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Szanowni Państwo,

przez ostatnie trzy miesiące dużo się wydarzyło. 17-go maja, dwa dni

przed obchodami Światowego Dnia NZJ, odbyła się zorganizowana
przez nasze stowarzyszenie konferencja prasowa pod hasłem
„Wyrolowani z terapii”. Tematem przewodnim były drakońskie warunki
włączenia chorych na chorobę Leśniowskiego-Crohna do programu
leczenia biologicznego, a także brak możliwości prowadzenia terapii
dłużej niż rok. Nadal nie wiemy, jak będą wyglądały programy lekowe,
które od 1-go lipca zastąpią programy terapeutyczne. Z ogłoszenia
NFZ wnioskuję, że żadnych zmian na lepsze nie będzie. Nie pojawił się
również program dla chorych na wrzodziejące zapalenie jelita grubego.
W konferencji wzięli udział przedstawiciele Towarzystwa, chorzy
oraz mec. Bartłomiej Kuchta reprezentujący przed sądami pacjentów
walczących tą drogą o dostęp do nowoczesnego leczenia. Po konferencji
ukazały się 3 materiały w telewizji, 5 w prasie drukowanej i 82
w Internecie. Mamy nadzieję, że to nie koniec, ale nadal trudno nam
się przebić z naszą niewyjściową chorobą do mediów. O obchodach
Światowego Dnia NZJ można przeczytać na str. 4-6, a na okładce
obejrzeć suknię, która jest toaletowym przebojem sezonu.
„J-elita” jest członkiem Porozumienia 1-go czerwca. To nieformalne
porozumienie powstało za sprawą jednego człowieka – Piotra
Piotrowskiego. Przedstawicieli manifestujących przed Ministerstwem
Zdrowia, w tym Członka ZG „J-elity”, przyjął m.in. Bartosz
Arłukowicz i obiecał dalszy dialog. Może to wspólne działanie (petycja
na stronie 3) spowoduje, że pacjenci i ich stowarzyszenia nie będą
traktowani jak numer PESEL lub kod ICD.
Redaktor Naczelna
Małgorzata Mossakowska
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Porozumienie 1 czerwca – Petycja do Ministra Zdwowia

Minister Zdrowia
Bartosz Arłukowicz
ul. Miodowa 15
00-952 Warszawa
Szanowny Panie Ministrze!
My pacjenci, rodziny chorych, lekarze i zwykli obywatele
jesteśmy zmuszeni zaprotestować przeciwko nieodpowiedzialności i niekompetencji urzędników zarządzających systemem
ochrony zdrowia. To decyzje urzędnicze wskazują kogo można
a kogo nie można leczyć, kiedy leczyć, jak leczyć, gdzie leczyć.
Nie możemy pogodzić się z faktem, że w coraz większym stopniu
o naszym leczeniu decydują nie lekarze i aktualna wiedza medyczna, ale urzędnicy. Podejmowane przez Ministerstwo Zdrowia decyzje sprawiają wrażenie niekompetentnego działania metodą prób i błędów. Resort, którym Pan kieruje stał się instytucją
postrzeganą przez nas jako bezduszna machina biurokratyczna,
która nad dobro pacjenta-obywatela stawia jako priorytet własny budżet i tworzenie barier, które uniemożliwiają swobodny
dostęp do leczenia…. System, który Pan, jako Minister Zdrowia,
firmuje utracił swój pierwotny sens i zamiast leczyć pacjentów –
zaczyna im szkodzić. Niezadowoleni są pacjenci, niezadowoleni
są lekarze, a zwykły obywatel zastanawia się czy jego podatki są
dobrze i odpowiedzialnie wydawane wobec takiej skali niezadowolenia zainteresowanych grup.
Urzędnicy Pana resortu traktują organizacje pacjentów i lekarzy jak potencjalnych przeciwników, a nie partnerów do rozmowy. Brak efektywnego dialogu pomiędzy zainteresowanymi
stronami jest porażający i prowadzi do widocznego, bardziej niż
kiedykolwiek, kryzysu w służbie zdrowia. Wprowadzona w atmosferze wrogości i otwartego ignorowania konsultacji społecznych, wbrew głosom sprzeciwu, ustawa refundacyjna jest tego
najlepszym przykładem.
Jesteśmy także bezradni wobec braku współpracy między instytucjami nadzorującymi obszar opieki medycznej – Ministerstwem Zdrowia i Narodowym Funduszem Zdrowia. Ten brak
współpracy jest prostym przejawem niezrozumienia przez obie
instytucje własnej roli – działań dla dobra pacjenta i budowania
wysokiej jakości, zgodnej ze standardami ochrony zdrowia. Jesteśmy świadomi, że potrzebne są zdecydowane zmiany, ale nie
godzimy się na dotychczasowy sposób ich wprowadzania.

Dlatego apelujemy o:
- przywrócenie decydującej roli lekarza w leczeniu chorego,
z pełnym zrozumieniem dla mądrych, uzasadnionych i odpowiedzialnych regulacji systemowych w tym obszarze,
- poprawę dostępności do leczenia i efektywności wydawania
przeznaczanych na leczenie publicznych środków,
- otwarcie MZ i NFZ na prowadzenie efektywnego dialogu
i dopuszczenie realnego, niepozorowanego wpływu zainteresowanych (chorych, ich rodzin, lekarzy i zwykłych obywateli)
na zmiany prawne i usprawnienia w systemie opieki zdrowotnej,
- sprawowanie nadzoru społecznego nad różnymi elementami systemu ochrony zdrowia – w tym także zapewnienie niezależności od administracji państwowej instytucji, mających stać
na straży interesów i praw pacjentów,
- zażegnanie sporu pomiędzy środowiskiem lekarzy a NFZ,
dotyczącego przepisów narzuconych przez prezesa Paszkiewicza.
Lekarzom żal jest pacjentów, których nie mogą leczyć
w europejskim kraju zgodnie ze standardami swojej wiedzy medycznej. Pacjentom żal jest lekarzy, którzy z powodu nieprzemyślanych przepisów stają w sytuacji konfliktu etycznego między
tym jakby chcieli i powinni leczyć, a jak ograniczają ich przepisy
i kary. Dlatego w wyrazie bezsilności, my pacjenci, rodziny pacjentów, lekarze i zwykli obywatele porozumieliśmy się i założyliśmy inicjatywę Porozumienie 1-go czerwca, aby chronić przed
niekompetencją i nieodpowiedzialnością urzędników przede
wszystkim chore dzieci, a potem nas samych.
Liczymy więc, że urzędnicy, decydujący o zdrowiu naszym
i naszych dzieci, wezmą pełną odpowiedzialność za swoje działania i poniosą konsekwencje eksperymentowania z wprowadzaniem w systemie zmian. Działania te, na równi z lekarskimi,
decydują o zdrowiu i życiu, jak również o sposobie leczenia każdego pacjenta – dziecka i dorosłego. Urzędników, w przeciwieństwie do lekarzy, nie wiąże Przysięga Hipokratesa. A właściwie
powinna, bo skala szkód, jakie czynią złym prawem milionom
pacjentów urzędnicy, jest większa niż szkoda, którą może wyrządzić pacjentowi jeden lekarz.
Piotr Piotrowski – inicjator akcji społecznej
POROZUMIENIE 1-go CZERWCA
oraz ORGANIZACJE POPIERAJĄCE PROTEST:
1. Stowarzyszenie 3majmy sie razem
– reumatologia
2. Fundacja GAJUSZ
3. Polskie Towarzystwo Wspierania
Osób z Nieswoistymi Zapaleniami
Jelita – „J-elita”

17. Fundacja „Wygrajmy Zdrowie”
18. Magazyn „Szugarfrik”
19. Augustowskie Stowarzyszenie
Chorych na Reumatyzm
20. Stowarzyszenie Pomocy Chorym na GIST

4. ZZSK – zesztywniające zapalenie
stawów kręgosłupa

21. FEDERACJA STOWARZYSZEŃ
REUMATYKÓW

5. „Odzyskać Oddech” – Organizacja
Pacjentów i Osób Wspierających
Chorych na Astmę Ciężką

22. Opolskie Stowarzyszenie Chorych
na Reumatyzm „Milenium”

6. „Psoriasis” – Ogólnopolskie
Stowarzyszenie Chorych na Łuszczycę

23. Stowarzyszenie Reumatyków
i Sympatyków – Warszawa

7. Pomorskie Stowarzyszenie Chorych
na Łuszczycę „FALA NADZIEI”
8. Dolnośląskie Stowarzyszenie
Pomocy Chorym na Łuszczycę

24. Portal DIABETICA
25. POLSKIE TOWARZYSTWO
STWARDNIENIA ROZSIANEGO

9. Dobro Powraca – Fundacja (SM)

26. Fundacja „MY PACJENCI”

10. mojacukrzyca.org – portal

27. Polska Koalicja Organizacji
Pacjentów Onkologicznych

11. Ogólnopolska Federacja Organizacji
Pomocy Dzieciom
i Młodzieży Chorym na Cukrzycę
12. DIABECIAKI – Fundacja Pomocy
Młodym Diabetykom
13. Namysłowskie Stowarzyszenie
Diabetyków – Zarząd Powiatowy
14. Stowarzyszenie Chorych Na Choroby
Reumatyczne „REUMA - PODLASIE”

28. Stowarzyszenie Chorych
na Schorzenia Autoimmunologiczne,
Choroby Rzadkie, Choroby Ultrarzadkie
i osób Wspierających
– IMMUNO WROCŁAW
29. Fundacja „RÓWNI WŚRÓD RÓWNYCH”

30. SLP – Stowarzyszenie
Lekarzy Praktyków
15. Unia Stowarzyszeń Chorych na Łuszczycę
31. Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci
16. Podkarpackie Stowarzyszenie Przyjaciół
Dzieci i Młodzieży z Cukrzycą
i Młodzieży z Cukrzycą w Kaliszu
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Światowy Dzień NZJ

Światowy Dzień NZJ – World IBD Day
19 maja 2012
Warszawa – Szpital MSWiA
Tegoroczne obchody rozpoczęły się wykładami. Jako pierwsza
głos zabrała dr Magdalena Pawlik (z-ca Kierownika Kliniki
Chorób Wewnętrznych i Gastroenterologii z Pododdziałem Leczenia Nieswoistych Chorób Zapalnych Jelit szpitala MSWiA)
i omówiła „Pozajelitowe powikłania Nieswoistych Zapaleń Jelit”.
Następnie mgr Anna Zielińska poprowadziła wykład, pt. „Dieta
w profilaktyce ubytku masy kostnej w Nieswoistych Zapaleniach
Jelit”. Na zakończenie dr Maria Wiśniewska-Jarosińska (Klinika
Gastroenterologii UM w Łodzi) przedstawiła problem „Leczenia biologicznego: zasady kwalifikacji i powikłania”. Wykładów,
z zapartym tchem, wysłuchało ponad 80 uczestników, którzy
zadawali wiele pytań. Po zakończeniu prelekcji wszyscy goście
mogli podziwiać wystawę zdjęć zatytułowaną „WC OUT, czyli
wyjście z toalety”, którą przygotowali nasi koledzy z Oddziału
Małopolskiego i Śląskiego.
Od 11:40 rozpoczęła się impreza plenerowa w ogrodach szpitala MSWiA. Gości powitały dr Małgorzata Mossakowska (Wiceprezes Towarzystwa) oraz główna organizatorka Dnia NZJ
w Warszawie – Agnieszka Kowalczyk (Członek Zarządu Oddziału Mazowieckiego Towarzystwa „J-elita”; choruje na NZJ).
Piknik rozpoczął się ogłoszeniem konkursu na najlepszy papier
toaletowy, który goście wybierali spośród dostępnych rolek.
W wyniku głosowania, polegającego na wrzuceniu do urny kawałka wybranego papieru, zwycięzcami okazała się „Regina”
(rumiankowa) oraz „Almusso Decorato” (różowy i żółty). Nasi
laureaci otrzymają dyplomy uznania.
Kolejną atrakcją był pokaz tańca przygotowany przez utalentowaną i niesamowicie sympatyczną grupę taneczną ze szkoły
salsy kubańskiej OYE. Występ zachęcił widzów do wspólnej zabawy, którzy z przyjemnością uczyli się kroków, aby następnie
zaprezentować zdobyte umiejętności we wspólnym tańcu. Grupa OYE towarzyszyła nam do końca imprezy i skutecznie zagrzewała uczestników do zabawy.

Następnym punktem imprezy był konkurs na kreację toaletową.
Nasi najmłodsi, z pomocą wolontariuszek, przygotowali kreacje z papieru toaletowego, które następnie zaprezentowali widzom na wybiegu. Oczywiście stroje były tak piękne, że wszyscy
uczestnicy otrzymali nagrody. Ogromne zaskoczenie i wrażenie
zrobiła na wszystkich kreacja Ali z Oddziału Łódzkiego, która
powaliła widzów na kolana (patrz okładka). Nasza forumowa
Alutka na suknie zużyła: 4 rolki żółtego, 4 zielonego, 3 różowego
i białą rolkę papieru toaletowego, prawie 35m taśmy dwustronnie klejącej, 3 igły oraz trochę nici. Pracowała 4 dni, średnio
po 6 godzin dziennie. Oczywiście Ala także otrzymała nagrodę
i wielkie uznanie uczestników. Papierowa suknia została przekazana „J-elicie” na szczytne cele.
W trakcie obchodów odbył się także pokaz pierwszej pomocy przygotowany przez ratowników medycznych z Harcerskiej Grupy Ratowniczo-Medycznej Piaseczno. Podczas trwania pikniku ratownicy uczyli chętnych podstaw udzielania
pierwszej pomocy oraz zachowania się w różnych sytuacjach
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wymagających udzielenia pomocy poszkodowanemu. Każdy
mógł spróbować swoich sił i poćwiczyć resuscytację na fantomie dziecka i dorosłego, jak również zakładanie opatrunków.
Prócz wymienionych gości swoją obecnością zaszczycili nas
również Członkowie Polskiego Towarzystwa Stomijnego POL-ILKO, którzy przygotowali szereg materiałów informacyjnych
dla osób żyjących ze stomią, służyli radą, wsparciem i chętnie
odpowiadali na wszystkie pytania. Wśród wystawców obecna
była także przedstawicielka firmy Nestlé Health Science, dzięki
której wszyscy uczestnicy mogli zapoznać się z ofertą produktową firmy, a także wypróbować preparaty odżywcze, jakie Nestlé
ma do zaoferowania.
W trakcie imprezy goście mogli zapoznać się z materiałami informacyjnymi stowarzyszenia „J-elita”, skorzystać z konsultacji
i porad specjalistów, a także pacjentów chorych na NZJ, wziąć
udział w mini konkursach oraz otrzymać drobne upominki.
Dla najmłodszych nasi wolontariusze przygotowali kącik zabaw,
w którym przez całą imprezę zajmowali się dziećmi i organizowali im czas. Na zakończenie, nasze maluchy z okazji Dnia
Dziecka otrzymały piękne paczki.
Punktem kulminacyjnym, podobnie jak w zeszłym roku, była
bitwa na papier toaletowy, który na ten cel przekazali nam
sponsorzy: firma Almus Polska oraz PPH Papirus. W ten sposób członkowie Towarzystwa „J-elita”, chorzy oraz osoby zainteresowane chcieli zwrócić uwagę decydentów na swoje problemy, które pozostają od wielu lat niedosłyszane i skutkują m.in.
utrudnionym dostępem do nowoczesnych terapii biologicznych.
Dzięki obecności reporterów z „Teleekspresu” mogliśmy dotrzeć
do większej grupy ludzi, za co serdecznie dziękujemy.
Impreza zakończyła się po godzinie 14:00 wspólnym sprzątaniem miejsca toaletowej bitwy. Papier niewykorzystany do bitwy
był rozdawany pacjentom szpitala MSWiA i przetransportowany na Pododdział Nieswoistych Zapaleń Jelit.
Podczas tegorocznych obchodów odwiedziło nas około 200 gości. Serdecznie dziękujemy wszystkim za przybycie, wolontariuszom za ciężką pracę, sponsorom za bezinteresowną pomoc oraz
uczestnikom za wspaniałą zabawę. Ogromne podziękowania należą się także naszym fotografom Konradowi Kupczykowi oraz
Lindzie Dudkowskiej, dzięki którym powstał reportaż zdjęciowy.
Agnieszka Kowalczyk
Za pomoc dziękujemy naszym wystawcom i sponsorom:
Polskie Towarzystwo Stomijne POL-ILKO
Nestlé Health Science
Harcerska Grupa Ratowniczo-Medyczna Piaseczno
Szkoła Salsy Kubańskiej OYE
Almus Polska Producent Papierów Higienicznych
Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe „Papirus” s.c. J. Zięba
& B. Zięba
Centralny Szpital Kliniczny MSWiA w Warszawie
Procter and Gamble
MSD Polska Sp. z o.o.
Green Media PR s.c.
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Światowy Dzień NZJ

Katowice
19-go maja pod katowickim Spodkiem po raz drugi odbyły
się obchody Światowego Dnia NZJ. Punktualnie o godzinie 17.
w ruch poszły kolorowe rolki papieru toaletowego. Akcja zorganizowana została przez Śląski Oddział „J-elity”. Wydarzenie
przyciągnęło ponad 150 osób z dużą ilością amunicji. Organizatorzy również zadbali o to, by walka obfitowała w kolorowe
serpentyny i zaopatrzyli walczących w niemal 450 dodatkowych rolek. Całości zdarzenia towarzyszyła muzyka tworzona
przez doświadczoną parę Dj-ów. Imprezę, dzierżąc mikrofon
w dłoni, poprowadził Prezes „J-elity” – Paweł Staniewski.
Po zakończeniu bitwy uczestnicy zgodnie ruszyli do sprzątania i w kilka minut uporali się z dużymi ilościami papieru.
W Katowicach nie zabrakło także akcentu małopolskiego. Z inicjatywy członkini tego oddziału, Emilii Brochockiej,
oraz dzięki zaangażowaniu fotografów, Łucji Piątkowskiej
i Radosława Ptaka, zrealizowano niezwykłą sesję zdjęciową
pt. „WC OUT czyli wyjście z toalety”. Zdjęcia były pokazane
w czasie bitwy i wzbudziły duże zainteresowanie uczestników. „Hasło przewodnie sesji zachęca do ujawnienia się ze
swoją chorobą. Tworząc ten projekt chcieliśmy nie tylko skłonić ludzi do mówienia otwarcie o NZJ, ale także zapoznać
z CuDakami osoby, które nie wiedzą, co to NZJ. Inspiracją
do wykonania sesji była chęć pokazania, że pomimo choroby
można normalnie żyć. Jesteśmy w szczęśliwych związkach,
mamy dzieci, studiujemy, pracujemy, realizujemy plany,

uprawiamy sporty i jeździmy w dalekie podróże. Każdy z nas
stara się żyć, jak normalny zdrowy człowiek. Chociaż Crohn
i Colitis będą naszymi towarzyszami przez całe życie, chcemy spędzać czas aktywnie. Nie damy się zamknąć w toalecie.
Drogi CuDaku nie wstydź się, zrób WC OUT!” – powiedziała
pomysłodawczyni sesji, Emilia Brochocka.
Wszystkie zdjęcia można obejrzeć pod adresem:
http://j-elita.zeno.pl/WCout.pdf

Magdalena Staniewska

Wrocław
19-go maja br. odbyła się Konferencja z okazji Światowego Dnia Chorych na NZJ, która zorganizowana została przez
Katedrę i Klinikę Gastroenterologii i Hepatologii Akademii
Medycznej we Wrocławiu, a członkowie Towarzystwa „J-elita” otrzymali oficjalne zaproszenie i niektórzy z nich z przyjemnością wzięli udział w wydarzeniu.
Prelekcję rozpoczął dr Robert Dudkowiak poruszając temat chorych na NZJ w Polsce. Opisał i przeanalizował czynniki, które wpływają na powstawanie choroby, zwłaszcza
wśród dzieci i młodzieży.
Następnie, wykład na temat badań kontrolnych w nieswoistych zapaleniach jelita, poprowadził prof. dr hab. Leszek
Paradowski – kierownik Kliniki i inicjator obchodów Dnia
NZJ. Opisał wszystkie rodzaje badań kontrolnych wykonywanych u chorych na NZJ. Dodatkowo przeanalizował niektóre z powikłań mogących wystąpić w czasie diagnostyki.
Podkreślił także konieczność kontroli aktywności enzymów
wątrobowych i ogólnego stanu wątroby w związku z hepatotoksycznym działaniem niektórych leków, a także wskazał
w jakich przypadkach konieczne jest wykonanie badań endoskopowych. Na zakończenie zwrócił uwagę na badania
kontrolne w czasie remisji oraz u pacjentów sterydozależnych i sterydoodpornych.
Kolejny odczyt, dotyczący historii naturalnej nieswoistych zapaleń jelita, przedstawił dr med. Szymon Wieczorek. Scharakteryzował powstanie, objawy oraz przebieg
Ch.L-C i WZJG. Poświęcił także chwilę na analizę przyczyn
powodujących zaostrzenie choroby i wskazań do operacyjnego leczenia WZJG.
Prof. dr hab. Elżbieta Poniewierka zajęła się uwarunkowaniami genetycznymi NZJ. Z prelekcji tej wynikało, że przyczyna pierwotna powstawania choroby jest nieznana i najprawdopodobniej jest wynikiem wieloczynnikowej patogenezy.
Naukowcy cały czas starają się udzielić odpowiedzi na pytanie
dotyczące dziedziczności NZJ. Prof. Poniewierka skupiła się
także na opisie predyspozycji genetycznych oraz zależności
występowania choroby w różnych grupach etnicznych.
J-elita Nr 2 (18) 2012

Następnie, mównicę przejęła dr med. Jarosława Semianów-Wejchert z wystąpieniem na temat leczenia żywieniowego w NZJ. Poruszyła kwestię wpływu zwyczajów żywieniowych na zachorowania na NZJ. Wyczerpująco omówiła czynniki, od których zależy dobór terapii żywieniowej
w indywidualnych przypadkach oraz czynniki decydujące
o doborze diety w czasie zaostrzenia.
Przedostatni wykład dotyczący niepełnosprawności w NZJ
wygłosił dr med. Paweł Petryszyn. Dokonał analizy postępu
uszkodzenia przewodu pokarmowego a aktywnością choroby u pacjentów z Ch.L-C. Porównał dawniejsze i aktualne
koncepcje chorobowe w diagnozowaniu Ch.L-C. Zauważył
zależność, jaka występuje między reumatoidalnym zapaleniem stawów a Ch.L-C. Dodatkowo, opisał, jak wygląda całkowita remisja.
Ostatnie wystąpienie było na temat barier komunikacyjnych podczas pobytu chorych w szpitalu i przedstawione
zostało przez Małgorzatę Kellner i Renatę Stępień. Zwróciły
uwagę na to, jak ważne jest zaufanie pacjenta do personelu
medycznego. Jego brak powoduje istotny problem w diagnostyce i leczeniu. Komunikacja między pacjentem a personelem medycznym jest czynnikiem bardzo ważnym i zapobiega
rozmijaniu się oczekiwań pacjenta z reakcją pielęgniarek.
Program Konferencji był niezwykle bogaty i urozmaicony, a poszczególne wykłady w przystępny sposób przekazane słuchaczom.
Magdalena Górna

To już kolejna konferencja zorganizowana we Wrocławiu
przez lekarzy przy biernym udziale pacjentów. W innych regionach Polski to chorzy i ich bliscy organizują spotkania,
a lekarze skupiają się na przygotowaniu prelekcji. Dolny Śląsk
jest tu wyjątkiem. Szkoda, bo przy tak przyjaznym i zaangażowanym podejściu gastroenterologów zarówno tych leczących
dorosłych, jak i dzieci można by bardzo wiele zrobić dla dobra
wszystkich chorych na NZJ.
Małgorzata Mossakowska
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NZJ w Europie

Światowy Dzień NZJ – World IBD Day
19 maja 2012
Bruksela
Spotkanie po raz pierwszy zorganizowane zostało w budynku Parlamentu Europejskiego. To właśnie w tym miejscu
podejmowane są decyzje mające wpływ na sposób leczenia
i funkcjonowania w społeczeństwie osób chorych na NZJ.
Do Brukseli przyjechali przedstawiciele organizacji zrzeszonych w EFCCA, zaangażowanych w walkę z NZJ z wielu
krajów Europy (m.in.: Wielkiej Brytanii, Irlandii, Hiszpanii,
Włoch, Francji, Belgii, Węgier, Szwecji, Słowenii, Niemiec,
Portugalii, Finlandii i Polski), w sumie ponad 40 osób.
Każdy z uczestników otrzymał fioletową wstążkę, która od
tego roku jest światowym symbolem zjednoczenia w walce
z NZJ oraz znaczek „United we Stand” (Stoimy Zjednoczeni).
Te gadżety będą nieustannie przypominać nam o sile, która tkwi w jedności, gdyż tylko zjednoczeni możemy pokazać społeczeństwu i światu, że nasze problemy są ważne, że
stanowimy liczną grupę i walczymy o prawa do właściwej
opieki medycznej, do normalnego, godnego życia. W tym
dniu mówimy otwarcie o naszej chorobie, angażujemy media, chcemy dotrzeć do jak największego grona odbiorców.
Jako pierwszy zabrał głos Członek Parlamentu Europejskiego
– Sergio Gaetano Cofferati z Włoch. Przedstawił zebranym

opinie parlamentarzystów na problemy chorych na NZJ. Poruszył kwestię dostępności do leczenia, gdyż w krajach Europy jest ona różna – często niedostateczna. Zwrócił uwagę na niepokojące zjawisko dyskryminowania chorych na
przykład w szkołach czy w pracy. Na ogół jest to związane
z brakiem wiedzy o chorobie, a także w przypadku pracodawców z brakiem właściwych przepisów, chroniących chorych
na NZJ na przykład przed zwolnieniem z pracy lub umożliwiających pracę w domu. Zwrócił także uwagę na aspekt
ekonomiczny niewłaściwego podejścia do leczenia. Długi
czas diagnozowania, częste hospitalizacje, długotrwałe zwolnienia lekarskie, rezygnacja z pracy są bardziej kosztowne
niż właściwie dobrana terapia. Uświadomienie prawo
dawcom wielopłaszczyznowych problemów związanych
z chorowaniem na NZJ powinno znaleźć odzwierciedlenie
w zmianach legislacyjnych.
Następnie głos zabrała Sanna Lonnfors, przedstawiając
wyniki badań dotyczących wpływu NZJ na życie chorych.
W badaniu wzięło udział 26 krajów (Polska weźmie udział
w nowej edycji). Ankieta zawierała pytania o typ choroby,
aktywność zawodową, czas od pierwszych objawów do postawienia diagnozy, dostępność do specjalisty, satysfakcję
z leczenia, częstość hospitalizacji, relacje z przyjaciółmi, edukację, dostęp do toalet, kontakt z innymi chorymi. Dane te
zostały zebrane w opracowaniu zatytułowanym The True
Impact of IBD: A European Crohn’s and Ulcerative Colitis
Patients Life IMPACT Survey 2010-2011. Wnioski z ankiety
wskazują na zjawisko dyskryminacji w pracy, nierówny dostęp do opieki medycznej w krajach UE, różnice w formach
terapii oraz rolę organizacji wspierających pacjentów. Wstępne wyniki zaprezentujemy w kolejnym numerze Kwartalnika.
Odczytano także Świadectwo Michaela Seresa, który opowiedział o swoich doświadczeniach: zmaganiu się z chorobą,
pobytami w szpitalu, operacjami, a także o tym jaki wpływ
miało na niego dzielenie się doświadczeniami na swoim blogu, który z czasem stał się źródłem wiedzy i oparciem dla
innych chorych. Michael Seres przeszedł wiele operacji. Podkreśla rolę wsparcia, które daje możliwość kontaktu z innymi
chorymi, a także dostęp do informacji o NZJ.
Katarzyna Jagiełło

Walny Zjazd Delegatów EFCCA w Portugalii
Tegoroczny, Walny Zjazd Delegatów EFCCA (Europejskiej Federacji Stowarzyszeń Crohna i Colitis Ulcerosa, do
której „J-elita” należy od kwietnia 2011) był prawdziwym
sukcesem, gdyż uczestniczyło w nim 25/27 krajów członkowskich. Ogółem, 56 delegatów przebyło tysiące kilometrów,
aby w dniach 19-22.04.2012, w Porto, zatwierdzić roczne
sprawozdania EFCCA za 2011r. i głosować nad planem działania na lata 2012-2013. Ponadto, ze względu na upływającą kadencję, Marco Greco po raz trzeci został jednogłośnie
wybrany prezesem Federacji na kolejne dwa lata. Trzeba
także wspomnieć o pewnym ewenemencie, czyli o przyjęciu

w szeregi EFCCA dwóch nowych państw – Izraela i Argentyny, które geograficznie z Europą mają niewiele wspólnego
(chociaż, jak zaznaczyli delegaci z Izraela, ich kraj bierze
udział w Mistrzostwach Europy w piłce nożnej). Jednakże, zgodnie ze statutem EFCCA, do Federacji mogą należeć
także kraje spoza Europy. Uczestniczą one w większości podejmowanych działań, jednak pozostają bez prawa do głosowania. Fakt, że pozaeuropejskie kraje są zainteresowane
członkostwem pokazuje, że EFCCA pełni ważną rolę nie tylko w Europie, ale i na świecie.
Po części oficjalnej głos zabrali przedstawiciele Grupy
Młodych, którzy zaprosili na Spotkanie Młodych do Kopenhagi. Po nich, sprawozdanie z działań przedstawił członek
zarządu Fundacji Badawczej, której celem jest finansowanie
badań przyczyniających się do znalezienia leku na NZJ.
Walny Zjazd to także część integracyjna, zorganizowana
przez przedstawicieli portugalskiego stowarzyszenia chorych
na NZJ: piesze i autokarowe zwiedzanie Porto i jego słynnych
winnic, sesja zdjęciowa nad brzegiem oceanu, wycieczka kolejką linową i łodzią wzdłuż rzeki Douro, czy też pożegnalna
kolacja przy dźwiękach portugalskiej muzyki Fado.
Wszystkie koszty spotkania wraz z pobytem delegatów
zostały pokryte przez EFCCA.
Magdalena Staniewska
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Nowy oddział „J-elity”

Kolejny rok z „J-elitą” za nami – Walny Zjazd Delegatów
17-go marca 2012 roku w siedzibie Towarzystwa odbyło się
Walne Zebranie Delegatów. Przybyło na nie 35 osób reprezentujących członków z całej Polski oraz osoby czynnie biorące
udział w życiu i sprawach naszego stowarzyszenia.
Zebranie rozpoczęło się przedstawieniem przez Prezesa Zarządu Głównego, Pawła Staniewskiego, sprawozdania
z działalności Towarzystwa oraz szczegółów sprawozdania
finansowego za rok 2011. Zatwierdzono również podział wyniku finansowego. W związku z rezygnacją z pełnienia funkcji Członka Zarządu Głównego przez Jerzego Demiańczuka
odbyły się wybory uzupełniające. W wyniku głosowania
do Zarządu Głównego weszli dr hab. Piotr Albrecht oraz
Magdalena Sajak reprezentująca Śląsk.

Jurkowi Demiańczukowi pragniemy gorąco podziękować
za prawie siedmioletnią pracę w Zarządzie, gdyż funkcje wiceprezesa pełnił od początku powstania Towarzystwa
Następnie Paweł Staniewski przedstawił osiągnięcia „J-elity”
od stycznia 2012 oraz plan działań na rok bieżący, m.in. wydawanie Kwartalnika „J-elita”, wznowienie poradnika o NZJ,
organizacja Dnia NZJ, organizacja turnusów rehabilitacyjnych dla dzieci w Niechorzu oraz dla dorosłych w Sudetach,
program zapomóg finansowych na zakup leków dla osób chorych na NZJ we współpracy z Fundacją „Dbam o Zdrowie”,
darowizny dla szpitali oraz spotkania w regionach. W trakcie
spotkania wywiązała się gorąca dyskusja dzięki której z roku
na rok nasze Towarzystwo działa coraz lepiej.
Zarząd Główny Towarzystwa „J-elita”

Powstanie Oddziału „J-elity” w województwie łódzkim
12-go maja br. w zaprzyjaźnionym Klubie Bilardowym
„Frame” odbyło się spotkanie założycielskie Łódzkiego
Oddziału Towarzystwa „J-elita”. Ku naszej radości swoją obecnością zaszczyciło nas zacne grono przedstawicieli
personelu medycznego, studentów medycyny oraz pacjentów. Liczna grupa naszych gości zdecydowała się przystąpić
do stowarzyszenia i złożyła deklaracje członkowskie.
W tajnym głosowaniu, pod czujnym okiem przewodniczącej obrad – Moniki Ziemnickiej, został wybrany Zarząd
Oddziału oraz Komisja Rewizyjna. Następnie Piotr Baranowski przedstawił działalność „J-elity”. Wybrano również naszych reprezentantów na coroczne Walne Zjazdy Delegatów.
Delegatami województwa łódzkiego zostali: dr Maria
Wiśniewska-Jarosińska, Monika Ziemnicka, Magdalena
Baudler, Monika Leder-Jankowska oraz Piotr Baranowski.
Niezwykle żywa i owocna okazała się dyskusja o celach
i planach Oddziału na najbliższy rok. Jednym z najważniejszych przedsięwzięć jest utworzenie grupy wsparcia dla
osób nowo zdiagnozowanych oraz pozyskanie specjalisty
psychologa do poprowadzenia tej grupy. Ważnym zadaniem
jest skuteczna dystrybucja materiałów wydawniczych stowarzyszenia. W tym celu utworzyliśmy imienną listę lekarzy, którzy osobiście będą dbali o to, aby materiały trafiały
bezpośrednio do zainteresowanych pacjentów. Postanowiliśmy także stworzyć bazę lekarzy polecanych, aby osoby
czekające na diagnozę szybciej trafiały w ręce sprawdzo-

nych specjalistów. Planujemy organizować konferencje dla
studentów medycyny, aby uwrażliwić ich na problem NZJ,
a tym samym umożliwić pacjentom szybszą diagnozę. W
miarę możliwości będziemy starali się nawiązywać kontakty
z mediami, pozyskiwać sponsorów oraz prowadzić dyżury
lekarzy gastroenterologów, dietetyka, psychologa i członków
stowarzyszenia. Celem tych przedsięwzięć jest dotarcie do
jak największej liczby osób chorych oraz szerzenie wiedzy
o NZJ i Towarzystwie.
Spotkanie uświetnił wykład gastroenterologa dr Marii Wiśniewskiej-Jarosińskiej z Kliniki Gastroenterologii
Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, który dotyczył zasad
kwalif ikowania pacjentów z chorobą Leśniowskiego-Crohna
do programu terapeutycznego.
Oddział planuje zorganizowanie konferencji dla pacjentów, która odbędzie się 23-go czerwca br. Wykłady będą poświęcone tematyce leczenia żywieniowego. Swoje wystąpienia zaprezentują zarówno lekarze specjaliści, jak również
sami pacjenci.
Zapraszamy serdecznie!
Pytania i sugestie prosimy kierować na adres:

jelita.lodzkie@gmail.com

SKŁAD ZARZĄDU:
dr Maria Wiśniewska-Jarosińska – prezes Oddziału Łódzkiego
Klinika Gastroenterologii UM w Łodzi
Adrian Witczak – wiceprezes
Monika Leder-Jankowska – sekretarz
Monika Ziemnicka – skarbnik
dr Renata Talar-Wojnarowska
Klinika Chorób Przewodu Pokarmowego UM w Łodzi
dr Agnieszka Podczaska-Słowińska
Centrum Leczenia Żywieniowego WSSz im. M. Pirogowa
w Łodzi
dr Ryszard Makosiej
ICZMP Klinika Gastroenterologii i Pediatrii
Ewa Soboń
Piotr Baranowski
Monika Leder-Jankowska

Nie wpuszczaj raka do swego flaka. Chemoprewencja
J-elita Nr 2 (18) 2012
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Polski program badań genetycznych

Co nowego w nauce
Latanie lub podróże na
dużych wysokościach wydają się zwiększać ryzyko
zaostrzeń u osób z NZJ.
Najbardziej uderzającym
odkryciem było stwierdzenie statystycznej zależności
między występowaniem
zaostrzeń a wysokogórskimi
podróżami. Istnieje coraz
więcej dowodów eksperymentalnych sugerujących,
że niedotlenienie wywołuje
stany zapalne w przewodzie
pokarmowym, co stwierdzono na modelu zwierzęcym.
U ludzi, póki co to zagadnienie, jest słabo zbadane.
Szwajcarscy naukowcy
z Triemli Hospital w Zurichu
ocenili, jak loty i podróże
do regionów powyżej 2000
m n.p.m. są związane
z występowaniem zaostrzeń.
U pacjentów z zaostrzeniem odnotowano znacznie
więcej podróży do regionów
wysokogórskich i lotów niż
u niepodróżujących (40,4%
vs 15,7%). Wpływ ten był
szczególnie wyraźny w grupie z Ch. L-C. (38,1%
vs 9,1%; p = 0,024).
„Na tym etapie badań jest
zbyt wcześnie, aby odradzać
pacjentom długie podróże
lotnicze, wspinaczkę wysokogórską czy narty
na lodowcach” – stwierdził
dr Vavricka, ale odradzałby
to pacjentom z grup ryzyka
– na przykład kobietom
w ciąży.

Spotkania
Towarzystwo „J-elita” ma
przyjemność zaprosić Państwa na spotkania organizowane przez lokalne oddziały
stowarzyszenia, które
odbędą się:
16 czerwca br. w Rzeszowie,
23 czerwca br. w Łodzi,
23 czerwca br. w Olsztynie,
30 czerwca br. w Lublinie.
Podczas każdego z wydarzeń
zaplanowane są wykłady
ciekawie prowadzone przez
lekarzy i nie tylko. Informacje dotyczące programu
oraz miejsca i godziny spotkań znajdują się na naszej
stronie internetowej
http://j-elita.org.pl
oraz pod numerem telefonu
+48 695 197 144.
Serdecznie zapraszamy
wszystkich chorych,
ich rodziny
oraz osoby zainteresowane!
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Program badań genetycznych
i molekularnych u chorych na NZJ w Polsce
Jerzy Ostrowski

Klinika Gastroenterologii CMKP, Zakład Genetyki Onkologicznej, COI
Pragnę gorąco zachęcić Państwa do wzięcia udziału w projekcie badań genetycznych i molekularnych, prowadzonych wśród chorych na nieswoiste zapalenia jelita przez interdyscyplinarny zespół polskich lekarzy i biologów molekularnych. Już obecnie chęć udziału w projekcie
zgłosiło wiele ośrodków gastrologicznych z całej Polski. Jeśli lekarz zaproponuje udział w badaniu i pobranie dodatkowych tylko 5 ml krwi – zgódź się. W ten sposób możecie się Państwo przyczynić do lepszego poznania mechanizmów choroby, a w przyszłości do zastosowania
w NZJ medycyny spersonalizowanej. Omawiany poniżej projekt to największe badanie dotyczące NZJ jakie było prowadzone w Polsce. Ponieważ uzyskane finansowanie zapewnia możliwość badań populacyjnych, co znakomicie zwiększa szanse na wykrycie nowych uwarunkowań
genetycznych rozwoju NZJ, zachęcam Państwa jeszcze raz, tak samych chorych, ich rodziców,
jak i lekarzy, do udziału w naszym projekcie. Szczegóły dotyczące udziału w badaniach będzie
można omówić bezpośrednio z kierownikiem projektu, prof. Jerzym Ostrowskim.
Redaktor naczelna Małgorzata Mossakowska
Narodowe Centrum Nauki zapewniło finansowanie projektu badawczego, pt. „Analiza
porównawcza zmienności genetycznej nieswoistych zapaleń jelit u dzieci i dorosłych w Polsce
w poszukiwaniu podstaw molekularnego testu diagnostycznego”. Celem poniższej prezentacji
jest przedstawienie założeń projektu oraz zaproszenie – skierowane do chorych i ich lekarzy –
do czynnego uczestnictwa w naszych badaniach.
Informacje wstępne. Genetyczne zróżnicowanie pomiędzy dwoma niespokrewnionymi
osobami jest oceniane na 0,1% sekwencji genomowego DNA, co składa się na miliony genetycznych wariantów w skali populacji człowieka. Znacząca ich liczba przypada na różnice
w pojedynczych nukleotydach. Polimorfizm pojedynczego nukleotydu ( SNP , ang. single
nucleotide polymorphism) jest to występowanie kilku wariantów ze specyficzną zamianą nukleotydu w określonym miejscu sekwencji genomu, różnicującą osobników danej populacji.
SNP stanowią około 90% polimorficznych loci ludzkiego genomu. Spośród blisko 10 milionów zidentyfikowanych SNP, 99% występuje w poza genowych fragmentach chromosomalnego DNA człowieka, natomiast jedynie 50.000 SNP zlokalizowanych jest w obrębie sekwencji
kodujących . Polimorfizm nie jest pojęciem tożsamym z mutacją. Chociaż obejmuje on miejsca
zmienne (heterogenne), to jednocześnie zazwyczaj nie dotyczy zmian ewidentnie wpływających
na ekspresję i funkcję genów. Zmiana w sekwencji DNA posiadająca ściśle określone funkcjonalne znaczenie nazywana jest mutacją.
Tradycyjnie pojmowana biologia molekularna i biochemia analizuje pojedyncze cząsteczki
kwasów nukleinowych i białek, bada ich budowę i ekspresję, analizuje ich wzajemne oddziaływanie. Tak planowane badania biomedyczne zakończyły się sukcesem w wyznaczaniu struktury
i funkcji wielu składników komórkowych i z pewnością będą jeszcze przez lata kontynuowane.
Jednak poznanie i nadanie znaczenia procesom biologicznym w skali genomu komórkowego
jest możliwe jedynie z użyciem wysokowydajnych technik badawczych, takich jak sekwencjonowanie nowej generacji czy mikromacierze SNP lub ekspresyjne.
Nieswoiste zapalenia jelita (NZJ) są przewlekłymi chorobami zapalnymi przewodu pokarmowego, do których należy choroba Leśniowskiego-Crohna (Ch. L-C) i wrzodziejące zapalenie jelita grubego (WZJG). Ch. L-C charakteryzuje odcinkowe zapalenie, obejmujące wszystkie
warstwy ściany jelita lub innego odcinka przewodu pokarmowego, natomiast w WZJG zmiany
chorobowe są ciągłe, a stan zapalny jest ograniczony do błony śluzowej jelita grubego. U części
chorych na Ch. L-C dominują okresy remisji, a przebieg kliniczny choroby może być uznany za „łagodny”. U innych przebieg choroby z klinicznego punktu widzenia może być uznany
za „złośliwy”. W tej grupie chorych dominują okresy długotrwałego występowania objawów
chorobowych, a większość chorych – z powodu powikłań – jest poddawana leczeniu operacyjnemu, czasami wielokrotnie. Podobnie jak niewyjaśniona jest etiologia obydwu chorób, nie
znamy skutecznego sposobu leczenia NZJ. Wybór terapii zależy od nasilenia objawów chorobowych, lokalizacji zmian oraz rodzaju powikłań i jest zazwyczaj wielokrotnie modyfikowana
w przebiegu choroby.
Do zachorowania na NZJ dochodzi najczęściej pomiędzy 15 a 30 rokiem życia oraz po 60
roku życia; u 10-15% chorych NZJ jest rozpoznawane przed 18 rokiem życia, z czego chorzy
na Ch. L-C stanowią około 25%. Wskaźniki zachorowalności dla osób przed 18 rokiem życia
wahają się od kilku do kilkunastu/na 100 tysięcy dzieci/na rok, w zależności od badanej populacji. W Polsce zachorowalność na NZJ u dzieci w latach 2002-2004 wynosiła 2,7 w tym 0,8 dla
Ch. L-C i 1,3 dla WZJG. Badania epidemiologiczne z ostatnich lat wskazują na stale wzrastającą
zachorowalność na NZJ na świecie, szczególnie na Ch. L-C.
Etiologia Ch. L-C i WZJG jest prawdopodobnie wieloczynnikowa i wynika ze współoddziaływania czynników środowiskowych (stres, palenie tytoniu, dieta, niektóre leki, karmienie
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piersią, sytuacja socjalno-ekonomiczna), infekcyjnych (atypowe mykobakterie, niektóre wirusy, osobnicza jelitowa
flora bakteryjna, poważne infekcje we wczesnym dzieciństwie, wczesna operacja wyrostka robaczkowego), immunologicznych (defekt bariery śluzówkowej, zaburzenie procesów immunoregulacji) oraz predyspozycji genetycznych.
Jedną z przyczyn może być nieprawidłowa odpowiedź układu odpornościowego na prawidłową florę jelitową u ludzi
predysponowanych genetycznie.
NZJ u dzieci różnią się pod względem epidemiologii,
przebiegu choroby, jej intensywności oraz lokalizacji od
fenotypu chorobowego obserwowanego w grupie chorych
dorosłych. Stosunek chorujących na Ch. L-C mężczyzn do
kobiet jest porównywalny lub wykazuje niewielką przewagę dla kobiet, podczas gdy u dzieci opisywana jest przewaga zachorowań u chłopców. Wydaje się również, że u dzieci występuje stosunkowo więcej zachorowań na Ch. L-C
w porównaniu z dorosłymi (stosunek Ch. L-C/WZJG wynosi
2,8:1 u dzieci zaś 0,85:1 u dorosłych). U dzieci fenotypowo
dominuje postać zapalna Ch. L-C. U większości z nich (8090%) dochodzi do objęcia procesem zapalnym jelita grubego lub jelita grubego i końcowego odcinka jelita cienkiego,
a choroba wykazuje tendencję do progresji zmian. Natomiast
u dorosłych częściej dochodzi do zajęcia końcowego odcinka jelita cienkiego bez zajęcia jelita grubego, a choroba ma
zazwyczaj postać zwężającą i/lub penetrującą (przetokową).
Ponadto u dzieci, częściej niż u dorosłych, odnotowuje się
zmiany zapalne w górnym odcinku przewodu pokarmowego.
Najczęstszą postacią WZJG u dzieci jest zapalenie całego jelita grubego (pancolitis), występujące w 80-90% przypadków
już w chwili rozpoznania lub w dalszym przebiegu choroby. Przebieg kliniczny WZJG u dzieci jest zazwyczaj cięższy
i wcześniej niż u dorosłych dochodzi do interwencji chirurgicznej. U dorosłych chorujących na WZJG, typowym jest
zajęcie lewej części okrężnicy lub tylko odbytnicy. W obrazie klinicznym NZJ u dzieci zazwyczaj występują zaburzenia
wzrostu i opóźnienie dojrzewania.
NZJ występują częściej u osób z pierwszym stopniem pokrewieństwa do chorego (ryzyko 1,6% dla WZJG oraz 5,2%
dla Ch. L-C), a szansa zachorowania u bliźniąt jednojajowych
sięga nawet 50%. W przypadku, gdy oboje rodzice chorują na
NZJ, ryzyko zachorowania u ich dzieci przed 30 rokiem życia
rośnie do ponad 30%. Za istnieniem predyspozycji genetycznych przemawia także współwystępowanie NZJ z pewnymi
wariantami genów, kodujących antygeny zgodności tkankowej HLA. Ch. L-C występuje częściej u chorych z zespołem
Turnera i glikogenozą typu Iβ.
Badania w rodzinach chorych na NZJ doprowadziły do
wykazania związku choroby z występowaniem mutacji genu
CARD15/NOD2 (IBD1), a także asocjacji zmienności genetycznych w regionie loci IBD3, IBD5 i IBD6 z podatnością
na Ch. L-C oraz zmienności genetycznych w rejonie MHC
na chromosomie 6p, IBD2 i IBD9 (mutacja genu oporności
wielolekowej, MDR1) z podatnością na WZJG.
Powiązanie Ch. L-C z mutacjami NOD2/CARD15 potwierdzono w licznych badaniach. U 10-30% chorych na Ch.
L-C występuje jedna z trzech, heterozygotyczna mutacja
tego genu, a u 3-15% chorych mutacja jest homozygotyczna

lub też jest mieszaną mutacją heterozygotyczną, co oznacza,
że każdy z dwóch chromosomów zawiera inne mutacje tego
genu. W populacjach kontrolnych u 8-15% osób znajdowano pojedyncze mutacje heterozygotyczne NOD2/CARD15,
a mutacje homozygotyczne u 0-1% osób zdrowych. Mutacje
tego genu nie występują w Japonii i Chinach. Zatem, żadna
z mutacji NOD2/CARD15 nie jest ani niezbędna, ani wystarczająca do powstania Ch. L-C, choć jej obecność zwiększa
ryzyko rozwoju choroby. Względne ryzyko zachorowania
na Ch. L-C wzrasta 3-krotnie u nosicieli pojedynczej mutacji heterozygotycznej, 44-krotnie u nosicieli złożonej mutacji heterozygotycznej i 38-krotnie u nosicieli mutacji homozygotycznej. Mutacje NOD2/CARD15 częściej towarzyszą
chorobie z zajęciem ostatniego odcinka jelita krętego, być
może mają związek z wcześniejszym wystąpieniem objawów
choroby oraz częściej występującym w przebiegu choroby
z włókniejącym zwężeniem jelita końcowego.
Badania asocjacji ogólno-genomowych (GWAS, ang.
genome wide association studies), wykorzystujące macierze
SNP, zidentyfikowały w populacji chorych dorosłych ponad
30 potencjalnych loci genowych dla Ch. L-C i kilkanaście dla
WZJG. Warianty genetyczne podatności na NZJ u dorosłych
dotyczą m.in. genów powiązanych z procesami nabytej odporności oraz autofagii i odpowiedzi na obecność bakterii.
Jedynie kilkanaście z nich zostało potwierdzonych również
u dzieci. Z kolei, dwa geny podatności na NZJ wykazane
u dzieci nie asocjują z chorobą u dorosłych.
Przyczyna różnic w obrazie klinicznym NZJ u dzieci
i dorosłych nie jest znana. Uważa się, że obserwowany u dzieci cięższy przebieg choroby oraz sam fakt ujawnienia się jej
we wczesnym okresie życia może wynikać z większego wpływu czynników genetycznych i mniejszego oddziaływania
czynników środowiskowych niż ma to miejsce u chorych
dorosłych. Dlatego też badania populacji dzieci chorych
na NZJ mogą przyczynić się do lepszego zdefiniowania czynników genetycznych, leżących u podłoża rozwoju choroby.
Wydaje się także, że szansę na wykrycie nowych genów podatności, związanych z wczesnym wiekiem zachorowania
na NZJ, może zwiększyć przeprowadzenie badań GWAS równocześnie w grupie chorych dzieci i dorosłych, pochodzących
z tej samej populacji.
W diagnostyce NZJ u dzieci za obowiązujący „złoty standard” przyjmuje się obecnie tzw. kryteria z Porto wraz z aktualnymi zaleceniami ECCO. Obejmują one wielostopniowy
algorytm postępowania z koniecznym wykluczeniem chorób
zakaźnych, radiologicznym obrazowaniem jelita cienkiego
i grubego oraz wykonaniem badań endoskopowych przewodu pokarmowego (gastroduodenoskopia i ileokolonoskopia),
umożliwiających pobranie wycinków tkankowych do badań
histopatologicznych. Pomimo stosunkowo wysokiej trafności rozpoznań, pomyłki diagnostyczne, zwłaszcza u dzieci,
są na porządku dziennym. Gdy NZJ towarzyszą objawy niespecyficzne lub o niewielkim nasileniu, mogą być mylnie interpretowane jako objawy chorób czynnościowych przewodu
pokarmowego. Z drugiej strony, w diagnostyce różnicowej
zaburzeń czynnościowych wymagane jest zastosowanie inwazyjnej diagnostyki endoskopowej. Istnieje zatem pilna
potrzeba wprowadzenia nowych nieinwazyjnych testów dia-
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gnostycznych, które mogłyby wspomóc diagnostykę NZJ.
Obecnie istnieje zaledwie kilka testów laboratoryjnych (jak
oznaczenia stężenia białka C-reaktywnego i laktoferyny we
krwi oraz wartości OB, czy stężenia kalprotektyny w kale),
których swoistość i specyficzność jest raczej umiarkowana. Tym samym wprowadzenie nieinwazyjnej diagnostyki
molekularnej, której wyniki mogłyby odzwierciedlać sumę
predyspozycji genetycznych i działania czynników środowiskowych, wyrażanych poprzez zaburzenia jakościowe i ilościowe w profilu ekspresji genów , mogłoby znacząco wspomóc procedury diagnostyczne NZJ.
Celem tego projektu jest charakterystyka genetycznych
i molekularnych wariantów NZJ u dzieci, z użyciem wielkoskalowych metod genotypowania i pomiaru ekspresji genów. Wyniki naszych badań powinny odpowiedzieć na dwa
zasadnicze pytania: 1) Czy u podłoża rozwoju NZJ u dzieci
w populacji polskiej leżą inne genetycznie uwarunkowane
czynniki ryzyka niż u chorych dorosłych, powodujące rozwój tej samej choroby, czy też te same uwarunkowania genetyczne rozwoju NZJ u dzieci i dorosłych powodują różny
przebieg choroby, jej intensywność, lokalizację i predyspozycję zależną od płci? 2) Czy ocena wariantów genetycznych
i/lub ekspresji genów mogłaby znaleźć zastosowanie w diagnostyce NZJ, zwłaszcza u dzieci?
Badaniami zostaną objęci chorzy spełniający następujące kryteria włączenia:
Dzieci – wiek do 18 lat; pisemna zgoda rodziców lub
opiekunów dziecka na udział w badaniu oraz dodatkowo dla dzieci w wieku 16 lat lub więcej, pisemna zgoda
samego chorego; NZJ rozpoznane na podstawie kryteriów z Porto oraz aktualnych zaleceń ECCO.
Dorośli – początek choroby w wieku >18 lat; pisemna
zgodna na udział w badaniu; NZJ rozpoznane na podstawie aktualnych zaleceń ECCO.

Badania genetyczne i molekularne będą prowadzone
w Zakładzie Genetyki Onkologicznej, Centrum Onkologii-Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie i Pracowni Gastroenterologii Molekularnej Kliniki Gastroenterologii CMKP.
Projekt będzie realizowany dwuetapowo. W pierwszym
etapie zostanie pobrana krew do badań, dokonamy analizy klinicznej i demograficznej chorych dzieci i dorosłych
oraz przeprowadzimy badania genetyczne i molekularne
z użyciem metod wielkoskalowych w celu wykazania ewentualnych różnic pomiędzy chorującymi na NZJ dziećmi
i dorosłymi. Końcowym celem drugiego etapu projektu będzie opracowanie nowego testu diagnostycznego NZJ, różnicującego WZJG i Ch. L-C, w oparciu o ilościowy pomiar
ekspresji genów. Ocenimy również przydatność kliniczną
zaproponowanego testu.
Do planowanego badania będzie potrzebne w sumie
5 ml krwi żylnej. Wyniki oceny ekspresji genów będą poddane analizie biostatystycznej w celu identyfikacji tych genów,
których ekspresja w najwyższym stopniu będzie różnicować
grupy chorych dorosłych i chorych dzieci oraz osób zdrowych grupy kontrolnej.
Badanie zmienności genetycznej i molekularnej u chorych z NZJ może wnieść nowe informacje dotyczące mechanizmów patogenezy tej choroby. Badanie polimorfizmów
w skali genomu oraz analiza sekwencji części kodującej genomu poprzez sekwencjonowanie eksomów , w grupie chorych
dzieci i dorosłych, może pozwolić na znalezienie nowych genów podatności na NZJ, wspólnych oraz różnicujących obydwie grupy. W oparciu o analizę ekspresji wybranych genów
planujemy natomiast opracowanie nowego diagnostycznego
testu molekularnego NZJ.
Prof. Jerzy Ostrowski
Klinika Gastroenterologii CMKP
Zakład Genetyki Onkologicznej COI
02-781 Warszawa, ul. Roentgena 5
jostrow@warman.com.pl

Słowniczek:
Allele – różne formy tego samego genu; zajmują to samo miejsce w chromosomach homologicznych;
Autofagia – proces, który polega na trawieniu przez komórkę
obumarłych lub uszkodzonych fragmentów jej struktury; nasila
się w momencie niedoboru substancji odżywczych;
Chromosomy homologiczne – dwa chromosomy znajdujące się
w jednej komórce, na ogół o tej samej długości i tym samym
zestawie genów – jeden pochodzi z organizmu ojca, a drugi
z organizmu matki
ECCO (European Crohn’s and Colitis Organisation) – organizacja,
która skupia czołowych ekspertów z zakresu nieswoistych chorób zapalnych jelit w Europie;
Eksom (egzon) – część genomu utworzona przez eksony, czyli
odcinki genu kodujące sekwencję białka;
Ekspresja genu – proces, podczas którego informacja genetyczna znajdująca się w genie zostaje odczytana i przepisana na
produkt tego genu, np. białka;

niezbędnego do przekształcania składników pożywienia w glukozę; leczenie przeważnie polega na stosowaniu odpowiednio
ustalonej diety;
Heterozygota – organizm posiadający dwa różne allele (warianty
genu w określonych loci) w chromosomach homologicznych;
Homozygota – organizm posiadający dwa identyczne allele tego
samego genu w chromosomach homologicznych;
Loci – liczba pojedyncza „locus” to obszar chromosomu zajmowany przez gen; chromosom składa się z wielu loci; w każdym
„locus” znajduje się jeden wariant odpowiedniego genu;
Mikromacierze ekspresyjne – system szybkiego i czułego badania ekspresji genów;
Mikromacierze SNP – wykorzystywane są do identyfikacji polimorfizmów, bądź mutacji pojedynczych nukleotydów;
Polimorfizm – w genetyce oznacza występowanie różnic w DNA
częstszych niż u 1% populacji;
Sekwencja kodująca – odcinek genu, który koduje sekwencję
(szereg) aminokwasów w cząsteczce białka;

Etiologia – zespół przyczyn powodujących np. powstanie choroby;

Sekwencjonowanie – technika odczytywania sekwencji, czyli kolejności par nukleotydowych w cząsteczce DNA;

Fenotyp – zespół cech organizmu wykształconych podczas
rozwoju osobniczego zależny od genotypu i czynników środowiskowych; osobniki o podobnym genotypie żyjące w różnych
środowiskach mogą różnić się od siebie; natomiast te o różnych
genotypach, żyjące w jednym środowisku, mogą być do siebie
bardzo podobne;

SNP (ang. single nucleotide polymorphism) – polimorfizm pojedynczego nukleotydu – zmienność sekwencji DNA polegająca na
różnicy pojedynczego nukleotydu pomiędzy osobnikami danego
gatunku;

Glikogenoza typu Iβ – zwana inaczej chorobą von Gierkego;
rzadka choroba genetyczna, spowodowana brakiem enzymu
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Zespół Turnera – wrodzona choroba genetyczna, występująca
wyłącznie u kobiet spowodowana brakiem całego lub części chromosomu X; objawy to: niskorosłość, zaburzony rozwój płciowy,
wady budowy i/lub wady niektórych narządów wewnętrznych.
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Badania endoskopowe

Badania endoskopowe dziś i jutro cz. 2
Małgorzata Mossakowska

Konsultacja dr hab. n med. Piotr Albrecht
W poprzednim numerze Kwartalnika opisaliśmy techniki endoskopowe stosowane rutynowo w praktyce klinicznej.
W tym artykule przedstawimy te, z którymi coraz częściej możecie się Państwo spotkać w polskich klinikach oraz te, które są
w trakcie badań i traktowane są jako techniki eksperymentalne.
Należy pamiętać, że nowe technologie, aczkolwiek pozwalają na
dokładniejszą ocenę, mają również swoje ograniczenia. Bardzo
często pojawia się pytanie o badanie kapsułką endoskopową.
Za jej pomocą możemy obejrzeć całe jelito cienkie, ale nie daje
ona możliwości pobrania wycinków. Wideoendomikroskopem,
dzięki któremu uzyskujemy obraz powiększony nawet tysiąckrotnie, możemy oceniać tylko bardzo niewielkie powierzchnie błony śluzowej jelita. Niektóre nowe techniki są przydatne
w diagnostyce NZJ (kapsułka endoskopowa, endoskopia jelita
cienkiego jedno- i dwubalonowa), inne znajdują zastosowanie w
nadzorze endoskopowym w kierunku wykrycia zmian przednowotworowych i nowotworowych.
Kapsułka endoskopowa to urządzenie wyposażone
w miniaturową kamerę i nadajnik, który drogą radiową przekazuje zdjęcia zrobione w trakcie naturalnego przemieszczania się urządzenia przez przewód pokarmowy. Podczas pasażu przez jelito cienkie wykonywanych jest około 50 000 zdjęć.
Zaletami kapsułki są jej niewielkie rozmiary, brak konieczności wprowadzania do organizmu fiberoskopu, możliwość
obejrzenia części jelita niedostępnych dla klasycznych metod
endoskopowych, zaś podstawową wadą, o czym wspomniano
wcześniej, to brak możliwości pobrania wycinków do badania
histopatologicznego. Inną wadą jest niebezpieczeństwo jej zatrzymania się w nieznanym wcześniej przewężeniu jelita cienkiego, co czasem, choć rzadko może zakończyć się zabiegiem
operacyjnym. Należy zdać sobie także sprawę z tego, że badanie trwa osiem godzin
i odczyt jego wyników
jest, i musi być, wspomagany
komputerowo
– specjalne oprogramowanie „wskazuje” miejsca
o zmienionej strukturze
– składa również serie
zdjęć w film. Jednak nawet ze wspomaganiem
komputerowym badanie
jest czasochłonne i obarczone pewnymi błędami czysto ludzkiej natury, gdyż ile takich kilkugodzinnych zapisów można
dokładnie obejrzeć.
Ostatnio pojawiły się doniesienia o skonstruowaniu przez
Ryukoku University i Osaka Medical College pierwszej zdalnie
sterowanej kapsułki nazwanej Syrenką. Różni się ona od prezentowanej na zdjęciu wbudowanym napędem magnetycznym oraz
tym, że sterowana jest joystickiem. Pozwala to osobie wykonującej badanie wykonać dokładne zdjęcie obszarów, które mają być
zdiagnozowane lub wzbudzają podejrzenie badającego.
Stworzono także kapsułki do badania przełyku i jelita grubego, ale ich zastosowanie nie jest tak szerokie, gdyż mimo
postępu nie dorównują czułością klasycznej ezofagoskopii
czy kolonoskopii, a analiza obrazów trwa znacznie dłużej niż
wykonanie endoskopii umożliwiającej pobranie biopsji. Kapsułka przeznaczona do badania jelita grubego jest nieco większa od tej do badania przełyku lub jelita cienkiego i ma dwie
kamery umiejscowione na przeciwległych końcach. Dzięki
zastosowaniu automatycznego wyłączenia można analizować
obraz przełyku i żołądka, a następnie obraz z jelita grubego.
Również czułość metody nie jest zbyt duża, a cena badania
bardzo wysoka. Badanie można wykonać jedynie po jeszcze staranniejszym, niż przy kolonoskopii konwencjonalnej,
oczyszczeniu jelita. Wydaje się, że w przyszłości, gdy metoda
zostanie ulepszona ma szansę szerszego zastosowania w badaniach przesiewowych w kierunku raka jelita grubego, szczeJ-elita Nr 2 (18) 2012

gólnie, że istnieje dość liczna grupa osób, które mają obawy
i opory przed wykonaniem konwencjonalnej kolonoskopii.
Enteroskopia dwubalonowa (pchaj i ciągnij, ang. push
and pull) – została wprowadzona przez Hironori Yamamoto
w 2001 roku. Technika enteroskopii dwubalonowej polega na
wprowadzeniu enteroskopu zakończonego balonem i specjalnej tuby wprowadzanej razem ze znajdującym się wewnątrz
enteroskopem, również wyposażonej w balon. Po wprowadzeniu do jelita, balon w tubie zewnętrznej ulega napompowaniu
co stabilizuje położenie tuby i pozwala na wysunięcie enteroskopu. Wysuwa się go najdalej jak można i napompowuje
balon na końcu enteroskopu. Takie cykle powtarza się. Z reguły wprowadzając endoskop od góry nie udaje się osiągnąć
zastawki Bauchina i konieczne jest wprowadzanie endoskopu
„od południa”. Jest to pierwsza technika diagnostyczna stosowana w gastroenterologii, która umożliwia nie tylko uzyskanie obrazu całego jelita cienkiego w czasie rzeczywistym, ale
także umożliwia pobranie wycinków i wykonanie zabiegów
endoskopowych. Badanie jest czasochłonne, gdyż trwa ponad
1,5 godziny i wykonywane jest w znieczuleniu ogólnym, co wymaga obecności anestezjologa. Niekiedy wystarcza jedynie sedacja. Metoda ta jest trudna technicznie i wymaga od endoskopisty dużego doświadczenia. Główne wskazania to zwłaszcza:
• krwawienie z przewodu pokarmowego o nieustalonej

przyczynie,

• niedokrwistość spowodowana niedoborem żelaza przy

prawidłowym wyniku kolonoskopii i gastroskopii,

• diagnostyka i/lub zabiegi terapeutyczne w schorzeniach

obejmujących jelito cienkie, w tym w chorobie Leśniowskiego-Crohna z zajęciem jelita cienkiego,
• diagnostyka i/lub zabiegi diagnostyczne w zespołach
polipowatości,
• weryfikacja nieprawidłowości w jelicie cienkim rozpoznanych w endoskopii kapsułkowej lub badaniu radiologicznym,
• podejrzenie guza jelita cienkiego, przewlekłe biegunki.
W czasie enteroskopii można wykonać szereg zabiegów
stosowanych w tradycyjnej endoskopii: polipektomię (usuwanie polipów), rozszerzanie balonem stwierdzonych zwężeń, tamowanie krwawień za pomocą koagulacji plazmą argonową,
mukozektomię (miejscowe wycięcie błony śluzowej).
Nowe techniki mające służyć poprawie efektywności kolonoskopii oraz lepszemu rozpoznawaniu zmian przedrakowych i nadzorowi onkologicznemu w NZJ.
W ostatnim okresie dokonuje się burzliwy rozwój technik służących wyżej wymienionym celom. Jedne służyć mają
poprawie w szybkości wykonywania kolonoskopii (osiąganiu
końcowego odcinka jelita cienkiego), możliwości osiągania
tego odcinka nawet przy mniejszym doświadczeniu kolonoskopisty, a także nietypowych zagięciach jelita grubego oraz
poprawieniu bezpieczeństwa wykonywanych kolonoskopii.
Większość z tych metod jest na razie w stadium prototypowym i wymaga dalszych badań.
Drugie techniki bardziej zaawansowane i już stosowane,
choć nie powszechnie, to chromoendoskopia (używanie tradycyjnych barwników), autofluorescencja lub chromoendoskopia cyfrowa wykorzystująca różne długości fali, czy światło spolaryzowane.
Wykorzystuje się także metody poprawiające jakość obrazu, powiększające obraz (mikroskopia endoskopowa) oraz
pozwalające na przyżyciową, podczas endoskopii, ocenę histopatologiczną zmian. Wszystkie te techniki nie są stosowane
powszechnie, są kosztowne i wciąż nie określono ostatecznie
ich przewagi nad metodami tradycyjnymi.
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Co nowego w nauce
Wyniki, przedstawione
w czasie majowego zjazdu
„Digestive Disease Week”,
potwierdziły pozytywne
działanie leku Vedolizumab
na osoby oporne na dotychczasowe metody leczenia
WZJG. Vedolizumab jest
przeciwciałem monoklonalnym skierowanym selektywnie przeciw integrynie α4β7
i hamuje przemieszczanie
się limfocytów do jelita.
W przeciwieństwie do
Natalizumabu, który blokuje
zarówno integrynę α4β1
jak i α4β7, Vedolizumab nie
powinien narażać pacjentów
na powikłania ze strony
układu nerwowego (PML).
GEMINI I to wieloośrodkowe, randomizowane,
z podwójnie ślepą próbą
i kontrolą placebo badanie
3 fazy. Przedstawiono wyniki
dot. 374 pacjentów Mayo
Clinic leczonych wcześniej
kortykosteroidami, lekami
immunosupresyjnymi
i/lub przeciwciałami
przeciw TNF-alfa.
Po indukcji odpowiedź
kliniczną zarejestrowano
u 47,1% pacjentów otrzymujących Vedolizumab
wobec 25,5% w grupie
placebo, a remisję u 16,9%
wobec 5,4%. W fazie
podtrzymującej, pacjenci,
którzy odpowiedzieli na leczenie indukcyjne, otrzymywali lek lub placebo przez
rok. Wyniki były lepsze
w grupie leczonej, niż
w grupie placebo. Odpowiedź kliniczną obserwowano u ponad 50%, zaś
remisję u ponad 40%.
Dr Feagan z Millennium
Pharmaceuticals podkreślił:
„kiedy zaczęliśmy tę podróż
11 lat temu wierzyliśmy,
że ten lek będzie bezpieczniejszy niż te powodujące
systemową immunosupresję. Jeśli wykażemy, że ten
lek nie spowoduje PML,
to stanie się terapią pierwszego rzutu”. Oczywiście
potrzebne są dalsze badania, aby potwierdzić bezpieczeństwo leku, natomiast
ważne jest to, że lek
ma odmienny mechanizm
działania niż obecnie stosowane leki biologiczne,
bo pozwala pacjentom,
opornym na dostępne
terapie, mieć nadzieję.
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Katarzyna Bąk
Z roku na rok wzrasta liczba osób decydujących się na założenie własnej firmy. Pomimo
wielu utrudnień ze strony administracyjno-podatkowej, coraz więcej osób decyduje się na taki
sposób pracy i coraz częściej decydują się na to również osoby niepełnosprawne. Polskie prawo ułatwia im podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej, co gwarantowane jest
przez ustawę z dnia 27-go sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz.U. z 2011r. Nr 127 Poz. 721 z zm.). Poniżej postaram się
przybliżyć podstawowe zasady i kolejność podejmowania kroków mających na celu otwarcie
własnej firmy.
Pierwszym krokiem do otworzenia własnej firmy w podstawowej formie prowadzenia działalności gospodarczej – jako jednoosobowa działalność gospodarcza (innymi formami są spółki prawa handlowego) – jest uzyskanie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG). Wniosek składany jest na specjalnym formularzu (CEIDG-1) i może
być złożony na dwa sposoby: na formularzu w urzędzie gminy (osobiście lub za pomocą poczty
– wtedy potrzebne jest notarialne poświadczenie podpisu) albo za pośrednictwem formularza
elektronicznego dostępnego na stronie internetowej CEIDG (www.ceidg.gov.pl). Wniosek taki
musi zostać zaopatrzony w podpis elektroniczny. Wniosek zawiera, oprócz wniosku o wpis do
ewidencji, także wniosek o nadanie numeru REGON, zgłoszenie do urzędu skarbowego oraz
do ZUS lub KRUS. Wniosek pozwala również wybrać formę opodatkowania. Należy jednak
pamiętać, że dodatkowej wizyty w urzędzie skarbowym wymagać będzie m. in. rejestracja do
podatku VAT. Oczywiście dotyczy to tylko osób, które zamierzają być płatnikami podatku VAT
(obowiązek powstaje w momencie osiągnięcia przychodu przekraczającego 150 000 zł rocznie).
Jeżeli wniosek jest przygotowany poprawnie, wówczas dokonywany jest wpis do CEIDG.
Natomiast jeżeli występują błędy, w zależności od sposobu złożenia wniosku: system teleinformatyczny CEIDG informuje niezwłocznie składającego o niepoprawności albo gmina niezwłocznie wzywa do skorygowania lub uzupełnienia wniosku, wskazując uchybienia. Uzupełnienia należy wnieść w terminie 7 dni roboczych, pod rygorem pozostawienia wniosku bez
rozpoznania. Wnioski o wpis do CEIDG są wolne od opłat (w przeciwieństwie do spółek prawa
handlowego, które podlegają odpłatnej rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym).
Procedura uzyskania wpisu jest taka sama dla każdej osoby posiadającej obywatelstwo polskie lub jednego z krajów UE. Przepisy nie przewidują żadnych uproszczeń procedury czy dodatkowych wymagań w przypadku osób niepełnosprawnych.
Każdy kto podejmuje się otwarcia własnej firmy potrzebuje środków finansowych na rozpoczęcie działalności. Najprostszym sposobem finansowania są własne środki, gdy ich brakuje pozostaje kredyt. Niestety nowopowstałym firmom trudno jest dostać kredyt bankowy
i w praktyce bez co najmniej 6-miesięcznej działalności przynoszącej zysk, otrzymanie kredytu jest prawie niemożliwe. Istnieje jeszcze jedna możliwość – uzyskanie swoistej bezzwrotnej
zapomogi finansowej ze środków publicznych. Podstawowym warunkiem jest bycie osobą bezrobotną albo poszukującą pracy niepozostającą w zatrudnieniu i zarejestrowaną w powiatowym urzędzie pracy. Ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz o zatrudnianiu osób
niepełnosprawnych umożliwia osobom niepełnosprawnym, niezależnie od posiadanego stopnia niepełnosprawności jednorazowe otrzymanie z PFRON środków na podjęcie działalności
gospodarczej w wysokości nieprzekraczającej piętnastokrotnego przeciętnego wynagrodzenia
(aktualnie 51 240,00 zł). Osoba, która zamierza starać się o uzyskanie takiej pomocy nie mogła
wcześniej korzystać z bezzwrotnych środków publicznych z przeznaczeniem na otwarcie własnej firmy (nie tylko z PFRON ale również np. z Funduszu Pracy na podstawie art. 46 ustawy
o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy).
Otrzymane z PFRON środki mogą zostać przeznaczone na podjęcie po raz pierwszy działalności gospodarczej, rolniczej, wniesienie po raz pierwszy wkładu do spółdzielni socjalnej, a także
na ponowne podjęcie działalności gospodarczej, jeżeli od zaprzestania prowadzenia działalności
upłynęło co najmniej 12 miesięcy. W celu otrzymania wsparcia finansowego należy złożyć do starosty właściwego ze względu na miejsce zarejestrowania osoby niepełnosprawnej (jako bezrobotna albo poszukująca pracy niepozostająca w zatrudnieniu) wniosek, którego wzór określa Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie przyznania osobie niepełnosprawnej
środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej z dnia 17-go października 2007 r. (Dz.U. z 2007r. Nr 194, poz. 1403).
Starosta rozpatrując wniosek, bierze pod uwagę m.in.: przewidywane efekty ekonomiczne przedsięwzięcia, na które mają być przeznaczone środki; popyt i podaż lokalnego rynku
na planowaną działalność; kalkulację wydatków na uruchomienie działalności w ramach wnioskowanych środków; uprawnienia i kwalifikacje wnioskodawcy; wysokość środków własnych
wnioskodawcy, a także wysokość posiadanych środków PFRON przeznaczonych na ten cel
w danym roku. Należy pamiętać, że przyznanie osobie niepełnosprawnej środków na podjęcie
działalności gospodarczej należy do sfery tzw. uznania administracyjnego, a przy rozpatrywaniu wniosku niepełnosprawnego organ winien wziąć pod uwagę nie tylko potrzeby wnioskodawcy, ale także innych niepełnosprawnych ubiegających się o tego rodzaju wsparcie i możliwości finansowe PFRON.
J-elita Nr 2 (18) 2012
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Starosta pisemnie informuje wnioskodawcę o sposobie
rozpatrzenia wniosku przeznaczonego do realizacji na dany
rok w terminie 30 dni od dnia otrzymania kompletnego
wniosku. W przypadku negatywnego rozpatrzenia, starosta sporządza uzasadnienie swojego stanowiska. Natomiast
w przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku, starosta
informuje pisemnie wnioskodawcę o rozpatrzeniu wniosku,
wzywając go do negocjacji warunków umowy. Takie negocjacje powinny zakończyć się podpisaniem umowy w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania.
W umowie zawiera się m.in. zobowiązanie starosty do co
najmniej jednokrotnego zweryfikowania prawidłowości realizacji warunków umowy przez wnioskodawcę, w czasie jej
obowiązywania. Osoba niepełnosprawna zobowiązuje się zaś
m.in.: do przeznaczenia środków na cel określony w umowie,
prowadzenia działalności gospodarczej przez co najmniej 24
miesiące, posiadania dokumentacji realizacji umowy oraz
rozliczania otrzymanych środków w wyznaczonym terminie. Zaznaczyć należy, że w przypadku naruszenia chociażby jednego z warunków umowy, osoba niepełnosprawna
zobowiązana jest do zwrotu całej otrzymanej kwoty wraz
z odsetkami. W przypadku zaistnienia jakiegokolwiek zdarzenia, które może wpłynąć na realizację umowy, należy
o tym fakcie powiadomić starostę w ciągu 7 dni.
Zwrot środków musi zostać zabezpieczony przez osobę
niepełnosprawną. Dopuszcza się zabezpieczenie za pomocą
poręczenia, w tym poręczenia spółdzielni socjalnej, weksla
z poręczeniem wekslowym, gwarancji bankowej, zastawu
na prawach lub rzeczach, blokady rachunku bankowego lub
aktu notarialnego o poddaniu się egzekucji przez dłużnika.
W praktyce najczęściej występuje ostatnia z form zabezpieczenia, która niesie za sobą jednak dodatkowe koszty w postaci wynagrodzenia dla notariusza.
Po podpisaniu umowy, w ciągu 14 dni, należy przedstawić staroście zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. Starosta po otrzymaniu tego dokumentu
przekazuje wnioskodawcy środki finansowe. Dokumentację
pozwalającą na sprawdzenie zgodności przyznanej pomocy
z przepisami rozporządzenia przedsiębiorca musi przechowywać przez okres 10 lat od dnia przyznania pomocy.
Warto wspomnieć o możliwości pozyskania dotacji
ze środków unijnych, zwłaszcza w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki czy też Programu Operacyjnego

Innowacyjna Gospodarka. Szczególnym dysponentem tychże środków jest Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
(PARP), która na lata 2007-2013 dysponuje łącznym budżetem na realizację programów operacyjnych w wysokości
ponad 7 mld euro. Szczegółowe informacje o formach pomocy jaka jest udzielana za pośrednictwem Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości można odnaleźć na stronie
www.parp.gov.pl.
Ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz
o zatrudnianiu osób niepełnosprawnych przewiduje jeszcze
jedno ułatwienie w prowadzeniu działalności gospodarczej
przez osoby niepełnosprawne – refundację obowiązkowych
składek do ZUS na ubezpieczenie emerytalne i rentowe.
Warunkiem uzyskania refundacji jest terminowe opłacenie
składki w całości. W przeciwieństwie do jednorazowej pomocy, w tym przypadku wysokość otrzymanej pomocy zależy od posiadanego stopnia niepełnosprawności, a mianowicie: 100% kwoty obowiązkowych składek na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe – w przypadku osób zaliczonych do
znacznego stopnia niepełnosprawności; 60% kwoty obowiązkowych składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
– w przypadku osób zaliczonych do umiarkowanego stopnia
niepełnosprawności; 30% kwoty obowiązkowych składek na
ubezpieczenia emerytalne i rentowe – w przypadku osób zaliczonych do lekkiego stopnia niepełnosprawności.
Podstawą dokonania przez PFRON refundacji jest złożenie wniosku (Wn-U-G) o wypłatę refundacji składek na ubezpieczenia społeczne za dany miesiąc, w terminie do ostatniego dnia miesiąca, w którym upłynął termin do opłacenia
składek na ubezpieczenia społeczne, zgodnie z przepisami
o systemie ubezpieczeń społecznych. Generalnie wniosek powinien zostać złożony w formie dokumentu elektronicznego
za pomocą Internetu, jednakże ustawa dopuszcza złożenie
go w zwykłej formie pisemnej. Można również złożyć wniosek o wypłatę refundacji składek na ubezpieczenia społeczne
w formie wydruku z oprogramowania informatycznego ZUS,
który to osoba niepełnosprawna może nieodpłatnie sporządzić w terenowej jednostce organizacyjnej ZUS, na podstawie
danych zgromadzonych w systemie informatycznym ZUS.
PFRON przekazuje na rachunek bankowy wnioskodawcy kwotę refundacji składek na ubezpieczenia społeczne
w ciągu 14 dni od dnia otrzymania kompletnego i prawidłowo wypełnionego wniosku o wypłatę.

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:

Dokumentacja ubiegania się o zapomogę składa się z:

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.

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 zamieszkania wnioskodawcy nie ma apteki współpracującej z projektem, Towarzystwo
bierze na siebie obowiązek zakupu leków.

http://www.mocpomocy.pl/pliki-do-pobrania/wykaz-aptek.html

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
J-elita Nr 2 (18) 2012
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Ocena jakości życia chorych
z chorobą Leśniowskiego-Crohna
Ewa Bieniek

Praca nagrodzona jako najlepsza praca magisterska
w konkursie Towarzystwa „J-elita”

Nazywam się Ewa Bieniek.
Urodziłam się w 1963r. Jestem
mężatką i mamą trzech córek.
Mieszkam w Olsztynie. Od
1983r. pracuję w zawodzie
pielęgniarki w Wojewódzkim
Szpitalu Specjalistycznym,
w tym na oddziale gastroenterologii ponad 20 lat. Z dużym
bagażem doświadczenia
zawodowego, ale niedosytem
wiedzy teoretycznej, postanowiłam w 2006r. rozpocząć
swoją „późną” edukację
uwieńczoną w 2010 r. tytułem
magistra pielęgniarstwa na
Wydziale Nauk Medycznych
Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.
Pracuję na co dzień z chorymi
dotkniętymi NChZJ, którzy ze
względu na specyfikę choroby,
młody wiek, są mi szczególnie bliscy, dlatego tematem
mojej pracy magisterskiej była
Ocena jakości życia chorych
z chorobą Leśniowskiego-Crohna. Przede wszystkim
chciałam zwrócić uwagę na
problemy psychiczne, fizyczne
oraz społeczne, z którymi
borykają się moi chorzy
i opisać je z punktu
widzenia pielęgniarki.

Ch.L-C należy do grupy NChZJ, które wywierają znaczny i wieloczynnikowy wpływ na
każdą z domen życia ludzkiego. Chorzy z tymi chorobami doświadczają ograniczeń w wykonywaniu czynności życia codziennego, zaspokajaniu własnych potrzeb, wypełnianiu ról społecznych. Choroba wpływa na stan emocjonalny osób dotkniętych tym schorzeniem, co prowadzi
często do upośledzeń w sferze nie tylko fizycznej, ale i psychospołecznej.
Badana grupa chorych w sposób zróżnicowany określiła jakości życia, przy czym zdecydowanie wyżej oceniła ogólną jakość życia niż stan swojego zdrowia, ponad połowa badanych była
zadowolona z jakości swojego życia, tylko 20% respondentów była niezadowolona lub bardzo
niezadowolona z jakości swojego życia w aspekcie globalnym. W badanej grupie najniżej oceniono domenę fizyczną a najwyżej domenę społeczną.
Grupa badana
Badaniem objęto grupę 50 chorych z Ch.L-C. W większości byli to ludzie młodzi, ponad dwie trzecie
badanych miało od 18 do 40 lat. Ponad połowa miała wykształcenie średnie, a ponad jedna trzecia
wyższe. Większość ankietowanych, (52%) była czynna zawodowo, jedna czwarta uczyła się lub
studiowała, a tylko co piąty pobierał świadczenia rentowe lub emerytalne. Należy jednak zaznaczyć,
że u części z tych osób podstawą wydania decyzji przyznającej rentę była bezpośrednio Ch.L-C lub
jej powikłania. Zdecydowana większość chorych mieszkała w mieście.
U 26% badanych choroba trwała krócej niż 2 lata, natomiast u 22% ponad 10 lat. U 48% ankietowanych czas pomiędzy nawrotami choroby był krótszy niż pół roku, a u 30% powyżej jednego roku.
Prawie połowa badanych określiła przebieg swej choroby jako ciężki i bardzo ciężki, a tylko 8%
jako lekki. Najczęściej występującym powikłaniem, jakie podało 44% respondentów, były szczeliny, ropnie i przetoki okołoodbytnicze, 38% zgłaszało występowanie przetok wewnętrznych u 1/3
występowały zapalenia stawów. Tylko u 16% chorych nie stwierdzono powikłań. Wśród objawów
Ch.L-C dominowały biegunki, na co wskazało 80% chorych, w dalszej kolejności były dolegliwości
bólowe brzucha – najbardziej uciążliwy objaw u 68% ankietowanych, połowa badanych zgłaszała
ogólne osłabienie.

Analizując wyniki badań, poddano ocenie istnienie związku między jakością życia badanych, a płcią, miejscem zamieszkania, wykształceniem, przebiegiem klinicznym choroby oraz
skutecznością leczenia.
Kobiety niżej oceniały ogólną jakość życia w porównaniu z mężczyznami, zgłaszały więcej
dotkliwych objawów, były bardziej zaniepokojone przyszłym macierzyństwem, fizyczną atrakcyjnością i poczuciem samotności. Otrzymane wyniki potwierdzają, że mężczyźni cieszą się
wyższą jakością życia niż kobiety, a także wyżej oceniają stan swojego zdrowia. Taka zależność
potwierdza się także we wszystkich domenach jakości życia.
W przedstawionych badaniach nie potwierdzono różnic w ocenie jakości życia między badanymi pochodzącymi ze środowisk wiejskich, a mieszkańcami miast, wprawdzie oceny te były
wyższe dla osób mieszkających na wsi, ale różnice te nie były istotne statystycznie. Wykazano
także, że wzrost poziomu wykształcenia miał związek z wyższą oceną globalnej jakości życia,
jednak grupy badanych z wykształceniem zawodowym i podstawowym były zbyt mało liczne,
aby przeprowadzić analizę statystyczną i wyciągać daleko idące wnioski.
Otrzymane wyniki badań wykazały, że wraz z długością trwania choroby spada jakość życia
badanych, zwłaszcza w domenie środowiskowej. Lżejszy przebieg choroby, dłuższe okresy remisji (powyżej roku) wiązały sie z wyższą oceną jakości życia, stanu zdrowia oraz funkcjonowania
we wszystkich domenach życia. Okazało się, że częstość hospitalizacji miała także istotny wpływ

Do badań wykorzystano dwa narzędzia badawcze: ankietę autorską sporządzoną na potrzeby przeprowadzanych badań oraz Kwestionariusz Oceny Jakości Życia WHOQOL-Bref w adaptacji Laury Wołowickiej i Krystyny Jaracz opracowany w 1991r., który umożliwił
subiektywną ocenę jakości życia i stanu zdrowia respondentów w czterech dziedzinach życia.
Dziedzina fizyczna odzwierciedla możliwości wykonywania czynności dnia codziennego, zdolność do pracy, nauki, zależność funkcjonowania od konieczności stosowania terapii, energię życiową i zmęczenie, mobilność, odczuwanego bólu i dyskomfortu, możliwości
wypoczynku oraz jakość snu.
Dziedzina psychologiczna ocenia stan emocjonalny, pozytywne i negatywne uczucia względem siebie, przekonania osobiste,
postrzeganie własnego ciała, zdolność uczenia się i koncentracji.
Dziedzina relacji społecznych określa relacje w związkach osobistych, aktywność seksualną oraz możliwość otrzymywania
wsparcia społecznego.
Dziedzina środowiskowa zobrazowuje środowisko życia, byt materialny, poczucie bezpieczeństwa i wolność oraz dostęp do informacji.
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na ogólną ocenę jakości życia naszych badanych oraz na ocenę wszystkich domen poza domeną fizyczną. Wyraźny spadek jakości życia i samooceny stanu zdrowia zaobserwowano
wśród tych, którzy byli hospitalizowani powyżej 10 razy.
Określając długość okresów między kolejnymi zaostrzeniami Ch.L-C, analiza uzyskanych danych pokazała, że wraz
z wydłużaniem się okresów remisji badani wystawiali wyższą ocenę jakości życia oraz wyższą samoocenę stanu zdrowia, przy czym różnice w ocenie jakości życia potwierdzono
statystycznie jedynie w przypadku domeny fizycznej. Wystąpiły one pomiędzy średnią oceną chorych, u których czas remisji był krótszy niż 6 miesięcy, a chorymi z okresem między
rzutami choroby trwającym ponad 12 miesięcy.
Szczegółowa analiza liczby objawów zgłaszanych przez
badanych pokazała, że wraz ze wzrostem liczby objawów,
spada ocena jakości życia i samoocena stanu zdrowia, ale
tylko w przypadku samooceny stanu zdrowia i domeny fizycznej różnice są istotne statystycznie. Analizując zależność
pomiędzy stopniem w jakim choroba obciąża finansowo
badanych, a oceną jakości życia, wykazano współzależność
pomiędzy obciążeniem badanych kosztami leczenia choroby,
a spadkiem oceny jakości życia i samooceny stanu zdrowia.
Skuteczność leczenia w przedstawionym badaniu nie
miała istotnego wpływu na ogólną jakość życia, natomiast
w przypadku samooceny stanu zdrowia, domeny fizycznej
i psychologicznej zanotowano wyraźny wzrost ocen wśród
osób, u których leczenie okazało się bardzo skuteczne.

Należy podkreślić istotne znaczenie w ocenie jakości życia, wiedzy zdobytej przez chorych na temat choroby. Główne źródło wiedzy dla chorego stanowił lekarz, natomiast 40%
badanych za ważne źródło informacji uznało personel pielęgniarski, co jest porównywalne z danymi z literatury fachowej. Oczekiwania wobec personelu pielęgniarskiego dotyczyły głównie zabiegów pielęgnacyjnych, ale również informacji
na temat badań diagnostycznych, leczenia i planowanych zabiegów, edukacji w zakresie stylu życia i diety. Prawie połowa
badanych oczekiwała wsparcia psychicznego.
Niezwykle ważne jest indywidualne określenie oczekiwań
chorych, jak mają sobie radzić z chorobą, czy mają wsparcie otoczenia i jakie możemy im zaoferować. Wyedukowany
chory będzie aktywnie uczestniczył w podejmowaniu decyzji dotyczących jego zdrowia, co pozwoli mu na osiągnięcie
kontroli nad chorobą, a tym samym zmniejszy poczucie bezsilności. Z przedstawionych badań jednoznacznie wynika,
że poprawę jakości życia chorych możemy osiągnąć również
poprzez edukację świadczoną przez pielęgniarki.
Jak wynika z analizy przeprowadzonych badań i dostępnych danych literaturowych, u chorych z Ch.L-C konieczne
jest zarówno w chwili rozpoznania choroby, jak i w przyszłości dokonywanie znaczących zmian w stylu życia. Należy
zwrócić uwagę decydentów w ochronie zdrowia na konieczność przeznaczenia środków, na świadczenie usług, w tym
edukację prozdrowotną, które będą lepiej spełniać oczekiwania i wymagania chorych, i tu należałoby upatrywać miejsca
dla personelu pielęgniarskiego.

Wyrolowani z terapii, czyli leczenie tylko na papierze

Zostań anorektykiem, dostaniesz leczenie
Nie żyje pacjent, który spełnia wszystkie kryteria włączenia do terapii biologicznej w chorobie Leśniowskiego-Crohna. Leczenie jest dostępne, lecz tylko na papierze! Kością niezgody w interpretacji kryteriów do włączenia do terapii stał się łącznik –
wg urzędników należy spełnić wszystkie kryteria – urzędnicy widzą „i”, tam gdzie lekarze, pacjenci i Konsultant Krajowy widzi
„lub”. Pacjenta trzeba doprowadzić niemal do wycieńczenia, bo jeśli jego wskaźnik masy ciała (BMI) przekracza 18, nie wolno
włączyć pacjenta do terapii. Mężczyzna o wzroście 182 cm nie może ważyć więcej niż 60 kg, kobieta o wzroście 165 cm więcej
niż 49 kg. Leczenie biologiczne to szansa dla tych, u których leczenie standardowe, nie przyniosło poprawy. Tylko, że efektem
ubocznym sterydoterapii, jest przyrost wagi. Do leczenia biologicznego kwalifikuje się w Polsce około 1000 osób, dla których
to jedyna szansa na normalne życie. W listopadzie 2011 roku MZ przyznało się do błędu, ale dotąd nie zmieniło interpretacji
zapisu. Pacjenci pozdrawiają Pana Ministra Zdrowia z toalety, a chcieliby bardzo z niej wyjść!
NIE ŻYJE PACJENT, który spełnia poniższe kryteria włączenia do terapii biologicznej:
•
wiek powyżej 18 roku życia,
•
stwierdzenie ciężkiej czynnej postaci choroby lub CDAI powyżej 300 punktów lub przetoki okołoodbytowe, które
nie zagoiły się pod wpływem antybiotyków i leczenia chirurgicznego w połączeniu z leczeniem immunosupresyjnym,
•
utrata masy ciała (BMI poniżej 18 kg/m2),
•
wielokrotne, niekontrolowane oddawanie stolca w ciągu dnia,
•
obecność czynników prognostycznych przemawiających za ciężkim przebiegiem choroby takich jak: wczesne pojawienie się przetok, zapalenie naczyń, zapalenie naczyniówki oka, zajęcie stawów, wtórna skrobiawica, kacheksja, wysokie
stężenie biochemicznych markerów stanu zapalnego takich jak białko C-reaktywne (CRP) oraz wysokie OB,
•
brak reakcji na dotychczasowe leczenie lub przeciwwskazania do dotychczasowego leczenia lub przeciwwskazania
do leczenia chirurgicznego.
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