 
sponsora – Fundacji Bankowej im. dr. Mariana Kantona.

Kraków
W sobotę, 10-go grudnia 2011 roku, w Szpitalu Uniwer- 

syteckim w Krakowie-Prokocimiu odbył się IV Dzień Edu- 
kacji o NZJ, zorganizowany przez Oddział Małopolski Towa-
rzystwa „J-elita”.

Uczestnicy spotkania mieli okazję wysłuchać interesują-
cych wykładów, które wygłosili: prof. dr hab. med. Roman 
Herman „Rola chirurga w leczeniu NZJ”, dr hab. med. Mał-
gorzata Zwolińska-Wcisło „Miejsce terapii biologicznej i pro-
biotyków w leczeniu NZJ”, dr med. Małgorzata Sładek „ABC 
NZJ” oraz „Dieta w pytaniach i odpowiedziach”, mgr Jolanta 
Damek „Orzecznictwo o niepełnosprawności w praktyce”.

W przerwach między wykładami, czekał poczęstunek 
oraz mini-konkurs, w czasie którego każdy wygrywał ga-
dżety Towarzystwa. Kilkanaście osób skorzystało z okazji  
i dołączyło do „J-elity”. Zainteresowani mogli także wypeł-
nić „pozdrowienia z WC” – kartkę pocztową, zaadresowaną  
do Ministra Zdrowia.

W spotkaniu wzięło udział ponad 200 osób, a uczestnicy 
byli bardzo zadowoleni z organizacji oraz tematyki wykładów. 

Po konferencji odbył się Walny Zjazd Członków Oddzia-
łu Małopolskiego Towarzystwa „J-elita”, w czasie którego 
przedstawiono działania Oddziału w roku 2011, a dotychcza-
sowa Prezes Oddziału – dr med. Małgorzata Sładek – podzię-
kowała za wieloletnią współpracę i ustąpiła ze stanowiska, 

jednocześnie rekomendując Artura Wolaka, który zastąpił ją 
w wyniku głosowania. Wybrani zostali także nowi Delegaci 
Oddziału na Walny Zjazd Delegatów.

Serdecznie dziękujemy Wykładowcom, że już czwar-
ty rok z rzędu poświęcili nam swój czas i w przystępny 
dla pacjenta sposób podzielili się wiedzą, wolontariuszom  
za nieocenioną pomoc i organizatorom za przygotowanie 
konferencji. Ponadto, już teraz zapraszamy za rok, na jubile-
uszowe V Dni Edukacji!

Nie wpuszczaj raka do swego flaka 

Chemoprewencja
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Spotkania

Pomorze
Oddział Pomorski naszego Towarzystwa zmobilizował się 

do zorganizowania dwóch spotkań w styczniu 2012. Pierw-
sze z nich, świąteczne spotkanie dla dzieci, odbyło się 7-go 
stycznia w Pomorskim Centrum Traumatologii w Gdańsku, 
na oddziale Pediatrii, Gastroenterologii, Hepatologii i Ży-
wienia Dzieci. W zabawach zorganizowanych przez wolonta-
riuszy z Fundacji Dr Clown wzięły udział dzieci leżące w tym 
czasie na oddziale oraz przybyłe wraz z rodzicami na wykład, 
dr. n. med. Piotra Landowskiego, pt. „Choroby często współ-
istniejące z NZJ oraz mające podłoże autoimmunologiczne”, 
będący głównym punktem spotkania. Ten innowacyjny te-
mat przedstawiony został w bardzo interesujący sposób;  
dr Landowski opowiedział o funkcjonowaniu układu odpor-
nościowego, mechanizmach powstawania chorób autoimmu-
nologicznych – w tym nieswoistych zapaleń jelit – oraz opisał 
choroby, które, niestety, często dotykają osoby już borykające 
się z NZJ. Na koniec wykładu lekarz zaprezentował projekt 
nowoczesnego programu przygotowującego dzieci chore do 
zmierzenia się z trudnościami dorosłego życia. Po prelekcji 
doktor bardzo wyczerpująco odpowiadał na wszystkie pyta-
nia zadawane przez uczestników. 

Drugie spotkanie, o bardziej kameralnym charakterze 
odbyło się 24-go stycznia w Centrum Organizacji Pozarządo-
wych w Gdyni. Było to Walne Zebranie Członków Oddziału 
połączone z wykładem, pt. „Colitis Ulcerosa – choroba gene-
tyczna czy cywilizacyjna (spojrzenie od strony pielęgniar-

skiej)” wygłoszonym przez mgr Karolinę Slażewicz, Koordy-
nator Sieci Przychodni Swissmed. Opowiadając o tej chorobie 
prelegentka zwróciła szczególną uwagę na aspekty związane  
z problemami pacjentów, zarówno pielęgnacyjnymi, jak i psy-
chologicznymi, a także na rolę i znaczenie grup wsparcia – ta-
kich, jak nasza CUD-akowa społeczność. Podczas zebrania za-
kreślony został plan działań Oddziału na najbliższy rok oraz 
przygotowane zostały wstępne ustalenia dotyczące najbliższe-
go przedsięwzięcia – konkursu plastycznego dla dzieci.

Chciałabym gorąco podziękować wykładowcom, orga- 
nizatorom, wolontariuszom za ciężką pracę oraz uczestni-
kom za przybycie.

Zamość
7 grudnia 2011 roku był ważnym dniem dla osób chorych 

na NZJ z całej Lubelszczyzny. Tego dnia, w Szpitalu im. Jana 
Pawła II w Zamościu, odbyło się spotkanie zorganizowane 
przez Annę Mielnik – członka Towarzystwa „J-elita”. 

Celem spotkania było poszerzenie wiedzy o Nieswoistych 
Zapaleniach Jelita (NZJ). Prof. Piotr Radwan z Kliniki Ga-
stroenterologii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie wygło-
sił interesujący wykład o chorobie Leśniowskiego-Crohna  
i Wrzodziejącym Zapaleniu Jelita Grubego. Profesor przy-
jął, w imieniu córki dr Karoliny Radwan-Kwiatek, gratu-
lacje za zdobycie nagrody za najlepsza pracę doktorską,  
pt: „Rola komórek dendrytycznych w etiopatogenezie nieswo-
istych zapaleń jelit”. Nagroda została przyznana w konkursie, 
o którym pisaliśmy w poprzednim numerze Kwartalnika. 

W spotkaniu udział wzięła także lek. med. Marzena 
Szwed – dietetyk ze Szpitala im. Jana Pawła II w Zamościu. 

Kolejny wykład zaprezentowała przedstawicielka fir-
my Nutricia – Dominika Krasnopolska-Iwańczuk, które-
go tytuł brzmiał: „Żywienie i suplementacja w chorobach 
układu pokarmowego”. 

Frekwencja, jak na pierwsze spotkanie organizowane przez 
„J-elitę” na Lubelszczyźnie, była bardzo wysoka. Dzięki temu, 
lubelscy członkowie Towarzystwa wiedzą, że takie spotkania 
są potrzebne i zapewne zmotywuje ich to do dalszych działań. 

Wszyscy uczestnicy byli bardzo zadowoleni. Wysłuchali 
ciekawych wykładów, a także poznali nowe osoby z podob-
nymi problemami zdrowotnymi. Wiele osób skorzystało 
z okazji i przystąpiło do Towarzystwa „J-elita”. 

Pragnę raz jeszcze podziękować naszym wykładowcom 
za to, że zechcieli wziąć udział w spotkaniu i  podzielić się 
z uczestnikami swoją wiedzą oraz firmie Nutricia za sfinanso-
wanie cateringu i drobnych podarunków dla gości. Szczegól-
ne wyrazy uznania należą się Annie Mielnik za trud włożony  
w organizację I-go Dnia Edukacji o NZJ na Lubelszczyźnie.

Katarzyna Wójtowicz

Kielce po raz pierwszy
5-go lutego 2012 roku odbyło się pierwsze spotkanie „J-elity”  

w Kielcach, w którym uczestniczył prezes Towarzystwa –  
Paweł Staniewski. Zainteresowani zebrali się w jednej z kie-
leckich restauracji, a spotkanie miało charakter informacyjny.

Uczestnicy dowiedzieli się o działaniach podejmowanych 
przez stowarzyszenie oraz korzyściach płynących z człon-
kowstwa. Każdy obecny otrzymał materiały informacyjne 
oraz miał okazję zostać członkiem „J-elity”. Była to także 
kolejna okazja do nawiązania nowych znajomości, wymiany 

doświadczeń związanych z chorobą, a także spędzenia czasu 
w miłym towarzystwie. 

W spotkaniu uczestniczyło około 20 osób. Wybraliśmy 
Delegatów, którzy będą reprezentować województwo święto-
krzyskie na Walnym Zgromadzeniu Towarzystwa. 

Miejmy nadzieję, że tak owocne pierwsze spotkanie, po-
rwie świętokrzyskie CUD-aki do pracy. 
Trzymamy kciuki.
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V Konferencja Naukowo-Szkoleniowa we Wrocławiu
14-go stycznia 2012 roku odbyła się V Konferencja Na-

ukowo-Szkoleniowa, pt. „Nieswoiste zapalenia jelita u dzieci”, 
zorganizowana przez II Katedrę i Klinikę Pediatrii, Gastro-
enterologii i Żywienia Akademii Medycznej we Wrocławiu. 
Pomimo niesprzyjającej pogody, konferencja cieszyła się dość 
sporym zainteresowaniem, odwiedziło nas ok. 80 osób. 

W pierwszej części, zaproszeni prelegenci – prof. dr hab. 
med. Józef Ryżko oraz prof. dr hab. Franciszek Iwańczak – 
udzielili informacji o najnowszych sposobach leczenia NZJ  
u dzieci oraz przeanalizowali, na podstawie amerykańskich 
badań, przestrzeganie leczenia i systematyczność brania leków  
u dzieci i młodzieży. Dr n. med. Elżbieta Krzesiek przedstawiła 
własne obserwacje na temat leczenia biologicznego infliksyma-
bem dzieci z chorobą Leśniowskiego-Crohna, następnie przy-
stąpiono do dyskusji na powyższe tematy. W przerwie, każdy 
uczestnik mógł liczyć na indywidualne rozmowy i konsultacje. 

Druga część szkolenia była poświęcona niedokrwistości  
u dzieci z nieswoistymi zapaleniami jelita i ten problem rów-
nież zaprezentowała dr n. med. Elżbieta Krzesiek. Następnie, 
dr n. med. Tomasz Pytrus omówił występowanie i lokalizację 
choroby Leśniowskiego-Crohna u dzieci z regionu Dolnego 
Śląska, a na koniec konferencji mgr Małgorzata Jackowska-
-Adamska podzieliła się wiadomościami na temat tego jak eu-
stres wpływa na życie człowieka. Tę część również zakończyła 
dyskusja i pytania do ekspertów.

W trakcie spotkania głos został udzielony również Pre-
zesowi Towarzystwa „J-elita” Pawłowi Staniewskiemu, któ-
ry opowiedział o działalności stowarzyszenia oraz zachęcał  
do przystąpienia do „J-elity”. Każdy mógł indywidualnie po-
rozmawiać z przedstawicielami „J-elity”, otrzymać najnow-
szy numer Kwartalnika, a także inne gadżety.

Spotkanie miało charakter edukacyjny, poruszone tema-
ty dotykały istotnych problemów, z którymi na co dzień bo-
rykają się dzieci z NZJ oraz ich rodzice. 

Magdalena Górna

Spotkania

1% przekazany na stowarzyszenie „J-elita” 
wspomoże wielu młodych ludzi w walce z niecodzienną codziennością 

Mikołaj w Śląskim Oddziale „J-elity”
3-go grudnia 2011 roku odbyło się spotkanie mikołaj- 

kowe dla dzieci i młodzieży z Górnośląskiego Centrum 
Zdrowia Dziecka w Katowicach.

Już od pierwszych minut spotkania wiedzieliśmy, że 
będzie to wyjątkowy czas spędzony w doborowym towa-
rzystwie. Odwiedziła nas liczna grupa śląskich CUD-aków, 
dzieci wraz z rodzicami, a także doc. Urszula Chlebowczyk 
oraz psycholog mgr Magdalena Janowska, które od samego 
początku służyły radą i dobrym słowem.

Mikołajki rozpoczęliśmy od prezentacji przedstawiającej 
działalność Śląskiego Oddziału Towarzystwa „J-elita”, która 
wzbudziła duże zainteresowanie. Następnie głos zabrała doc. 
Urszula Chlebowczyk zachęcając do dyskusji i przypominając 
o możliwości skorzystania z indywidualnych konsultacji.

Po części oficjalnej przyszedł czas na oczekiwane przez 
wszystkich upominki od Towarzystwa „J-elita” oraz firmy Nu-
tricia, a także konkurs plastyczny, który polegał na pomysło-
wym ozdobieniu kubków podarowanych nam przez jednego 
ze sponsorów spotkania. Już po kilku chwilach białe kubeczki 
zamieniły się w kolorowe, artystyczne dzieła sztuki. Jury wy-
brało trzy najładniejsze i ich autorzy otrzymali nagrody w pos-
taci unikatowych koszulek „Poznaj CuDaka”. Każdy z przy-
byłych mógł skorzystać z profesjonalnej sesji fotograficznej 
uwieczniającej zadowolone buzie uczestników.

Z racji dużej liczby prezentów – przygotowanych dzię-
ki nieocenionej pomocy sponsorów – mogliśmy obdarować 
również dzieci przebywające na Oddziale Gastroenterologii, 
które nie mogły zjawić się na Mikołajkach osobiście. 

Każda kolejna chwila spotkania mijała coraz szybciej na 
licznych rozmowach i wspólnym śmiechu w ciepłej, świą-
tecznej atmosferze. 

Serdecznie dziękujemy sponsorom, bez których spotkanie 
nie obfitowałoby w tak wiele niespodzianek. Ukłon należy 
się firmie Qubarts oraz Bi-Art za przekazanie nam kubków,  
a także firmie Art Equipment za darowiznę w postaci farb  
do malowania na porcelanie. Bez pomocy wyżej wymienio-
nych nie moglibyśmy zorganizować konkursu, w którym  
to odkryliśmy wiele talentów!

Dziękujemy także mgr Natalii Matybie za przemiłą nie-
spodziankę w postaci biletów do kina dla wszystkich dziecia-
ków oraz państwu Jolancie i Marianowi Dziukom za profesjo-
nalne fotografie, które będą idealną pamiątką ze spotkania!

Arleta Baniak
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Szkolenie dla członków zarządów  
stowarzyszeń krajowych w Brukseli

Europejska Federacja Stowarzyszeń Crohna i Colitis 
Ulcerosa (EFCCA) w dniach 21-23 listopada 2011 zorganizo-
wała w Brukseli pierwsze szkolenie dla członków zarządów 
stowarzyszeń krajowych. Szkolenie wpisuje się w jeden z sze-
ściu priorytetów Federacji zatytułowany Athena („Akademia 
EFCCA”, łącząca i ucząca liderów narodowych stowarzyszeń, 
mająca na celu wymianę wiedzy i „dobrych praktyk”). 

Pierwszego dnia omówiono Europejską Strategię Zdrowia 
oraz projekty realizowane przez EFCCA (Lokalizator Toalet, 
Biblioteka NZJ, projekt IPODD, sześć priorytetów EFCCA).

Kolejny dzień rozpoczęliśmy od gry miejskiej mającej 
na celu ćwiczenie pracy w zespole. Kilka godzin, podziele-
ni na czteroosobowe grupy, spędziliśmy w centrum Brukse-
li poszukując odpowiedzi na kilkadziesiąt pytań zawartych  
w konspektach, które dotyczyły nie tylko wiedzy ogólnej, ale 
także budynków, zabytków czy pomników usytuowanych  
w mieście. Ze względu na ściśle określony czas, współpraca 
między członkami zespołów była nieodzowna, gdyż bez tego 
nie udałoby się wykonać zadania. 

Po południu odbyło się profesjonalne szkolenie, przepro-
wadzone przez firmę public relations Hill&Knowlton, które 
dotyczyło komunikacji z mediami. Braliśmy udział w zaaran-
żowanych wywiadach (dla prasy i telewizji na żywo), które 
były, przeprowadzane przez dziennikarkę pracującą na co 
dzień w BBC, nagrywane, a następnie analizowane. Pozna-
liśmy różne strategie, techniki i zwroty stosowane w świecie 
mediów, a na koniec rozdano nam materiały do wykorzysta-

nia w przyszłości na „naszym terenie”. Wieczorem świętowali-
śmy otwarcie nowego biura EFCCA, a Prezes Federacji, Marco 
Greco, przedstawił wyniki ankiety IMPACT – europejskiego 
badania, które dotyczyło jakości życia osób z NZJ.

Ostatniego dnia zwiedzaliśmy budynki Parlamentu Eu-
ropejskiego (PE). Po krótkim wykładzie na temat działania 
poszczególnych instytucji UE, zaprowadzono nas do impo-
nującej sali, w której odbywają się obrady PE. Duże wrażenie 
wywarło na nas dostępne w 23 językach, nowo otwarte cen-
trum dla zwiedzających Parlamentarium, gdzie używając 
przewodnika multimedialnego każdy może poznać kulisy 
pracy PE, jednocześnie dobrze się bawiąc. W tym samym 
czasie, Prezes Marco Greco wraz z Dyrektorem Zarządza-
jącym EFCCA, Luisą Avedano, uczestniczyli w spotkaniu  
z kilkoma członkami Parlamentu, którzy zgodzili się przed-
stawić petycję dotyczącą problemów osób z NZJ innym 
członkom PE wraz z prośbą o jej poparcie. Wyrazili tak-
że chęć sponsorowania obchodów Światowego Dnia NZJ  
w 2012 roku, który w Brukseli odbędzie się 15 maja. 

Wizyta ta zakończyła trzydniowe szkolenie. Kolejne 
spotkanie w ramach „Akademii EFCCA” planowane jest na 
czerwiec 2012 i będzie adresowane do wolontariuszy dzia-
łających w stowarzyszeniach krajowych. 

Wszystkie koszty spotkania zostały pokryte ze środ-
ków EFCCA.

Magdalena Staniewska  

Europa jednoczy się w walce z NZJ
Europejska Federacja Stowarzyszeń Crohna i Colitis 

Ulcerosa (EFCCA) apeluje o zwiększenie dostępu do opieki 
zdrowotnej, szerszy wachlarz możliwości leczenia oraz po-
lepszenie opieki dla ludzi cierpiących na NZJ.

15-go lutego, w Barcelonie, w obecności delegatów i przed-
stawicieli prasy z 40 krajów europejskich (łącznie z Polską), 
EFCCA przedstawiła pełne wyniki europejskiego badania 
IMPACT, które miało na celu ukazanie prawdziwego wpływu 
NZJ na jakość życia chorych i obejmowało nie tylko problemy 
medyczne, ale także aspekty związane z edukacją, zatrudnie-
niem, relacjami międzyludzkimi i niepełnosprawnością.

W badaniu wzięli udział pacjenci z 24 krajów europejskich 
(niestety badanie nie było dostępne w języku polskim). Otrzy-
mano 4990 odpowiedzi. „Główne wnioski z badania pokazują, 
że wpływ NZJ na nasze życie jest ogromny i utrzymuje się na 
niedopuszczalnym poziomie” – powiedział Marco Greco, pre-
zes EFCCA. „EFCCA wzywa stowarzyszenia pacjentów, pra-
cowników, służby zdrowia i polityków do zaangażowania się 
w walkę z NZJ” – kontynuował Marco.

Na początku spotkania wyświetlono film ukazujący biega-
cza, który przekazuje dalej pałeczkę sztafetową. Wspomnia-
na konferencja prasowa odbyła się w barcelońskim muzeum 
olimpijskim. Miejsce to symbolizowało naszą walkę z NZJ 
niczym atletów zmagających się z wysiłkiem, bólem i kontu-
zjami, ale w końcu (czasem po upadkach) dumnie przekracza-
jących linię mety. Tak samo osoby z NZJ – walczą z kolejnymi 
zaostrzeniami, anemią, czy złym samopoczuciem, ale za każ-
dym razem stają na nogi i idą dalej. Do mety, na której pewne-
go dnia znajdziemy lekarstwo na NZJ.

Dokładne wyniki badania IMPACT przedstawimy w kolej-
nym numerze Kwartalnika.

Magdalena Staniewska  

J-elita  w EFCCA
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Możliwości leczenia chirurgicznego  
wrzodziejącego zapalenia jelita grubego

K.-H. Vestweber
Szczególną cechą tej choroby jest zajęcie procesem chorobowym tylko i wyłącznie jelita 

grubego, co stwarza korzystne możliwości leczenia chirurgicznego. Usuwając całe jelito grube, 
lekarz ma możliwość wyleczenia pacjenta. Ryc. 1 pokazuje orientacyjnie warunki anatomiczne 
w obrębie jelita grubego.
Wskazania do leczenia chirurgicznego

W celu podjęcia decyzji o leczeniu chirurgicznym chorego na wrzodziejące zapalenie jelita 
grubego pomocne mogą być opisane poniżej trzy główne grupy wskazań dla tego typu leczenia:
Operacje w trybie natychmiastowym lub pilnym odroczonym

Konieczność pilnego postępowania chirurgicznego zachodzi w  przypadku ciężkiego rzutu 
wrzodziejącego zapalenia jelita grubego niedającego się opanować leczeniem farmakologicz-
nym. Chory narażony jest zawsze na ciężkie powikłania innego rodzaju, takie jak: utrzymujące 
się uporczywe krwawienia lub postępujące poszerzanie się światła jelita z  zaleganiem w  jego 
świetle toksycznych mas zapalno-kałowych. W krańcowych przypadkach może doprowadzić 
to do rozwoju tzw. megacolon toxicum, w postaci maksymalnego rozdęcia i całkowitego zwiot-
czenia z brakiem perystaltyki jelita grubego. W tym stanie może dojść do perforacji ściany jelita 
i zapalenia otrzewnej z niebezpiecznymi dla życia powikłaniami.
Operacje w trybie planowym

Jeżeli pacjent z  wrzodziejącym zapaleniem jelita grubego – mimo optymalnego zaplano-
wania terapii zachowawczej – cierpi nadal z  powodu nawrotów choroby albo objawy ubocz-
ne wynikłe z  zastosowanego leczenia (np. preparaty steroidów kory nadnerczy) prowadzą  
do znacznego nasilenia występowania objawów ubocznych, należy rozważyć możliwość lecze-
nia chirurgicznego. Operacja wykonywana jest zazwyczaj po okresie przygotowania i na ogół 
w korzystnym okresie dla chorego.
Operacja ze wskazań profilaktycznych

Po latach trwania wrzodziejącego zapalenia jelita grubego, a szczególnie przy pojawiającej 
się w  badaniu histopatologicznym dużej liczbie komórek atypowych (dysplazja ze zmianami 
polipowatymi) w odcinkach jelita zajętych zapaleniem, zachodzi konieczność wykonania za-
biegu chirurgicznego jako profilaktyki wystąpienia raka jelita grubego. W razie rozwoju nowo-
tworu złośliwego pogarsza się rokowanie odległe pacjenta z wrzodziejącym zapaleniem jelita 
grubego.
Technika i strategia operacyjna

Najważniejszym celem zabiegu chi-
rurgicznego jest usunięcie wszystkich 
zmienionych zapalnie odcinków jelita 
grubego. Ponieważ choroba lokalizuje się 
w warstwie błony śluzowej jelita, choroba 
może być zlikwidowana całkowicie, np. 
w  obrębie odbytnicy, tylko w  wypadku 
usunięcia całej błony śluzowej z pozosta-
wieniem warstwy mięśniowej tej części 
jelita grubego. Postępowanie może być 
różne i  zależeć w dużym stopniu od wy-
mienionych już wskazań do leczenia chi-
rurgicznego. W  razie konieczności prze-
prowadzenia zabiegu w  trybie nagłym, 
nie wszystkie etapy operacji możliwe są 
do wykonania w czasie jednego zabiegu ze 
względu na zbyt duże obciążenie pacjenta. 
Dlatego też zachodzi niekiedy konieczność 
wieloetapowego leczenia chirurgicznego. 
Przeważnie w  czasie pierwszego zabiegu 
chirurgicznego w  trybie planowym do-
konuje się możliwie rozległej i ostatecznej 
operacji w  celu uniknięcia konieczności 
powtórnych zabiegów. 
Standardowe zabiegi chirurgiczne u pacjentów z wrzodziejącym zapaleniem jelita grubego

Oprócz usunięcia chorobowo zmienionego jelita, powinno się zawsze dążyć do zachowania 
zwieracza odbytu oraz unikania wyłaniania na dłuższy czas sztucznego odbytu. Głównym celem 
uniknięcia zakładania na stałe stomii jelitowej jest utrzymanie czynnościowej sprawności zwie-
racza odbytu. W razie istniejącej już czynnościowej niewydolności zwieracza odbytu, nie należy 
oczekiwać poprawy jego funkcji po chirurgicznym usunięciu jelita grubego. W celu przygoto-

Nowy poradnik

Nakładem wydawnictwa 
MedPharm Polska ukazał się 
tłumaczony z niemieckiego 
poradnik dla chorych na NZJ. 
Poradnik jest pracą zbiorową, 
liczy 294 strony, a redaktora-
mi wydania polskiego są  
prof. Ewa Małecka-Panas  
i dr Marta Słomka. 
Obok, za zgodą wydawcy, 
przedrukowujemy jeden z roz-
działów, poniżej umieszczamy 
fragment przedmowy. 
Moment rozpoznania choroby 
Leśniowskiego-Crohna lub 
wrzodziejącego zapalenia 
jelita grubego jest początkiem 
wzajemnych długotrwałych 
relacji pacjenta z lekarzem. 
Ważne jest, by ta współpraca 
oparta była na wspólnym zro-
zumieniu i zaufaniu. Książka 
ta ma pomóc chorym, służąc 
jako źródło niezbędnych 
informacji do zapoznania się 
z istotą przewlekłych nie-
swoistych chorób zapalnych 
jelit. Porusza ona zagadnienia 
rzadko analizowane w dotych-
czasowych publikacjach na 
ten temat, jak ocena alterna-
tywnych sposobów leczenia, 
rehabilitacja i niektóre inne 
aspekty terapii zachowawczej 
i chirurgicznej.
Mamy nadzieję, że pozycja 
ta pomoże w wyjaśnieniu 
wątpliwości chorych i znajdzie 
zastosowanie w praktyce kli-
nicznej wielu lekarzy podsta-
wowej opieki zdrowotnej.
Ewa Małecka-Panas
Cena 76 zł, dla członków 
Towarzystwa „J-elita” 50 zł
Książki można zamawiać tele-
fonicznie, faxem oraz mailem
tel.: 71/33-50-360  
fax: 71/33-50-361 
mail: info@medpharm.pl 
www.medpharm.pl

Leczenie chirurgiczne WZJG

Ryc. 1. Schematyczny rysunek przewodu pokarmowego 
– od jamy ustnej aż po odbyt.

przełyk

żołądek

jelito grube

jelito cienkie
(ok. 4–7 m)

odbytnica
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Leczenie chirurgiczne WZJG

wania pacjenta do operacji oszczędzającej zwieracz, należy 
przeprowadzić badanie określające jego wydolność czyli tzw. 
badanie manometryczne.

Jelito cienkie mimo wykonania wielu zabiegów technicz-
nych, często nie udaje się odpowiednio podwiesić na leżących 
obok strukturach wliczając naczynia krwionośne i  limfa-
tyczne oraz ściągnąć w dół jamy brzusznej w celu zespolenia 
jego końcowej pętli ze zwieraczem odbytu.

Po usunięciu jelita grubego jelito cienkie przyszywane jest 
bezpośrednio powyżej zewnętrznego zwieracza do odbytu. 
Przyszycie jelita cienkiego (tzn. jego dystalnego fragmentu 
nazywanego jelitem końcowym) bez dodatkowych zabiegów 
do zwieracza górnego, powoduje wystąpienie uporczywych 
biegunek i niemożność utrzymania luźnego stolca. Pozosta-
wienie dolnego odcinka odbytnicy z przyszyciem jelita cien-
kiego do pozostałej jej części, rzadko prowadzi do zadowala-
jących wyników terapeutycznych, ze względu na częste zajęcie 
tego odcinka jelita grubego przez zmiany zapalne. 

Poprawę wyników leczenia chirurgicznego przyniosły za-
biegi z wytworzeniem zbiornika kałowego z dostępnych pętli 
jelita cienkiego, mające znacznie większe możliwości prze-
chowywania dużych objętości mas kałowych niż samo jelito 
cienkie. Sztucznie wytworzone zbiorniki jelitowe nazwano 
zbiornikami typu pouch. Zbiornik taki powinien w  miarę 
dobrze zastępować funkcję odbytnicy w  przetrzymywaniu 
mas kałowych. W ramach ciągłego postępu doszło do rozwo-
ju różnorodnego typu zbiorników o kształcie liter S, W i H. 
Największe uznanie i  popularność zyskał zbiornik jelito-
wy, czyli tzw. J-pouch, z  powodu swojej prostej konstrukcji 
i funkcjonalności. Ryc. 2 pokazuje zbiornik J-pouch, wytwo-
rzony z najniżej położonej pętli jelita cienkiego (jelito końco-

we). Z dwóch pętli jelita cienkiego każdej o długości około 15 
cm, w wyniku bocznego otwarcia i wzajemnego połączenia 
wytworzony zostaje zbiornik jelitowy. Następnym etapem 
jest przyszycie wytworzonego zbiornika, zamiast odbytnicy, 
w sąsiedztwie mięśnia zwieracza do najniżej położonego od-
cinka odbytnicy. Wyżej opisana technika operacyjna została 
nazwana zespoleniem jelitowo-odbytniczym typu J-pouch.

Oczywiście istnieją liczne możliwości i  techniki chirur-
giczne, które w  końcowym rezultacie umożliwiają wytwo-
rzenie tego typu połączenia. Masy kałowe jelita cienkiego 
zbierają się w zbiorniku J-pouch i mogą po dłuższym okre-
sie zalegania być wydalane na zewnątrz podczas defekacji. 
Podczas operacji wytworzenia zbiornika wykonuje się wyło-
nienie czasowej stomii jelitowej, w celu odbarczenia i ochro-

ny  delikatnego połączenia zbiornika J-pouch ze zwieraczem 
odbytu. 

Najczęstszym rodzajem wyłanianej stomii jelitowej jest 
tzw. odbyt dwukierunkowy, który utworzony jest z pętli jelita 
cienkiego i wszczepiany 20–40 cm przed wytworzonym zbior-
nikiem (zob. ryc. 2). Po mniej więcej 2 miesiącach i  zakoń-
czeniu procesu gojenia oraz sprawdzenia szczelności szwów 
może dojść do chirurgicznego odtworzenia ciągłości przewo-
du pokarmowego. Na ogół występuje to podczas małego za-
biegu wykonywanego tylko w obrębie założonego sztucznego 
odbytu odbarczającego (stomia jelitowa). Rzadziej zachodzi 
konieczność wykonania rozległego zabiegu z otwarciem jamy 
brzusznej.

W sprzyjających warunkach anatomicznych wielu chirur-
gów rezygnuje z  wyłonienia sztucznego odbytu odbarczają-
cego. Usunięcie jelita grubego może być niejednokrotnie wy-
konane przy pomocy chirurgii małoinwazyjnej (kolektomia 
wspomagana laparoskopowo), tzn. wykonując 3–4 małe cięcia 
zamiast rozległego otwierania jamy brzusznej. 
Możliwości operacyjne we wrzodziejącym zapaleniu jelita grubego

Zanim wprowadzono do praktyki klinicznej zespolenie 
typu J-pouch, całkowite usunięcie jelita grubego z mięśniem 
zwieraczem włącznie i wyłonieniem sztucznego odbytu (ileo-
stomii) było przez dziesięciolecia najpopularniejszą i  najczę-
ściej stosowaną metodą leczenia chirurgicznego. 

W razie pozostawienia podczas zabiegu nienaruszonego 
mięśnia zwieracza odbytu istnieje zawsze możliwość – przy-
najmniej w  późniejszym czasie – założenia zbiornika typu  
J-pouch. W  przypadku wyłonienia klasycznej przetoki tzn. 
sztucznego odbytu na stałe i niemożności ponownego zespo-
lenia istnieje konieczność noszenia worka kałowego. Możliwe 
jest chirurgiczne wytworzenie rezerwuaru na masy kałowe 
przed przetoką od strony jamy brzusznej. Zbiornik ten może 
być opróżniany na życzenie chorego za pomocą specjalnego 
cewnika (kock-pouch). Odpływowi mas kałowych z jelita cien-
kiego z  rezerwuaru wytworzonego z  pętli jelitowych zapo-
biega się za pomocą specjalnie wytworzonej z jelita cienkiego 
zastawki. Ryc. 3 pokazuje klasyczną ileostomię z kock-pouch. 
Przy zachowaniu jej dobrej funkcji można w ogóle zrezygno-
wać z noszenia worka, a opróżnianie rezerwuaru następuje za 
pomocą specjalnego cewnika odprowadzającego.

Postępowanie i  przebieg operacji w  trybie nagłym składa 
się z wielu elementów składowych. Najpierw usuwa się zmie-
nioną chorobowo część jelita, tzn. pozostawiony zostaje tylko 
zwieracz odbytu i końcowa położona dystalnie część odbytni-

Ryc. 2. Schematyczne przedstawienie zbiornika jelitowego typu J-pouch, 
połączonego z odbytnicą oraz warunki anatomiczne po całkowitym usu-
nięciu jelita grubego i umieszczenie zbiornika J-pouch powyżej odbytu.
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Ryc. 3. Różnice między klasycznym sztucznym odbytem (ileostomia) a kock-
-pouch wytworzonym z jednej z pętli jelita cienkiego  z ujściem typu za-
stawkowego, który może być opróżniany na życzenie.
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cy. Pozostawiona część jelita grubego jest zaopatrzona szwem 
od strony jamy brzusznej, podczas gdy niektórzy chirurdzy 
przyszywają ją do skóry w okolicy podbrzusza w celu umoż-
liwienia wielokrotnego jej płukania. Jelito cienkie zostaje wy-
prowadzone w  postaci stomii zewnętrznej po prawej stronie 
podbrzusza. Po uzyskaniu odpowiedniej kondycji pacjenta 
i wygojeniu się zespoleń, opisane zespolenie jelitowo-odbytni-
cze typu pouch może podjąć swoją funkcję, a ostatnim etapem 
całego leczenia jest zamknięcie wyprowadzonej stomii jelito-
wej i odtworzenie ciągłości przewodu pokarmowego.

Problemy operacyjne po wytworzeniu zespolenia  
typu pouch
Powikłania w okresie pooperacyjnym

Istnieje wiele typowych powikłań chirurgicznych po tej 
dużej i wymagającej znacznego nakładu sił operacji. W za-
sadzie powikłania są podobne do tych występujących po 
wykonaniu innych rozległych operacji jelitowych. Do naj-
ważniejszych powikłań należy zaliczyć niewydolność szwów 
w obrębie połączeń między jelitami a ścianą jamy brzusznej, 
infekcje w  miednicy mniejszej i  jamie brzusznej oraz rany 
w jej ścianach, krwawienia pooperacyjne, wczesną niedroż-
ność mechaniczną jelit wywołaną zagięciem części jelita 
cienkiego lub wczesnymi zrostami pooperacyjnymi.

Z wielu występujących bezpośrednio po operacji powikłań 
wyniknąć mogą dalsze problemy, takie jak tworzenie utrzy-
mujących się przetok do zbiornika jelitowego lub tworzenie 
się przetok do skóry. Zwężenia w kanale odbytu i w obszarze 
zwieracza wymagają niejednokrotnie leczenia poszerzające-
go ich światło (zob. dalej).
Powikłania odległe 

Po zakończeniu okresu pooperacyjnego pojawiają się  
na ogół typowe powikłania odległe. Mogą to być np. jednora-
zowe lub powtarzające się epizody zapalenia błony śluzowej 
w obrębie zbiornika typu pouch. U każdego pacjenta po tego 
typu zespoleniu, rozwija się zapalenie błony śluzowej zbior-
nika jelitowego, głównie spowodowane zmianą funkcji jelita 
cienkiego i przekształceniem go w czynnościowe jelito grube 
z  przejęciem typowych dla niego czynności. Gdy zapalenie 
zbiornika przebiega z mniej lub bardziej typowymi objawa-
mi takimi jak: wzrost częstości wypróżnień, krwawienia ze 
zbiornika, podwyższona temperatura ciała, bóle skurczowe 
i  brak lub  pogorszenie funkcji utrzymywania kału, należy 
podejrzewać wystąpienie ostrego zapalenia zbiornika i/lub 
miejsca zespolenia. Potwierdzeniem tego podejrzenia jest 
wykonanie badania endoskopowego z oceną błony śluzowej 
zbiornika. Ostre zapalenie zbiornika poddaje się stosunko-
wo łatwo terapii farmakologicznej (metronidazol, ciproflok-
sacyna) pod warunkiem braku dodatkowych problemów 
chirurgicznych. Wielokrotne leczenie zachowawcze z zabie-
gami chirurgicznymi typowymi dla choroby Leśniowskiego-
-Crohna, pozwalają przez długi okres utrzymywać funkcjo-
nalną sprawność zbiornika jelitowego typu pouch.

Jako następny problem pojawiający się w  przypadkach 
długotrwałego funkcjonowania zbiornika, może pojawić się 
jego nadmierne powiększenie, często połączone ze zwężeniem 
występującym w miejscu opróżniania w okolicy zwieracza od-
bytu. W  takich przypadkach poprawę powoduje powtórny 

zabieg chirurgiczny. Ryc. 4 pokazuje przykładowe metody 
operacyjnej poprawy funkcji zbiornika typu pouch.

Innym możliwym powikłaniem powstającym w obrębie 
zbiornika są zwężenia powodujące zmniejszenie jego obję-
tości. Powiększenie pojemności zbiornika osiągnąć można 
przez jego wypełnienie (dylatację) za pomocą pętli jelito-
wych i wykonania dosyć skomplikowanej operacji. 

Usunięcie tworzących się przetok osiągnąć można za po-
mocą klasycznych zabiegów chirurgicznych z  uwzględnie-
niem wystąpienia szczególnych sytuacji i koniecznością za-
chowania funkcji zwieracza odbytu (np. rekonstrukcja typu 
advancement-flap) lub przez ponowne naszycie zbiornika 
poniżej wewnętrznego ujścia przetoki.

Niezależnie od problemów związanych z wytworzeniem 
zbiornika dochodzi niekiedy po tego typu dużych operacjach 
do wytworzenia się zrostów z   dolegliwościami brzusznymi 
lub w rzadkich przypadkach do niedrożności jelita z koniecz-
nością przeprowadzenia zabiegu chirurgicznego. 

Niewielkie zaburzenia czynności zbiornika pod postacią 
zbyt częstych wypróżnień dają się na ogół usunąć za pomocą 
odpowiedniej diety i leczenia farmakologicznego.

Konieczna jest przewlekła opieka nad pacjentem po za-
biegu całkowitego usunięcia jelita grubego. Najlepiej uda-
je się to osiągnąć za pomocą ścisłej współpracy zespołowej 
złożonej z  gastroenterologa, doświadczonego gastroente-
rologicznie chirurga oraz dietetyka i  osoby doświadczonej 
w  opiece nad pacjentami po wytworzeniu tego typu połą-
czenia jelitowego. Konieczne jest stworzenie kompetentnego 
miejsca zgłoszeń dla pacjentów z  przewlekłymi zapalnymi 
chorobami przewodu pokarmowego, szczególnie po tak roz-
ległych i wymagających dużego nakładu sił operacjach, jak 
np. rekonstrukcja zbiornika typu pouch.

REKLAMA W aptece internetowej 
www.aptekawsieci.pl 
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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.

Leczenie chirurgiczne WZJG

Ryc. 4. Schemat pokazujący możliwości wykonania operacji naprawczej 
w przypadku nadmiernego powiększenia się zbiornika. Zmniejszenie przez 
częściową resekcję i powtórne naszycie w okolicy zwieracza odbytu.

po
w

ię
ks

za
ni

e 
ce

w
ni

ka
ko
ck
-p
ou

ch
oddalenie

normalny prześwit

A

nowy pouch
normalnej 
wielkości

zwężenie w dolnej części
i mięśniu zwieracza

mięsień zwieracza



J-elita Nr 1 (17) 2012 11J-elita Nr 1 (17) 2012 11

Metagenomika

Wkład metagenomiki w badania nad  
patogenezą choroby Leśniowskiego-Crohn’a

Artur Franczuk
Laureat nagrody za najlepszą pracę licencjacką 

Człowiek nie jest sam – stwierdzenie to zdaje się najlepiej potwierdzać fakt, że ciało ludz-
kie stanowi niezwykle bogaty i złożony układ ekologiczny, na który składa się ogromna liczba 
mikroorganizmów. Mało kto wie, że komórek naszych mikroskopijnych towarzyszy jest dzie-
sięć razy więcej niż naszych własnych! Tak ogromna liczba drobnoustrojów wywiera znaczący 
wpływ na funkcjonowanie ludzkiego organizmu, między innymi modulując działanie układu 
immunologicznego, wpływając na proliferację komórek nabłonkowych czy wzbogacając cało-
ściową sieć metaboliczną. 

Niestety jest także druga strona medalu – bowiem to nie patogenne bakterie wywołują choro-
bę Leśniowskiego-Crohn’a (Ch. L-C), ale przyjaźni, komensalni przedstawiciele mikroflory jeli-
towej. W świetle opublikowanych danych wiadomym już jest, że wystąpienie tego schorzenia jest 
wynikiem nieprawidłowych oddziaływań pomiędzy mikroorganizmami jelitowymi a układem 
immunologicznym śluzówki. Jedna z czołowych hipotez mówi, że zmiany w składzie mikroflo-
ry powodują obniżenie tolerancji ze strony systemu odpornościowego a bakterie są pierwotnym 
czynnikiem wywoławczym.

Niezależnie od różnych koncepcji, za pewnik można uznać to, że do wywołania choroby 
niezbędne są drobnoustroje – potwierdza to badanie, w którym podatna na rozwój stanu za-
palnego jelita mysz, po pozbawieniu jej wszelkiej mikroflory, nie rozwinęła stanu zapalnego. 
Ze względu na kluczowy udział mikroorganizmów w rozwoju patogenezy ChL-C, miarodajne 
metody skupione na ich dokładnym zbadaniu są bardzo pożądane. Ogromną przeszkodę stano-
wi jednak fakt, że niemożliwym jest hodowanie ex vivo (odmiana technik in vitro) większości 
gatunków mikroorganizmów bytujących w naturalnych środowiskach, w tym także tych kolo-
nizujacych organizm ludzki. Kluczem do rozwiązania tego problemu okazała się metagenomi-
ka, definiowana jako niezależne od hodowania strategie sekwencjonowania DNA izolowanego 
bezpośrednio ze środowisk naturalnych. 

To potężne narzędzie, które pozwala na bezpośrednią analizę mikrobiomu (cały zestaw ge-
nów danej populacji mikroorganizmów), czyli uzyskanie dostępu do niezwykle użytecznej in-
formacji genetycznej, fundamentu funkcjonowania żywego organizmu.

Innowacyjność tego podejścia polega na ucieczce od tradycyjnego zawężania uwagi do 
jednego gatunku bakterii, stanowiącego czynnik etiologiczny danej choroby, na rzecz badań 
ekologicznych złożoności całych populacji drobnoustrojów. Patologiczne zmiany są bowiem 
wypadkową interakcji w  obrębie mikroflory, obejmującej zarówno gatunki komensalne jak 
i patogenne oraz statusu immunologicznego i genetycznego gospodarza.

Co jest przyczyną ChL-C z tego punktu widzenia? Nieprawidłowe stymulacje nadwrażliwe-
go układu immunologicznego prawdopodobnie są wywoływane przez zmiany ilościowe, jako-
ściowe i związane z lokalizacją poszczególnych grup bakterii wchodzących w skład mikroflory 
jelitowej.

Nieodłącznym zjawiskiem związanym z występowaniem ChL-C są znaczące zmiany w skła-
dzie mikroflory, czyli tzw. dysbioza. Najczęściej stosowaną techniką w badaniu tych perturbacji 
jest metoda FISH (Fluorescent In Situ Hybridization) z zastosowaniem sond komplementarnych 
do charakterystycznego dla danego taksonu genu 16S rRNA. W ten sposób, zarówno pod wzglę-
dem ilościowym jak i jakościowym, poznajemy skład analizowanej mikroflory na różnych po-
ziomach systematycznych – od typu aż do gatunku czy szczepu. 

Wykorzystując tę technikę badacze odkryli, że wystąpienie ChL-C jest skorelowane ze spadkiem 
liczby gramdodatnich bakterii typu Firmicutes, (szczególnie grupy Clostridium leptum), w porów-
naniu do wzrostu liczby drobnoustrojów typu Bacteroidetes, obejmujących bakterie gramujemne.

Badania metagenomiczne pozwoliły stwierdzić także, że:
• Skomplikowana, ale zrównoważona pod względem składu gatunkowego mikroflora, której 

kompozycja ulega zaburzeniu, wykazuje zakłócone relacje pomiędzy specyficznymi gru-
pami bakteryjnymi. Redukcja pewnej grupy bakterii pociąga za sobą wzrost liczby bakterii 
innej grupy, co może mieć negatywny wpływ na zdrowie gospodarza.

• Nieprawidłowe ilości (niedobór lub nadmiar) pewnych substancji produkowanych przez 
mikroorganizmy jelitowe mają wpływ na organizm gospodarza.

• Anomalie w zwykle stabilnej kompozycji mikroflory utrudniają gospodarzowi rozpoznawa-
nie mikroorganizmów jako ,,swoje”.

Co nowego w nauce

Probiotyki w natarciu
Nie ma tygodnia, aby  
w prasie naukowej nie poja-
wiały się artykuły o wpływie 
mikroflory na różne procesy 
zachodzące w organizmach 
w tym na działanie układu 
odpornościowego. 

Naukowcy wykazali, że ze-
wnętrzna otoczka zbudowana 
z polisacharydów (exocellular 
polysaccharide EPS), pro-
biotycznych bakterii Bifido-
bacterium breve (UCC2003) 
pozwala przetrwać im w śro-
dowisku jelita chroniąc  
te mikroorganizmy przed 
działaniem kwasu żołądko-
wego, enzymów trawiennych 
i żółci. Mutanty Bifidobacte-
rium breve pozbawione genu 
EPS powodowały silniejszą 
odpowiedź immunologiczną. 
Istnienie EPS zapobiega rów-
nież reakcji systemu odpor-
nościowego gospodarza  
oraz odgrywa rolę  
w zapobieganiu infekcjom 
przewodu pokarmowego 
przez hamowanie kolonizacji 
jelita przez bakterie patogen-
ne, co stwierdzono u myszy. 
Wyniki badań opublikowane 
w Proceedings of the Na-
tional Academy of Sciences 
otwierają drogę nie tylko  
do lepszego zrozumienia roli 
bakterii probiotycznych, ale 
również do dalszych badań 
nad stworzeniem szczepów  
o działaniu leczniczym.

Inny szczep Bifidobacterium 
animalis (lactis LKM512) 
wydłuża życie myszom do-
świadczalnym. Myszy, któ-
rych dieta zawierała B. ani-
malis nie tylko żyły dłużej, 
ale miały także lepszą sierść 
i mniej uszkodzeń skóry. 
Wykazano także, że bakterie 
te wpływają na ekspresję 
genów innych bakterii zasie-
dlających jelito oraz hamują 
zmiany charakterystyczne 
dla procesu starzenia. Mikro-
organizmy te wpływały na 
utrzymanie bariery jelitowej, 
co mogło być efektem akty-
wacji genów oraz na niższe 
wskaźniki stanu zapalnego  
u starych osobników.Ciąg dalszy na str. 13
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Rola psychologa w leczeniu nieswoistych zapaleń jelita
Milena Pyra

Samodzielny Publiczny Dziecięcy Szpital Kliniczny w Warszawie

Wydaje się, że dla wielu osób chorych i  ich rodzin rola 
psychologa w zespole leczącym choroby somatyczne, np. nie-
swoiste zapalenia jelit, jest niejasna. Część osób utożsamia 
psychologa z  psychiatrą i  sądzi, że ponieważ nie są chorzy 
psychicznie to nie potrzebują tego rodzaju wsparcia. Inne 
osoby odbierają propozycję kontaktu z  psychologiem, jako 
sugestię, że coś jest z nimi nie w porządku. Są też osoby, które 
wiedzą, że kontakt z psychologiem jest pomocny, ale nie do 
końca rozumieją, czego się po nim spodziewać. Poniższy ar-
tykuł jest próbą przybliżenia obszarów, którymi zajmuje się 
psycholog w procesie leczenia choroby przewlekłej.
Gdy choruje dziecko

Psycholog może towarzyszyć dziecku i  jego rodzinie 
w  każdym z  etapów choroby. Pierwszy kontakt może mieć 
miejsce już w momencie przekazywania rodzicom diagnozy 
o chorobie ich dziecka. Jest to moment, w którym rodzice do-
świadczają bardzo silnych i często sprzecznych emocji: szo-
ku, przerażenia, lęku, ale jednocześnie odczuwają pewnego 
rodzaju ulgę związaną z tym, że nareszcie wiedzą, co dolega 
ich dziecku. Reakcja dziecka zależy od jego wieku, najmłodsi 
nie rozumieją wagi tej informacji, ale odbierają emocje rodzi-
ców, widzą ich niepokój, strach i same również reagują napię-
ciem. Starsze dzieci przeżywają podobnie jak dorośli, chociaż 
mniej przewidują długoterminowe skutki choroby i skupiają 
się raczej na dyskomforcie, który dotyczy ich tu i teraz.

Rola psychologa w  tej początkowej fazie polega głównie 
na towarzyszeniu rodzinie i pomocy w zaakceptowaniu no-
wej sytuacji. Często bardzo ważne jest umożliwienie dziecku 
i jego rodzinie zrozumienia i odreagowania emocji, których 
doświadczają. Szansa uzyskania zrozumienia i wsparcia po-
zwala zbudować motywację do podjęcia leczenia i współpra-
cy z lekarzem. Zarówno pacjent, jak i jego rodzice muszą pod-
jąć decyzję o leczeniu, które często bywa obciążające i budzi 
wiele obaw, lęków i oporów. Tak jest na przykład w przypad-
ku leczenia żywieniowego, które wiąże się z  koniecznością 
picia niesmacznego płynu lub przyjmowania go przez sondę, 
co często jest dla dzieci źródłem stresu i obaw, jak zostanie to 
przyjęte przez ich otoczenie. Psycholog bywa też mediatorem 
czy pomocnikiem w procesie komunikowania się między pa-
cjentem i jego rodziną a zespołem leczącym. Rodzinie będą-
cej w lęku i smutku często trudno przestawić się na działanie 
i  od razu nawiązać konstruktywną współpracę, co w  pew-
nym sensie jest sprzeczne z  oczekiwaniami lekarza, który 
chce rozpocząć terapię tak szybko, jak tylko jest to możliwe. 
Na tym pierwszym etapie, ważnym zadaniem psychologa jest 
pomoc pacjentowi i jego rodzinie w osiągnięciu zdolności do 
konstruktywnej współpracy w procesie leczenia.

Pierwszy okres chorowania i leczenia wiąże się z hospitali-
zacją, która jest dla dzieci najczęściej źródłem ogromnego stre-
su. Mimo że, zgodnie z obecnymi standardami, rodzice mogą 
być przy nich obecni, nadal jest to sytuacja rodząca napięcia 
i lęk. Wsparcie psychologa może być w takich sytuacjach nie-
zbędne. Długotrwałe leczenie, pojawiające się w  jego trakcie 
problemy, skutki uboczne leków, konieczność zmiany lecze-
nia związana z małą skutecznością kolejnych metod terapii są 
źródłem stresów i obaw, a  także trudnym sprawdzianem dla 
wytrzymałości pacjenta i jego rodziny. Zdarza się, że doświad-
czają oni stanów zwątpienia, przygnębienia, również depresji. 
Wtedy nierzadko potrzebują pomocy terapeutycznej.

Choroba jest nowym wyzwaniem dla rodziny, pociąga za 
sobą zmiany i konieczność przystosowania się do nowej sytu-
acji. Sposób przeżywania stresu zależy od pierwotnej oceny 
zaistniałego stanu. Jeżeli spostrzega się chorobę wyłącznie 
w kategoriach straty i zagrożenia, wtedy trudniej uruchomić 

naturalne zasoby i strategie radzenia sobie. Bardzo ważne jest 
też wsparcie otoczenia – dalszej rodziny, przyjaciół, szkoły. 
W związku z tym, czasami praca psychologa z rodziną i pac-
jentem, polega na przeformułowaniu sposobu widzenia sy-
tuacji choroby, zobaczeniu w niej wyzwania, któremu należy 
sprostać oraz na wspólnym znalezieniu zaplecza, z  którego 
rodzina może skorzystać.

Jednym z zadań psychologa w pracy z pacjentem pediat-
rycznym i jego rodziną jest praca nad nieprawidłowymi po-
stawami rodziców, które mogą mieć wpływ na efektywność 
procesu leczenia lub powodować u dziecka powstanie niepra-
widłowych postaw i oczekiwań wobec świata i innych ludzi. 
Dwa skrajne przykłady niewłaściwych postaw rodzicielskich, 
to brak zaangażowania w  leczenie dziecka oraz nadmierna 
koncentracja na chorobie. Brak należytego zainteresowania 
leczeniem dziecka prowadzi do nieprzestrzegania zaleceń 
lekarza, nieprzychodzenia na wizyty kontrolne oraz może 
powodować u dziecka problemy emocjonalne i równie lekce-
ważącą postawę wobec własnej choroby, a to wiąże się z gor-
szym jej przebiegiem i trudnością z wejściem w stan remisji. 
Natomiast, nadmierna koncentracja na chorobie, utrudnia 
rodzicom zauważenie zdrowych obszarów funkcjonowania 
dziecka, sprawia, że rodzice ograniczają dziecko lub prze-
ciwnie, na zbyt wiele mu pozwalają, chcąc zrekompensować 
mu „nieszczęście”, jakim jest choroba. Może to powodować 
powstanie u  dziecka postawy lękowej lub nadmiernie rosz-
czeniowej w  stosunku do otoczenia. Najczęściej, nieprawi-
dłowe postawy rodziców nie wynikają ze złej woli, tylko z ich 
własnych problemów emocjonalnych.

Wydawałoby się, że okres remisji jest czasem dobrostanu 
i braku zmartwień, a  jednak zdarza się, że i w  tej fazie po-
trzebna jest pomoc psychologa. Są osoby, którym lęk przed 
zaostrzeniem utrudnia optymalne wykorzystanie okresu 
dobrego samopoczucia, każde kontrolne badanie wiąże się 
z  napięciem i  obawami. Bardzo ważnym obszarem pracy 
psychologa jest w tym czasie profilaktyka, czyli np. praca nad 
radzeniem sobie ze stresem, który jest jednym z czynników 
modyfikujących przebieg choroby.

Zaostrzenie powoduje powrót do fazy choroby, urucha-
mia wszystkie trudności emocjonalne z  tego okresu, często 
wzmocnione jeszcze rozczarowaniem z  powodu małej sku-
teczności leczenia. Wtedy trzeba pracować z pacjentem nad 
motywacją do ponownego podjęcia terapii. Pacjenci i  ich 
rodziny doświadczają też złości, poczucia bezradności oraz 
poczucia winy związanego z  trybem życia w czasie remisji, 
które to przeżycia znacznie obniżają nastrój i  możliwość 
konstruktywnego działania.

Gdy choruje dorosły
Dla osoby dorosłej, diagnoza przewlekłej choroby rów-

nież bywa trudnym emocjonalnie doświadczeniem. Zależy 
to w dużym stopniu od momentu i realiów życia, na które 
nakłada się choroba. Jeżeli dotyka osobę o ustalonej pozy-
cji zawodowej i osobistej, która ma wsparcie w najbliższych, 
przynajmniej teoretycznie radzi sobie lepiej niż osoba 
w trudniejszej sytuacji życiowej. Pamiętać należy, że każda 
choroba jest w pewnym sensie przerwaniem ciągłości funk-
cjonowania, wymaga podjęcia nowych zadań, często po-
woduje wykluczenia z życia zawodowego na jakiś czas. Te 
i inne przeżycia są źródłem stresu, a często też problemów 
emocjonalnych, z  którymi dorośli zwracają się po pomoc 
do psychologa. Badania naukowe pokazują, że w  grupie 
osób chorujących na nieswoiste zapalenia jelita występują 
zaburzenia nastroju, w  tym depresja. Dotyczy to zwłasz-
cza osób, które doświadczają bólu i ograniczeń związanych 

Psycholog radzi
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z  chorobą. Osoby takie bezwzględnie wy-
magają pomocy psychoterapeutycznej.

Podobnie jak w  przypadku chorowania 
dzieci, kontakt z  psychologiem może być 
pomocny na każdym etapie choroby. Szcze-
gólnie ważne wydaje się być budowanie mo-
tywacji do leczenia, ponieważ osoby dorosłe 
nie maja zewnętrznej kontroli w postaci ro-
dziców, którzy pilnują brania leków i  sami 
muszą wziąć odpowiedzialność za swoje le-
czenie, co często nie jest łatwe. Akceptowanie 
choroby i leczenia może korelować z pewny-
mi cechami osobowości; są również pewne 
badania pokazujące, że stres i depresja mogą 
nasilać objawy kliniczne choroby i utrudniać 
wejście w  remisję. Oczywiście, na stosunek 
do choroby ma wpływ jej przebieg, dotych-
czasowe doświadczenia ze służbą zdrowia, 
a także etap chorowania – osoba w zaostrze-
niu będzie miała większe trudności z  zaak-
ceptowaniem choroby niż osoba w remisji.

Ważną kwestią w  chorowaniu osób do-
rosłych jest obszar związany z planowaniem 
rodziny, płodnością. To bardzo ważny temat, 
z którym wiąże się mnóstwo lęków i dylema-
tów, tak więc pomoc psychologa może być 
wtedy wartościowa.

Dorośli mają też, podobnie jak dzieci, 
trudności z zachowaniem diety czy przestrze-
ganiem zasad leczenia. Często traktują okres 

remisji jak wyleczenie i nie poświęcają należy-
tej uwagi dbaniu o siebie. Zdarza się, że cho-
rują rodzic i dziecko, i wtedy sposób, w  jaki 
rodzic dba o siebie nabiera jeszcze większego 
znaczenia, gdyż jest wzorem dla dziecka, np. 
jak przekonać dziecko do konieczności brania 
leków, skoro samemu się tego nie robi.

Większość emocji opisanych w części do-
tyczącej dzieci odnosi się też do dorosłych, 
jednak dużo trudniej jest im sięgnąć po po-
moc, zarówno z powodu mniejszej dostępno-
ści do psychologa w  miejscach zajmujących 
się osobami dorosłymi, ale też, a może przede 
wszystkim, z powodu własnych oporów, lęku 
przed konfrontacją z problemem czy wstydu 
przed słabością, jak często, niestety, rozumia-
ne jest szukanie pomocy psychologicznej.

Ważne jest również podkreślenie, że za-
równo w  przypadku chorowania dzieci jak 
i dorosłych, nie zawsze choroba jest jedynym 
problemem psychologicznym. Często roz-
maite trudności istnieją dużo wcześniej niż 
pojawia się choroba. Na nieswoiste zapalenia 
jelit mogą chorować różne osoby, również 
takie, które mają zaburzenia emocjonalne, 
psychiczne, problemy rodzinne. Te osoby 
wymagają często psychoterapii niezależ-
nie od choroby. Bywa też, że choroba nasila 
istniejące wcześniej problemy i  zaburzenia 
funkcjonowania. Wtedy również konieczne 
jest podjęcie psychoterapii.

Psycholog radzi

Co nowego w nauce

Zdrowie na śmietniku
To, że cebula jest zdrowa 
wiadomo od dawna. Była 
i jest stosowana jako lek 
w medycynie ludowej. 
Zawiera wiele flawonoidów, 
związków siarki i włókien 
roślinnych. 

Brązowa łuska jest źródłem 
łatwo przyswajalnego błonni-
ka i związków fenolowych jak 
kwercetyna oraz bioflawono-
idów, które mają działanie 
antyoksydacyjne i przeciwza-
palne. Natomiast błonnik jest 
prebiotykiem i pomaga nie 
tylko w walce z zaparciami 
i otyłością, ale jego odpo-
wiednie spożycie zapobiega 
rozwojowi cukrzycy typu 2 
i nowotworów jelita grubego.

W UE wyrzuca się rocznie 
około 500 tys. ton cebuli, 
która zatruwa środowisko. 
Zespół naukowców z Hiszpa-
nii i Wielkiej Brytanii pracuje 
nad metodą przerobienia 
odpadów na leki OTC lub 
dodatków do żywności. 

(PAP)

Melatonina

W badaniach prowadzonych 
na szczurzym modelu WZJG 
podanie melatoniny, zwa-
nej także hormonem snu, 
wpływało na ograniczenie 
krwawień i zmian zapalnych. 
Melatonina zmniejszała pro-
dukcję cytokin prozapalnych 
oraz uszczelniała barierę 
jelitową. Działa jako przeciw-
utleniacz, hamuje syntezę 
prozapalnych cytokin, w tym 
IL-6, IL-8 i czynnika martwi-
cy nowotworów (TNF-α). 

Badanie prowadzone u ludzi 
wskazuje, że u chorych na 
WZJG wydzielanie melato-
niny z moczem jest więk-
sze niż u osób zdrowych. 
Wiadomo także, że wpływa 
ona korzystnie na motorykę 
przewodu pokarmowego 
u chorych na IBS i WZJG 
a jej działanie jest wieloto-
rowe. Aby móc zastosować 
melatoninę jako lek w cho-
robach jelita potrzebne są 
dalsze badania kliniczne. 

O czym warto pamiętać?
• Każde oddziaływanie psychologiczne czy psychoterapeutyczne oparte jest na współpracy między 

psychologiem a pacjentem (klientem), dlatego podstawowym warunkiem współpracy jest zgoda na 
oddziaływania psychologiczne. Dotyczy to również dzieci.

• Oddziaływania psychologiczne i psychoterapeutyczne wymagają czasu, ich efekt rzadko jest natych-
miastowy.

• Psycholog, w przeciwieństwie do psychiatry, nie jest lekarzem, nie może przepisywać recept. Główną 
formą leczenia psychologicznego jest rozmowa.

• Podstawą dobrej relacji z psychologiem są zaufanie i poczucie bezpieczeństwa, które tworzą warunki 
do otwierania trudnych tematów.

Niewykluczone jest, że efektem zmiejsze-
nia liczby bakterii gramdodatnich jest kom-
pensacyjny wzrost liczby bakterii gramu-
jemnych, które silniej oddziałują na układ 
immunologiczny, chociażby ze względu na 
obecność lipopolisacharydu. Co więcej, me-
tagenomowy ,,screening” mikrof lory chore-
go jelita pacjentów dotkniętych Ch. L-C wy-
kazał, że zawiera ona wiele niepatogennych 
bakterii, które w sposób wzmożony wpływa-
ją na ludzki system odpornościowy, np. Bac-
teroides vulgatus, jak również charakteryzuje 
się zmiejszoną liczbą bakterii ,,protekcyj-
nych”, wykazujących właściwości przeciwza-
palne, np. Faecalibacterium prausnitzii.

Co ciekawe, analizować można nie tylko 
skład konkretnej populacji mikroorganiz-
mów, ale również jej przestrzenne usytuowa-
nie względem tkanki pacjenta a także innych 
grup drobnoustrojów. Daje to możliwość ze-
stawienia aberracji dysbiotycznych z  makro-
skopowymi zmianami tkankowymi.

Stoimy dopiero u progu zrozumienia, jaki 
jest wpływ mikrof lory na stan zdrowotny 
człowieka. Jednakże już w zaawansowanych 
planach rozwijają się takie pomysły, jak me-
tagenomiczne ustalanie kompozycji mikro-
f lory w celach diagnostycznych; monitoring 
rozwoju choroby; terapeutyczna manipulacja 
materiałem biologicznym, np. poprzez po-
dawanie zindywidualizowanych do potrzeb 
pacjenta probiotyków.

Dalszy ciąg ze str. 11
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Droga do szczęścia
Tytułowa droga do upragnionego szczęścia często bywa 

długa i wyboista. Wiele musiałam przeżyć, aby urodzić zdro-
wą córkę i móc patrzeć na to, jak dorasta. 
Moja choroba objawiła się w momencie, gdy byłam w ciąży. 
Zaczęło się od znacznego, niespodziewanego spadku masy 
ciała. Do tego dołączyły nagłe i bardzo bolesne biegunki. Myś-
lałam początkowo, że to efekt ciąży. Jednak ataki były częst-
sze i coraz bardziej dokuczliwe. Schudłam kolejne 4 kg, co jest 
niepokojącą sytuacją w ciąży. Koleżanki zazdrościły mi figu-
ry i tego, że tak dobrze wyglądam. Nie 
mogłam tego słuchać, gdyż myślałam 
ciągle o bolesnych biegunkach i innych 
nieprzyjemnych dolegliwościach. 

Przy najbliższej wizycie ginekolo-
gicznej opowiedziałam o symptomach 
mojemu lekarzowi, który zaniepokoił się 
ową sytuacją. Zostałam skierowana na 
oddział, gdyż ciąża była zagrożona. 

Na Święta Wielkanocne opuściłam 
szpital. W Wielką Sobotę, idąc z mężem 
do Kościoła, pojawiła się nagła biegunka 
– z trudem zdążyłam wrócić do domu. 
Poczułam ulgę i poszliśmy do Kościoła 
jeszcze raz i wtedy zaczął się koszmar, 
który ciężko jest opisać słowami. Brzuch 
stał się twardy a ból był ogromny – za-
głuszył wszystko, nie wiedziałam, co 
się dzieje wkoło. Martwiłam się bardzo  
o dziecko, czy wszystko z nim jest w po-
rządku. Miałam nadzieję, że wrócę do 
domu, położę się i wszystko wróci do 
normy. Jednak tak się nie stało, ból był 
coraz silniejszy. Zadzwoniłam do mojego lekarza i ten od razu 
kazał jechać mi na pogotowie, tak też zrobiliśmy. 

Zostałam skierowana na oddział, otrzymałam kroplówki. 
Przez trzy dni czułam się dobrze, ale po tym czasie ból powrócił  
i to z większą siłą. Ponowiły się także biegunki, wymioty, podwyż-
szona temperatura. Dolegliwości te bardzo mnie wyczerpały, nie 
byłam w stanie normalnie funkcjonować. Wiedziałam jednak, że 
muszę walczyć dla mojego nienarodzonego jeszcze dziecka. 

Poród zaczął się wcześniej, w 7 miesiącu. Mimo strachu i nie-
pokoju, po trzech godzinach, przyszła na świat nasza córka. 
Była bardzo mała, ale zdrowa i silna. Była to najpiękniejsza 
chwila w naszym życiu. W trudnych chwilach po porodzie 
mogłam liczyć na wsparcie rodziny. Mąż, Rodzice, Babcia  
i Brat byli ciągle przy mnie i wspierali w ciężkich momentach. 
Wspólnie wybraliśmy dla córki imię – Emilia. Po kilku dniach 
w szpitalu wróciłyśmy do domu. 

Moje ataki jednak nie ustąpiły. Męczyła mnie biegunka, 
wysoka temperatura, puchnące stawy i ogól-
ne złe samopoczucie. Schudłam kolejne 12 kg,  
a później jeszcze 6. Czułam się, jak wrak czło-
wieka. Lekarze nie potrafili postawić jedno-
znacznej diagnozy. 

Koleżanki ciągle powtarzały, jak super wy-
glądam. Pytały o dietę, jaką stosuję. Zazdrości-
ły, że nie pracuję tylko spędzam czas w domu 
z rodziną. Nie wiedziały ile mnie to kosztuje 
zdrowia. Nie rozumiały mojej choroby. Nie 
czuły się tak, jak ja. Codziennie zwijałam się  
z bólu i czułam ciągły dyskomfort. Ciężko było 
mi opiekować się Emilią. Pomagał mi w tym 
mąż, który w roli ojca odnalazł się doskonale. 

Po sześciu miesiącach, na własne życze-
nie, zrobiłam kolonoskopię. Żyłam nadzieję, 
że to badanie wreszcie wyjaśni powód mojego 
stanu zdrowia. Usłyszałam diagnozę. Z jed-
nej strony ulżyło mi, gdyż dowiedziałam się,  
w jakim kierunku mam się leczyć. Natomiast, 
z drugiej strony, przeraziłam się tej choroby, 
nie wiedziałam o niej zbyt wiele. 

Poddałam się leczeniu, diecie. Wszystko 
robiłam dla mojej rodziny. Wiedziałam, że mam dla kogo żyć 
i muszę o to życie walczyć.

Aktualnie wracam do zdrowia, dbam o siebie, staram się 
zapobiegać kolejnym atakom. Jestem szczęśliwa, bo mam 
zdrową córkę, kochającego męża i rodzinę na którą zawsze 
mogę liczyć. 

Joanna Dębska
laureatka konkursu „Poznaj CUD-aka”

CUD-aki o sobie

Towarzystwo „J-elita” otrzymało grant 
na współfinansowanie projektu 

RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ! z Fundacji Dbam o Zdrowie.

Dofinansowanie zakupu leków dla osób najbardziej potrzebujących.

Środki przeznaczone na realizację projektu to 30 tys. zł. (50% grant Fundacji Dbam o Zdrowie, 50% Towarzystwo „J-elita”).  
60% środków zostanie przekazanych na dofinansowanie leczenia dzieci chorych,  

a 40% na dofinansowanie leczenia osób dorosłych.

O zapomogę mogą ubiegać się:

Osoby chore na NZJ będące członkami Polskiego Towarzystwa 
Wspierania Osób z Nieswoistymi Zapaleniami Jelita „J-elita”, które 
opłaciły składkę członkowską za rok 2011 do 31 stycznia 2012 roku 
będące w trudnej sytuacji materialnej.

Dokumentacja ubiegania się o zapomogę składa się z:

1. Wniosku.

2. Opinii o trudnej sytuacji materialnej wnioskującego wystawionej 
przez lokalny oddział opieki społecznej. W przypadku dzieci opinia 
może być wystawiona przez klinikę, pod której opieką pozostają.

3. Listy leków wraz z miesięcznymi kosztami ich zakupu.

Regulamin konkursu znajduje się na stronach 
internetowych stowarzyszenia. Wysokość 
zapomogi dla jednego zainteresowanego 
nie może przekroczyć 1 000 zł w skali roku.

Zapomoga będzie przekazywana w 
formie kart podarunkowych, które można 

realizować w wyznaczonej sieci aptek.

W przypadku, gdy blisko miejsca zamiesz-
kania wnioskodawcy nie ma apteki współ-

pracującej z projektem, Towarzystwo 
bierze na siebie obowiązek zakupu leków.

Nabór wniosków odbywać się będzie w terminach: 15 kwietnia 2012, 15 czerwca 2012 i 15 września 2012.  
Wnioski będą rozpatrywane do wyczerpania dotacji. 

e-mail: nzj@iimcb.gov.pl, tel.: 691 403 051

http://www.mocpomocy.pl/pliki-do-pobrania/wykaz-aptek.html 
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Lato z „J-elitą”

Nad morzem w Niechorzu, dla małych CUD-aków
12 lipca – 26 lipca 2012

w Ośrodku Wypoczynkowo-Rehabilitacyjnym „Natalia” 
w Niechorzu

http://www.wybrzeze-rewalskie.pl/natalia/

Cena turnusu: 1410 zł

Dzieci do lat 3 – bezpłatnie (wspólny nocleg, bez wyżywienia)
Dzieci 3-10 lat – 65% ceny (wspólny nocleg, ½ wyżywienia)
Dzieci 3-10 lat – 80% ceny (osobny nocleg, ½ wyżywienia)

W cenie:
•	 noclegi w pokojach 2, 3, 4-osobowych oraz studiach  

(3, 4-osobowych) z pełnym węzłem sanitarnym
•	 dwa zabiegi rehabilitacyjne w wannie z hydromasażem 

podczas całego turnusu (ze względu na wynegocjowaną 
cenę zrezygnowaliśmy z zabiegów)

•	 wyżywienie: 3 posiłki dziennie: śniadanie, kolacja  
w formie szwedzkiego „stołu”, obiad wydawany indywi-
dualnie. Menu będzie ustalone z naszym dietetykiem  
Urszulą Grochowską. W przypadku specjalnej diety  
prosimy koniecznie wspomnieć o tym podczas rezerwacji

•	 opieka psychologa i gastroenterologa
•	 grille z ogniskiem, dyskoteki dla dzieci
•	 wycieczki autokarowe

Ośrodek posiada umowę z PFRON i można starać się  
o dofinan sowanie turnusu w powiatowych centrach  

pomocy rodzinie.

W Sudetach, w Kotlinie Kłodzkiej, 
25 sierpnia – 1 września 2012

w Hoteliku Orańskim w Stroniu Śląskim (Starej Morawie) 

http://www.hotelikoranski.pl/

Cena turnusu: 610 zł

Dzieci do lat 3 – bezpłatnie (wspólny nocleg, bez wyżywienia)
Dzieci 3-12 lat – 70% ceny (osobny nocleg, ½ wyżywienia)

W cenie:
•	 noclegi w pokojach 2, 3, 4-osobowych  

z pełnym węzłem sanitarnym
•	 wyżywienie: 2 posiłki dziennie: śniadanie i obiadokolacja
•	 opieka gastroenterologa

W pobliżu znajdują się:
•	 kopalnia złota w Złotym Stoku
•	 stara kopalnia uranu
•	 najstarsza miejscowość uzdrowiskowa, słynny Lądek-Zdrój
•	 zbiornik Stara Morawa z plażą i licznymi atrakcjami  

dla dzieci
•	 Jaskinia Niedźwiedzia
•	 wodospad Wilczki
•	 liczne szlaki górskie i ścieżki rowerowe

Zgłoszenia prosimy kierować na adres mailowy j-elita@iimcb.gov.pl lub telefonicznie +48 695 197 144
Ze względu na brak sponsorów oraz dofinansowania z PFRON nie planujemy dopłaty dla wszystkich członków ,,J-elity”.  

Osoby w trudnej sytuacji materialnej, mogą zwrócić się z prośbą do Zarządu Głównego o dopłatę,  
która będzie przyznawana w ramach kwoty przeznaczonej przez Zarząd Główny na turnus.

Lato 2012 z „J-elitą”



Sponsorzy:

Niepełnosprawnych

Gdy jelitko niedomaga 1% nas wspomaga

19 MAJA 2012 – ŚWIATOWY DZIEŃ NZJ

Zapraszamy całe rodziny !!!

Towarzystwo J-elita zaprasza do:

Warszawy
 do szpitala MSWiA, ul. Wołoska 137.

Katowic
impreza jak w ubiegłym roku odbędzie się pod Spodkiem.

Już teraz prosimy zarezerwujcie sobie czas. 
Wspaniała zabawa gwarantowana. 

My będziemy, nie może zabraknąć i Ciebie!

Więcej informacji na stronach Towarzystwa: www.j-elita.org.pl

1000 - 1130  wykłady i konsultacje w sali konferencyjnej
1130 - 1400  imprezę plenerową w ogrodach MSWiA

Dla uczestników imprezy planujemy zorganizować:

W programie loterie, zabawy i konkursy z nagrodami na:

Najbardziej przyjazny papier toaletowy 
Chorzy oceniać będą jakości różnych papierów, ich miękkość, trwałość, wytrzymałość 

i wydajność. Oceniający eksperci będą mieli zawiązane oczy aby nie sugerowali się marką. 

Toaletową kreację

Bitwa na srajrolki

Bitwa na srajrolki

Wybierzemy najciekawsze przebranie z papieru toaletowego. 
Stwórzcie niezapomnianą kreację i przede wszystkim 

nie zapomnijcie zabrać jej ze sobą.

oraz

aby po raz drugi było na Śląsku głośno o naszych chorobach i CuDakach! 
Zjednoczmy się wszyscy razem w tej wielkiej bitwie na papier toaletowy. Więcej 

szczegółów w późniejszym terminie www.jelitaslask.wordpress.com.

Zapraszamy całe rodziny !!!




