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Szanowni Państwo,

Skończyły się wakacje, które były dla Towarzystwa nie tylko
okresem wypoczynku, ale również wytężonej pracy. Relację
z lipcowego turnusu znajdziecie Państwo w tym kwartalniku,
na relację z sierpniowego spotkania przyjdzie poczekać do następnego
numeru. Już dziś zapraszamy na Dni Edukacji, które odbędą się
w wielu miastach, a w Krakowie po raz piąty dzięki zaangażowaniu
ich pomysłodawczyni dr Małgorzaty Sładek.
Niestety nasze apele o zmianę kryteriów włączenia do programu
leczenia biologicznego ch.L-C nie przyniosły rezultatów. Ministerstwo
Zdrowia pozostaje głuche na nasze prośby (patrz str. 3). Światełkiem
w tunelu jest to, że nowy program lekowy dotarł z Ministerstwa
do Agencji Oceny Technologii Medycznych i dotyczy nie tylko ch.L-C,
ale także programu indukcji remisji we wzjg. Po raz pierwszy urząd
zwrócił się do nas o opinię. Mamy nadzieję, że jest to początek dobrej
praktyki. Pacjent i stowarzyszenia pacjenckie powinny być traktowane,
jako partner na każdym etapie tworzenia polityki zdrowotnej.
Miałam zaszczyt uczestniczyć w spotkaniu z Rzecznikiem Praw
Obywatelskich – prof. Ireną Lipowicz. Spotkanie dotyczyło działań
na rzecz poprawy realizacji praw pacjenta, edukacji społecznej w tej
dziedzinie oraz zaangażowania organizacji pozarządowych. Należy
tylko żałować, że Rzecznik Praw Pacjenta nie ma tej rangi i jest zależny
od władzy wykonawczej, z tej racji nie może skutecznie reprezentować
nas wobec swoich zwierzchników.
Redaktor Naczelna
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Apel do Ministra Zdrowia
„Ministerstwo Zdrowia samo się wyleczy”.
Wniosek wysłany do Ministra Zdrowia, który przedrukowujemy poniżej, pozostał bez echa. Zwyczaj nieodpowiadania na pisma
lub odpowiadania po ustawowym terminie stał się w tym resorcie regułą. Wygląda na to, że pacjenci i lekarze zakłócają spokój
urzędników zajmujących się interpretacją prawa uderzającą w interesy chorych.
Takie postępowanie zmusza nas pacjentów do rozmowy z Ministerstwem za pośrednictwem mediów lub ulicznych protestów.

Warszawa, 9 lipca 2012 r.
Szanowny Pan
Bartosz Arłukowicz
Minister Zdrowia

Wniosek
o podjęcie działań w celu wyeliminowania utrudnień
w dostępie do leczenia biologicznego
chorych na chorobę Leśniowskiego-Crohna
Towarzystwo „J-elita” zwraca się do Pana Ministra z prośbą
o podjęcie interwencji i wydanie komunikatu przywracającego
interpretację kryteriów włączenia do terapii lekami biologicznymi chorych na chorobę Leśniowskiego-Crohna zgodną z intencją autorów programu terapeutycznego, oraz z wytycznymi
europejskich i polskich towarzystw gastroenterologicznych.
Od 2010 roku systematycznie ograniczany jest dostęp chorych
do leczenia biologicznego. Problem pojawił się wraz z błędną
interpretacją przepisów programu terapeutycznego dokonaną
w Ministerstwie Zdrowia (Pismo z dnia 9 listopada 2010 roku,
skierowane do Prezesa NFZ przez Podsekretarza Stanu MZ Marka Twardowskiego, kopia w załączeniu).
Od tego czasu szpitale ograniczyły wyraźnie kwalifikację nowych
pacjentów do programu terapeutycznego. Biorąc pod uwagę, że
wszelkie inne formuły rozliczania leczenia biologicznego przynoszą ewidentne straty szpitalom, dostęp pacjentów do leczenia
został bardzo ograniczony. Zakładamy, że interpretacja dokonana przez Ministra Marka Twardowskiego była po prostu pomyłką. Świadczyć o tym mogą też wypowiedzi byłego rzecznika MZ
Piotra Olechno, który przyznał, że „rozporządzenie jest wadliwe”.
Niestety pomyłka nie została naprawiona, choć wystarczy, aby
Pan Minister wydał odpowiedni komunikat zmieniający interpretację kryteriów. Wiceminister Zdrowia, Jakub Szulc, w swoim
wystąpieniu podczas posiedzenia Sejmu RP w czerwcu b.r., również wskazywał na konieczność zmian: „Wskaźnik BMI w przypadku choroby Leśniowskiego-Crohna, który powoduje, że tak
naprawdę niewielka liczba pacjentów może być zakwaliﬁkowana
do programu, to jest coś, co absolutnie powinno zostać zmienione, i tak się stanie”. Nie dopuszczamy myśli, że intencją MZ było
doprowadzenie do ograniczenia w dostępie do leków biologicznych lub spowodowanie sporów pomiędzy szpitalami a pacjentami, wywołanie spraw sądowych i w efekcie dodatkowe zadłużanie szpitali. Pytamy zatem, kiedy deklaracje urzędników MZ
zostaną zrealizowane? Kiedy zostanie zmieniona krzywdząca
pacjentów interpretacja?
Od 1 lipca Terapeutyczny Program Zdrowotny „Leczenie choroby Leśniowskiego-Crohna” został zamieniony na Program Lekowy. Kryteria włączenia do programu, pozostały bez zmian (....)
J-elita Nr 3 (19) 2012

Tymczasem w rekomendacjach i wytycznych klinicznych,
jedynym wskaźnikiem ciężkości choroby Leśniowskiego-Crohna jest wskaźnik CDAI zawierający w sobie wszystkie
parametry i powikłania zawarte w punktach od b do f. Interpretacja wymagająca spełnienia poza CDAI dodatkowych warunków, tj. np. BMI (wskaźnik masy ciała) powoduje, że pacjent z najcięższą postacią choroby, o masie ciała niewłaściwej
z punktu widzenia urzędnika nie ma szansy na leczenie biologiczne. Należy przy tym zaznaczyć, że pacjenci z chorobami
autoimmunologicznymi przyjmują bardzo często sterydy systemowe, które powodują u nich znaczny, nienaturalny, przyrost
masy ciała.
Towarzystwo „J-elita” zasięgnęło opinii prawnej o skutkach
takiej interpretacji i praktyki funkcjonowania organów administracyjnych i szpitali. Według niej jeśli lekarz ustalił, że
w przypadku danego pacjenta, chorego na chorobę Leśniowskiego-Crohna, należy zastosować lek biologiczny, a dochodzi
do odmowy leczenia z powodów zapisów programu to możemy
mówić o niewykonaniu przez szpital zobowiązania wobec chorego. Powstaje natychmiastowe roszczenie o podjęcie leczenia
oraz roszczenie odszkodowawcze, które może być dochodzone
na drodze sądowej. Zgodnie z prawem, udział pacjenta w systemie powszechnych ubezpieczeń zdrowotnych ma charakter
powszechny i obowiązkowy. Ubezpieczenie zdrowotne finansowane jest ze składek ubezpieczonych na zasadach solidaryzmu
społecznego. W związku z tym, instytucja ubezpieczenia zdrowotnego jest też zobowiązana do wskazania podmiotu, który
zrealizuje świadczenie zdrowotne. Stosunek, jaki powstaje między ubezpieczonym a NFZ, ma charakter publicznoprawnego
zobowiązania, które powinno być w sytuacji zagrożenia zdrowia, a często i życia bezwzględnie realizowane.
Zgodnie z ustawą o zawodach lekarza i lekarza dentysty, lekarz
ma obowiązek wykonywać zawód, zgodnie ze wskazaniami
aktualnej wiedzy medycznej, dostępnymi mu metodami i środkami zapobiegania, rozpoznawania i leczenia chorób, zgodnie
z zasadami etyki zawodowej oraz z należytą starannością. Nie jest
to możliwe przy wskazanej wyżej interpretacji przepisów przez
Ministerstwo Zdrowia.
Apelujemy do Pana Ministra o niezwłoczne wydanie wiążącej
interpretacji w/w przepisów, z której jednoznacznie będzie wynikało, że włączenie do programu lekowego nie wiąże się z koniecznością łącznego spełnienia wszystkich kryteriów, gdyż jak
twierdzą lekarze, tacy pacjenci już nie żyją, a warunkiem dostatecznym do otrzymania terapii jest i tak wyśrubowane kryterium 300 pkt CDAI lub niepoddające się innej terapii przetoki.
Z wyrazami szacunku

Dr Małgorzata Mossakowska
Wiceprezes Towarzystwa „J-elita”
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Nasze spotkania

Spotkanie „J-elity” w Olsztynie
Olsztyn w końcu doczekał się spotkania, które odbyło się
w Hotelu „Dyplomat”. Spotkanie rozpoczął dr Adam Daukszewicz wykładem zatytułowanym ,,Nieswoiste choroby zapalne
jelit”. Dowiedzieliśmy się, że tak naprawdę nie poznano jednoznacznego czynnika wywołującego chorobę. Przypuszcza się,
że na jej powstanie mają wpływ czynniki immunologiczne,
infekcyjne, środowiskowe, a także predyspozycje genetyczne.
Brak jest skutecznego leczenia przyczynowego NZJ, a radykalne
leczenie chirurgiczne WZJG jest zabiegiem rozległym i powinno być zastosowane po wyczerpaniu metod farmakologicznych.
Chory powinien unikać stresów, nadmiernego wysiłku fizycznego i stosować odpowiednie postępowanie dietetyczne. Z uwagi na przewlekły charakter choroby, można ją tylko „zaleczyć”.
Doktor w prosty i jasny sposób omówił najważniejsze aspekty
nieswoistych zapaleń jelita.
Następny wykład poprowadziła psycholog Sylwia Foks.
Poruszyła ważny temat komunikowania się i wyrażania swoich uczuć. Posługiwała się symbolami „szakala i żyrafy”, dzię-

ki czemu dowiedzieliśmy się o znaczeniu w życiu wyrażania
siebie poprzez sposób bycia i, że w codziennej komunikacji
warto położyć nacisk na jakość życia w zależności od sposobu
używania języka. Ku zaskoczeniu wielu osób okazało się, że
każdy z nas ma po trochę z szakala i żyrafy, ale myślę, że najważniejszy jest sam moment refleksji i dążenie, by było w nas
więcej żyrafy niż szakala.
W spotkaniu uczestniczył także prawnik – Aleksandra
Dubicka oraz pracownik BHP ds. osób niepełnosprawnych
– Tomasz Dąbrowski, którzy chętnie odpowiadali na pytania i udzielali indywidualnych porad. Swoją obecnością
zaszczyciła nas także Ewa Bieniek, która jest laureatką konkursu na najlepszą pracę magisterską, organizowanego przez
Towarzystwo „J-elita”. Na co dzień pracuje jako pielęgniarka w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Olsztynie
na Oddziale Gastroenterologicznym, a podczas spotkania służyła dobrą radą.
Po ok. 3 godzinach nadszedł czas pożegnań, wymiany telefonów, adresów i maili. Czas spędzony na spotkaniu szkoleniowo-integracyjnym wniósł w nasze życie wiele pozytywnej energii.
Profesjonalne konsultacje, porady, świetnie przygotowani wykładowcy oraz ciepła atmosfera sprawiły, że każdy rozstawał się
podbudowany, z nową nadzieją.
W imieniu wszystkich uczestników składam szczere i bardzo
serdeczne podziękowania dla organizatorów oraz wszystkich
osób zaangażowanych. Oby częściej udawało się nam spędzać
czas w taki właśnie, niezwykle miły i pouczający sposób. A nowi
członkowie stowarzyszenia niech wiedzą, że przynależność
do „J-elity” przynosi wiele korzyści, a kto nie był, niech żałuje!
Organizatorami oraz gospodarzami spotkania byli Marzena
Olchowy oraz Edyta Jackowska i Marcin Janusz – członkowie
stowarzyszenia „J-elita”.
Mariusz Olchowy

„J-elita” w Sandomierzu
16-go czerwca 2012 roku odbyło się kolejne spotkanie szkoleniowo-integracyjne Towarzystwa ,,J-elita”, tym razem w malowniczym Sandomierzu. Inicjatorem spotkania w tym mieście
był Zarząd Oddziału Małopolskiego Towarzystwa. Cieszyło się
ono dużym zainteresowaniem, uczestniczyło w nim ponad 20
osób, wśród których znaleźli się także członkowie „J-elity” i ich
rodziny. Zainteresowani nie przyjechali wyłącznie z Małopolski, ale byli także przedstawiciele województw: świętokrzyskiego, podkarpackiego, a także śląskiego. Jednym z głównych elementów spotkania było zwiedzanie miasta z przewodnikiem,
czemu sprzyjała słoneczna, upalna pogoda.
Serdeczne podziękowania należą się PTTK Sandomierz,
Starostwu Powiatowemu oraz Dyrektorowi Muzeum Diecez
jalnego w Sandomierzu, którzy wsparli nasze spotkanie
i umożliwili grupie darmowe zwiedzanie. Szczególne podziękowania kierujemy do władz miasta Sandomierza, które wyraziły zgodę na organizację ogniska, kończącego spotkanie,
a także przygotowały dla uczestników materiały związane
z promocją miasta.
Podczas zwiedzania miasta w pobliżu Zamku szczególną sensację
wywołał napad zorganizowany przez czterech osobników, korzystających z samochodu terenowego, ubranych w czarne kominiarki,
uzbrojonych w broń palną oraz kije baseball’owe na kolumnę pojazdów, które przewoziły młodą parę. Uczestnicy naszego spotkania
nie bacząc na własne bezpieczeństwo już chcieli ruszyć z odsieczą,
jednak okazało się to niepotrzebne, gdyż napad okazał się weselną
bramą, bronią były kolorowe, dziecięce zabawki, jednak to nie jest
ważne. Ważne jest to, że jak zawsze staraliśmy się pomóc innym.

Zwieńczeniem spotkania było ognisko zorganizowane przez
właścicieli pensjonatu ,,Dworek Ojca Mateusza”. Był to przyjemny odpoczynek po długim zwiedzaniu miasta. O posiłek,
dietetyczną kiełbaskę, zadbała właścicielka pensjonatu – Pani
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Jola. Była to okazja do wymiany własnych doświadczeń w walce
z chorobą. Nie zabrakło również materiałów wydawanych przez
Towarzystwo ,,J-elita”.
Ognisko zakończyło się dość wcześnie, gdyż w ten sobotni, słoneczny wieczór o wyjście z grupy walczyła, w meczu
z Czechami, reprezentacja Polski. Z tego też powodu większość
uczestników wcześniej rozjechała się do swoich domów, a pozostali przenieśli się na mecz do strefy kibica nad Wisłą. Niestety, jak zakończył się mecz wszyscy dobrze wiemy.
W tym momencie pojawiły się zarzuty pod adresem mojego
ojca, forumowego Artura rodzica o to, że zadbał o pogodę jednak nie zadbał o wynik meczu. Muszę oświadczyć, że według
mojej wiedzy zrobił on wszystko, aby spotkanie było udane.
Czy tak było, mogą się wypowiedzieć tylko jego uczestnicy.
Adam Wolak
J-elita Nr 3 (19) 2012

Nasze spotkania

Lubelszczyzna po raz drugi!
Pierwsze spotkanie na Lubelszczyźnie zorganizowane
przez Towarzystwo „J-elita” odbyło się w Zamościu w grudniu 2011. Po ogromnym sukcesie, przyszedł czas na spotkanie
w Lublinie. 30-go czerwca 2012 odbył się wykład zorganizowany przez Annę Mielnik – członka Towarzystwa „J-elita”. Zainteresowani spotkali się w Samodzielnym Publicznym Szpitalu
Klinicznym nr 4, przy ul. Jaczewskiego, w samo południe.
Celem spotkania było poszerzenie wiedzy na temat ch.L-C i WZJG. Prof. Piotr Radwan, z Kliniki Gastroenterologii
Uniwersytetu Medycznego, wygłosił wykład pt.: „Powikłania

i manifestacje pozajelitowe w nieswoistych zapaleniach jelit”,
który spotkał sie z dużym zainteresowaniem słuchaczy.
Po krótkiej przerwie głos zabrał Prezes „J-elity” – Paweł Staniewski. Zachęcał do propagowania tematu choroby, dołączenia do
Towarzystwa, a także do zapoznania z wydawnictwami „J-elity”.
Ostatnie wystąpienie tego dnia należało do specjalisty z firmy Nutricia. Tematem wykładu była: „Suplementacja nutridrinkiem w czasie choroby”.
Podczas spotkania zostały rozlosowane 3 bony, każdy
o wartości 100zł, na zakup leków w ramach projektu „Razem
możemy więcej!” z Fundacji „Dbam o Zdrowie”.
Obecny był również przedstawiciel ds. Produktu Remicade, firmy MSD – Tomasz Bielański, od którego każdy uczestnik otrzymał poradnik „Choroba Leśniowskiego-Crohna. Informacje dla pacjentów” autorstwa prof. Bartnika.
Frekwencja, mimo pięknego, upalnego początku wakacji,
dopisała. Motywuje to lubelskich członków „J-elity” do organizowania kolejnych spotkań. Uczestnicy byli bardzo zadowoleni. Wielu z CuDaków spotkało się już po raz kolejny.
Pragnę podziękować naszym wykładowcom za chęć podzielenia się swoją wiedzą, a uczestnikom za przybycie. Największe podziękowania należą się Ani Mielnik – za trud, czas
i chęci. Bez niej nie byłoby ani spotkania w Zamościu (7 grudnia 2011), ani w Lublinie. Aniu dziękujemy!
Katarzyna Wójtowicz

Spotkanie „J-elity” w Łodzi
23-go czerwca 2012 roku w zaprzyjaźnionym klubie bilardowym „Frame” odbyło się drugie spotkanie w Łodzi, pt.: „Żywienie w nieswoistych chorobach zapalnych jelita”, zorganizowane przez członków Zarządu Oddziału Łódzkiego. Spotkanie
cieszyło się dużym zainteresowaniem, licznie przybyli pacjenci,
ich rodziny, jak również przedstawiciele personelu medycznego.
Blok wykładowy składał się z dwóch części, oddzielonych
przerwą na poczęstunek. Spotkanie otworzył Wiceprezes Oddziału Łódzkiego – Adrian Witczak, następnie krótką prezentację na temat działalności „J-elity” przedstawiła Monika Ziemnicka – skarbnik, a fotorelację z obchodów „Światowego Dnia
NZJ” zaprezentowała sekretarz – Monika Leder-Jankowska.
Pierwszy wykład pt.: „Żywienie kliniczne w procesie leczenia NZJ” wygłosiła lek. med. Agnieszka Podczaska-Słowińska.
Wystąpienie to zostało uzupełnione przez Adriana Witczaka –
pacjenta od wielu lat leczonego enteralnie, który szczegółowo
omówił zagadnienie wpływu leczenia dojelitowego na życie pacjenta. Te dwa wystąpienia wspaniale się uzupełniły, pomogły
w sposób lekki, a nawet dowcipny oswoić się z tak trudnym tematem, jakim jest leczenie żywieniowe. Mogliśmy obejrzeć sondy, pompy oraz spróbować preparatów żywieniowych.
W przerwie między wykładami był czas na lepsze poznanie
się przy filiżance kawy i pysznym serniku. Można było również
złożyć deklarację, uiścić składkę członkowską lub zapoznać się
z najnowszym Kwartalnikiem.
Drugą część spotkania rozpoczęła Anna Zielińska wykładem pt.: „Powikłania kostno-stawowe w NZJ. Czy NZJ to choroba, w której naprawdę nie mogę nic jeść? Przykładowy jadłospis”.

Wystąpienie Anny Zielińskiej cieszyło się dużym zainteresowaniem gości, którzy zadawali liczne pytania dotyczące diety.
Ostatnią prelekcję, pt.: „Remisja śluzówkowa celem leczenia
NZJ. Zespół krótkiego jelita – opis przypadku”, wygłosiła dr
n. med. Maria Wiśniewska-Jarosińska. Wystąpienie było uzupełnione prezentacją przypadku pacjenta żywionego enteralnie.
Po wysłuchaniu wszystkich prelegentów był czas na dyskusję oraz indywidualne konsultacje. Spotkanie cieszyło się bardzo
dużym zainteresowaniem i znacznie się przedłużyło. To dało
nam siłę do kolejnych działań i pewność, że Oddział Łódzki ma
jeszcze wiele do zrobienia.
Jesteśmy potrzebni! Dziękujemy i zapraszamy wkrótce.

Monika Leder-Jankowska

Nie wpuszczaj raka do swego flaka. Chemoprewencja
J-elita Nr 3 (19) 2012
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NZJ w Europie

Europejskie Spotkanie Grupy Młodych
12-go lipca wyruszyliśmy porannym samolotem z krakowskiego lotniska na Europejskie Spotkanie Młodych osób chorych na NZJ, które w tym roku odbyło się w Kopenhadze.
Po przybyciu do hotelu, prezes EFCCA Chayim Bell oficjalnie rozpoczął spotkanie, powitał zgromadzone osoby oraz
przedstawił plan zajęć na kolejne dni.
Dzień później nastąpiła właściwa część zjazdu, podczas
której delegaci pokrótce opowiedzieli o sobie oraz o działalności prowadzonej w swoich stowarzyszeniach, jak również
mieli okazję do udziału w warsztatach, których celem było
znalezienie nowych idei, mogących poprawić jakość życia osób
z NZJ. Prowadziliśmy wspólną dyskusję na tematy towarzyszące naszemu codziennemu życiu m.in. podejściu pracodawców
do naszych chorób i możliwości znalezienia pracy w różnych
krajach. Ponadto, każdy z delegatów miał okazje do pokazania
swoich oczekiwań, które wiąże z tymże spotkaniem, jak również wskazać działania, które powinna podjąć EFCCA w celu
polepszenia sytuacji osób chorych w całej Europie. Ważnym
punktem formalnej części spotkania były prezentacje działalności stowarzyszeń z wielu europejskich krajów. Jest to najlepsza droga do zaczerpnięcia nowych pomysłów, które można
z powodzeniem wdrożyć w naszym Towarzystwie.
Po części formalnej, mieliśmy okazję do udziału w różnego
rodzaju rozrywkach. Organizatorzy postawili w głównej mierze na sport; gra w siatkówkę plażową czy wspólne bieganie to
tylko część zajęć, które dostarczyły nam wielu wesołych chwil.
Wzajemna integracja przebiegała od pierwszego do ostatniego dnia. Mieliśmy okazję poznać delegatów z całej Europy, a wzajemne zrozumienie problemów, z jakimi się zmagamy, budowało silne przyjacielskie relacje.

Podczas zjazdu miały miejsce wybory nowego prezesa i zarządu Grupy Młodych, jak również osób rezerwowych zastępujących działaczy, gdy niedomagają.
Wielką przyjemnością było zwiedzanie centrum Kopenhagi, w którym w jednej z restauracji odbyła się pożegnalna
kolacja połączona z loterią, w której można było wygrać ciekawe nagrody. Otrzymaliśmy pamiątkowe dyplomy oraz symboliczne upominki.
Podsumowując, był to dla nas wspaniale spędzony czas,
bawiliśmy się świetnie, poszerzyliśmy wiedzę z zakresu NZJ
oraz nawiązaliśmy kontakty z chorymi z innych europejskich krajów.
Marcin Ruta (forumowy Golfi)

Konkurs „Moje wymarzone wakacje”
zwyciężczynią konkursu plastycznego zorganizowanego przez Pomorski Odział „J-ellity” została

Martyna Tymińska (lat 6) z Rumii

Gorąco zapraszamy do udziału w nowym konkursie pt. „Wspomnienia z wakacji”. Szczegóły na str. 15.
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Letni turnus w Niechorzu

Wakacyjny turnus nad morzem
Minął lipiec, a w naszej pamięci pojawiają się wspomnienia
z turnusu w Niechorzu, organizowanego przez Towarzystwo
„J-elita”. Trwał on dwa tygodnie (12-26 lipca) i uczestniczyło
w nim około 80 osób, które wspólnie wypoczywały nad
polskim morzem.
Mimo niezbyt dobrej pogody wyjazd był, jak najbardziej
udany. Z całą pewnością nie było czasu na nudę. O atrakcyjne
zajęcia dla najmłodszych oraz młodzieży zadbali wychowawcy
– Ewa i Michał. Dzięki ich inicjatywie i pomocy, dzieci
budowały statek, poznawały tajniki życia piratów, szukały
skarbów oraz nauczyły się wiązać węzły żeglarskie i korzystać
z kompasu. Młodzież znakomicie porozumiewała się
z młodszymi dziećmi i wspólnie tworzyli zgrane zespoły.
Poza czasem spędzonym z wychowawcami, odbywały się
także warsztaty psychologiczne, podczas których podopieczni
nauczyli się, jak radzić sobie ze stresem oraz jak pozbywać się
złych emocji. Zajęcia te miały także na celu integrację grupy,
a efekty były rewelacyjne.
Oczywiście turnus „J-elity” to nie tylko zajęcia dla dzieci.
Uczestnicy wybrali się na dwie wycieczki. Jedna z nich odbyła
się do miejscowości Trzęsacz, gdzie znajduje się ściana zamku,
którego reszta w 1905 roku zostałą zabrana przez morze. Oprócz
zwiedzania ruin i zapoznania się z historią Trzęsacza, dzieci
odwiedziły również park linowy, w którym każdy znalazł coś
interesującego dla siebie. Druga wycieczka prowadziła wprost
do Kołobrzegu oraz ogrodów dendrologicznych Hortulus.

Zapewne największą atrakcją był rodzinny konkurs budowli
z piasku. Rodziny dzielnie pracowały, a z piasku, muszelek,
kamyków i innych darów natury powstały prawdziwe dzieła
sztuki. W skład jury konkursu wchodził prezes „J-elity” (nie
uczestniczył w całym turnusie, ale odwiedził wczasowiczów),
a pierwsze miejsce w konkursie zajął piaskowy kibelek.
Gościliśmy także przedstawicieli z EFCCA, którzy chcieli
zobaczyć, jak Polacy organizują wypoczynki letnie dla
najmłodszych, gdyż sami nie mają jeszcze takich doświadczeń.
Podczas pobytu naszych gości, zorganizowaliśmy ognisko
z kiełbaskami, ziemniaczkami oraz grą na gitarze, a atmosfera
spotkania zachwyciła przybyłych.
W trakcie turnusu nie brakowało zabawy, tańców i muzyki.
Zarówno młodsi, jak i starsi szaleli na parkiecie podczas
wieczornych dyskotek. Przez cały czas uśmiech królował na
radosnych twarzach, łzy pojawiły się jedynie przy pożegnaniu,
czyli wspólnym puszczaniu lampionów szczęścia podczas
zachodu słońca.
W imieniu wszystkich pragnę podziękować Agnieszce
Gołębiewskiej (forumowa Langusta) i mocno podkreślić, że
po raz kolejny perfekcyjnie zajęła się organizacją turnusu,
a efekty jej starań będziemy wspominać przez długie miesiące.
Wielkie dzięki dla wszystkich uczestników za wspaniałą
atmosferę i do zobaczenia za rok!
Ewa Lucińska (forumowa elwirka)
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Wieści z ECCO

Nowości z ECCO 2012
Dr hab. Piotr Albrecht
Klinika Gastroenterologii i Żywienia Dzieci WUM
Siódmy Kongres ECCO odbył się w dniach 16-18 lutego
2012 roku w Barcelonie. Był największym, co do liczby uczestników, kongresem w historii tej organizacji. Nowości było wiele, choć większość z nich, jak na razie ma znaczenie teoretyczne, i to raczej dla profesjonalistów, może jednak znaleźć praktyczne zastosowanie, ale dopiero w bardziej odległym czasie.
Z nowości, mogących już dzisiaj mieć praktyczne znaczenie dla chorych na NZJ, przedstawię kilka. Z natury swej wybór nie pozbawiony jest pewnego subiektywizmu.
Levine i wsp. postanowili odpowiedzieć na pytanie, jakie
postępowanie jest najlepszym rozwiązaniem w indukowaniu
remisji w chorobie Leśniowskiego-Crohna (ch.L-C) u dzieci – żywienie enteralne, kortykosteroidy czy mesalazyna? Do
badania włączono 141 dzieci (średnia wieku 13 lat). O remisji
świadczyło prawidłowe CRP w 8 i 12 tygodniu leczenia. Remisję osiągnięto u 1/3 chorych. Znamiennie statystycznie najlepszym sposobem uzyskiwania remisji okazało się żywienie
enteralne (dojelitowe), a następnie glikokortykoidy podawane
systemowo. Mesalazyna okazała się nieefektywna w indukowaniu remisji. Jest to jeszcze jeden dowód na skuteczność
wciąż zaniedbywanej terapii, jaką u dzieci jest żywienie enteralne – metoda bezpieczna, skuteczna i pozwalająca dodatkowo na szybką poprawę stanu odżywienia.
Parikh i wsp. przedstawili wyniki terapii wrzodziejącego
zapalenia jelita grubego (WZJG) od łagodnego do średniego
stopnia nasilenia, u dorosłych, za pomocą humanizowanego,
monoklonalnego przeciwciała przeciw integrynie o nazwie
vendolizumab. Integryny są białkami odpowiedzialnymi za napływ krwinek białych w rejon zapalenia. U chorych na NZJ poziom integryn, w tym integryny α4ß7 jest wysoki, co nasila proces zapalny. Vendolizumab podawano 53 chorym, a obserwację
prowadzono przez 2,5 roku. Lek okazał się dobrze tolerowany,
a remisję uzyskano u prawie 4/5 chorych. Jest to, być może,
kolejna nowa perspektywa skutecznego leczenia biologicznego
we WZJG. Na ostateczne wyniki badań i praktyczne zastosowanie vendolizumabu trzeba będzie jednak trochę poczekać.
Ginard i wsp. przedstawili wyniki nowej, określanej mianem ratunkowej, terapii biologicznej w ch.L-C, a mianowicie
zastosowania ustekinumabu (Stelara®), czyli monoklonalnego, ludzkiego przeciwciała przeciw podjednostce p40 interleukiny 12 i interleukiny 23. Stężenie tych prozapalnych
cytokin, jest obok TNF-α, w ch.L-C wyraźnie podwyższone.
Terapię zastosowano u 30 chorych opornych na wszystkie
inne sposoby leczenia, w tym terapię biologiczną. Remisję
uzyskano u prawie połowy chorych (14 osób), odpowiedź na
leczenie u kolejnych 9, natomiast u 7 terapia zakończyła się
niepowodzeniem. Stwarza to pewną nadzieję dla chorych, nie
poddających się obecnym metodom leczenia.
Innym doniesieniem poświęconym ustekinumabowi
było badanie przedstawione przez Feagana i wsp. przeprowadzone u 500 chorych ze średnią lub ciężką postacią ch.L-C.
Badanie przeprowadzono z randomizacją, podwójnie ślepą
próbą i kontrolowanym placebo (faza 2b przedrejestracyjna).
W doniesieniu oceniano jedynie jakość życia. Wykazano,
u otrzymujących lek znaczną, znamienną statystycznie, poprawę wskaźnika jakości życia w stosunku do placebo. Jest
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to jeszcze jeden sygnał, że być może zbliżają się nowe, lepsze
czasy dla chorych z ch.L-C.
Niezwykle ciekawym i zupełnie nowym, a na dodatek odpowiadającym na nurtujące lekarzy i pacjentów pytanie, badaniem było badanie Gover-Rosseau i wsp. przeprowadzone
u 698 chorych z rozpoznanym do 17-go r.ż. nieswoistym zapaleniem jelit (NZJ), obserwowanych do 15 lat od rozpoznania
pod kątem ryzyka nowotworów u dzieci. Badanie wykazało, że
ogólna śmiertelność dzieci chorych na NZJ w tej perspektywie
nie różniła się od populacji ogólnej, jednak ryzyko nowotworów (różnych, nie tylko jelita grubego) było 2,7 razy wyższe.
U tych, u których rozwinął się nowotwór ponad połowa
poddana była terapii kombinowanej (leczenie biologiczne
+ leki immunosupresyjne).
Ze względu na coraz większe znaczenie przypisywane remisji śluzówkowej1 w terapii NZJ, ciekawym i niezwykle praktycznym doniesieniem była praca Sandborna i wsp. wskazująca, że liczba płytek krwi, poziom CRP i jeden ze wskaźników
klinicznych CDAI (Crohn Disease Activity Index – indeks
aktywności ch.L-C) opisujący konsystencję stolca najlepiej
korelują z remisją śluzówkową.
Ocena tego czy chory uzyskał remisję jest sprawą znacznej
wagi, jednak znalezienie łatwych w użyciu i nie dolegliwych
dla pacjenta metod takiej oceny nie jest wcale proste. Takim
wskaźnikiem wydaje się oznaczanie kalprotektyny w kale
(kalprotektyna obecna jest w neutrofilach, makrofagach i monocytach, czyli komórkach zapalnych). Zajął się tym, u chorych z WZJG leczonych infliksimabem, De Vos i wsp. przebadali 113 dorosłych i wykazali, że stężenie kalprotektyny
w kale <50mg/kg wskazuje na głęboką remisję (czułość –
83,3%; swoistość – 83,3%), a stężenia >300mg/kg (czułość
– 61,5%; swoistość – 100%) na brak remisji, a dwa wyniki
>300mg/kg na zaostrzenie. Wskaźnik ten wciąż jeszcze zbyt
rzadko jest w Polsce wykorzystywany.
Leczenie przetok towarzyszących ch.L-C to wciąż problem
trudny i długotrwały. Dewint i wsp. przeprowadzili badanie
oceniające, czy w terapii przetok lepszy jest sam adalimumab,
czy adalimumab z cyprofloksacyną. Wykazali, że u dorosłych
lepsze jest połączenie leczenia adalimumabem z cyprofloksacyną w dawkach 2 x 500mg przez 12 tygodni.
Ciekawy i nurtujący zarówno badaczy, jak i pacjentów
temat podjęli Van Schaik i wsp., postanowili bowiem odpowiedzieć na pytanie, czy gruczolaki jelita grubego u chorych
z NZJ zwiększają ryzyko wystąpienia raka w stosunku do
chorych bez NZJ a z gruczolakami? Przebadali 110 chorych
z NZJ i gruczolakiem i 123 z gruczolakiem bez NZJ. Wykazali, że ryzyko raka jest znamiennie statystycznie wyższe
u chorych z NZJ i gruczolakiem niż u chorych z gruczolakiem bez NZJ (29% wobec 12%).
To w moim subiektywnym odczuciu najciekawsze nowości, warte odnotowania.
1 Remisja śluzówkowa to stan, w którym nie tylko dochodzi do
normalizacji klinicznych i laboratoryjnych wskaźników aktywności
choroby, ale także do wygaszenia stanu zapalnego błony śluzowej
w badaniu endoskopowym i histopatologicznym.
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O bakteriach ciąg dalszy

Złowieszcza interleukina-1β
– klucz do fundamentów NZJ?
Artur Franczuk
Jedna z największych zagadek biologii stanowi równocześnie przyczynę, dlaczego leczenie NZJ jest tak uciążliwe a stan
wiedzy na jego temat – nadal niekompletny. Uczeni z tysięcy laboratoriów zachodzą w głowę, jaki to tajemniczy proces
w organizmie człowieka sprawia, że ten sam układ odpornościowy potrafi przeprowadzać bitwy z chorobotwórczymi mikroorganizmami, jednocześnie zachowując tolerancję wobec
miliardów drobnoustrojów naturalnie występujących w najróżniejszych zakątkach ludzkiego ciała. Zadziwiające jest, że
przyjazne bakterie symbiotyczne są obiektywnie takimi samymi ciałami obcymi, jak chorobotwórcze a ponadto ich budowa komórkowa niczym się nie różni. Fenomen rozpoznawania „swojego” i „obcego” gwarantuje niezwykle harmonijny
dialog, jaki prowadzi system odpornościowy z bytującymi
głównie w jelitach komensalnymi mikroorganizmami. Zaburzenie tej równowagi skutkuje poważnymi, patologicznymi
stanami zapalnymi, toteż badania nad rozwikłaniem owej zagadki są „grą wartą świeczki”.
Przełomu na tym polu dokonała grupa naukowców z Charité Universitätsmedizin w Berlinie oraz ze szwajcarskiego
Istituto di Ricerca in Biomedicina w Bellinzon. Liczne doświadczenia pokazały, że te same komórki immunologiczne
(limfocyty Th17) w kontakcie z pewnym gatunkiem mikroskopijnego chorobotwórczego grzyba, produkują substancje
prozapalne, natomiast w kontakcie z gronkowcem złocistym –
bakterią, która bezobjawowo i naturalnie występuje na skórze
ludzi – wprost przeciwnie, wytwarzają związki zapobiegające
stanowi zapalnemu. Kluczową rolę w tym procesie odgrywa
interleukina-1β, która działa jako przełącznik pomiędzy tymi
dwoma skrajnymi stanami. Jej obecność aktywuje bowiem
liczne elementy układu odpornościowego, doprowadzając
niekiedy do zbyt agresywnej, destrukcyjnej dla tkanek odpowiedzi immunologicznej. Nadmierną produkcję interleukiny1β stwierdza się u wielu osób cierpiących na schorzenia autoimmunologiczne, w tym także pacjentów dotkniętych NZJ.
Tymczasem nieobecność tego związku powoduje, że limfocyty
Th17 wraz z innymi komórkami odpornościowymi przestawiają się na wytwarzanie substancji „łagodzących” o działaniu
przeciwzapalnym. Warto wspomnieć o choćby jednej z nich
– interleukinie-10, jednej z istotniejszych kolumn, które podtrzymują zrównoważone oddziaływanie bakterii jelitowych
z układem immunologicznym. Jej rolę potwierdziły badania,
w których zaobserwowano pozytywne skutki podawania pacjentom cierpiącym na chorobę Leśniowskiego-Crohna bakterii sztucznie zmuszonych do produkcji właśnie tego związku.

Nie dziwi zatem pomysł opracowania terapii, przeciwdziałających prozapalnym aktywnościom interleukiny-1β.
Działanie tej substancji sięga znacznie dalej niż stan zapalny – w 2001 roku odkryto, że pewien wariant jej genu jest skorelowany ze zmniejszoną masą kostną u pacjentów cierpiących
na NZJ. Niewykluczone także, że niektóre warianty genetyczne
są odpowidzialne za rodzaj zmian ciężkości przebiegu choroby.
Złowieszcza interleukina-1β wchodzi także w konszachty
z inflamasomami (ang. inflammation – zapalenie + gr. soma
– ciało), czyli zwartymi kompleksami białkowymi, które pełnią rozmaite funkcje w systemie immunologicznym. Do ich
głównych ról należy zbieranie sygnałów związanych ze stanem zapalnym oraz kontrola produkcji tytułowego związku
chemicznego. Inflamasomy są także pod bardzo rygorystycznym nadzorem – ich wzmożona aktywność skutkuje bowiem
niszczycielskim bezładem i istnym pandemonium w postaci
ostrego stanu zapalnego. Co ciekawe, wiele bakterii chorobotwórczych w strachu przed inflamasomami potrafi wytwarzać
czynniki hamujące ich funkcje.
Dzięki doświadczeniom przeprowadzonym na myszach,
posiadających zmutowane elementy owej platformy białek
i rozwiniętym stanem zapalnym jelita, wiemy, że występuje
związek nie tylko pomiędzy interleukiną-1β i inflamasomami,
ale również pomiędzy nimi a NZJ. Kolejne odkrycia z pewnością pomogą umiejscowić powyższe elementy na skomplikowanej mapie interakcji pomiędzy mikroorganizmami a układem odpornościowym.
Ponieważ – jak wyraźnie widać – interleukina-1β niejednokrotnie gra pierwsze skrzypce w immunologicznej filharmonii, warto postawić sobie pytanie, jak wykorzystać tę wiedzę w działaniach terapeutycznych? Świetnie rokującym pomysłem jest ujarzmienie nadmiernych ilości interleukiny-1β
za pomocą wyłapujących ją przeciwciał. Dobrą wiadomością
jest to, że taka kuracja nie będzie wiązać się z osłabieniem systemu immunologicznego (jak zwykle ma to miejsce w dotychczas stosowanych terapiach), jako że wyłączenie zdolności antyzapalnych komórek nie zwalnia ich z walki z niepożądanymi drobnoustrojami. Niestety jest także druga strona medalu
– przeszkodą na drodze do idealnej terapii jest zjawisko pamięci komórek odpornościowych, które są w stanie uwalniać
czynniki prozapalne nawet z bardzo dużym opóźnieniem.
Pomimo tego, zapał naukowców na poskromienie zapalenia
jelitowego i zbliżenie się do rozwiązania wielkiej zagadki immunologicznej jest bardzo trudny do zgaszenia, toteż żywimy
nadzieję i czekamy na dalsze doniesienia na temat niepokornej
interleukiny-1β.

Słowniczek
Symbioza – zjawisko, polegające na współwystępowaniu różnych organizmów, które nie wyrządzają sobie szkody.
Komensalizm zaś to rodzaj symbiozy, charakteryzujący się tym, że jedna ze stron odnosi korzyści (np. niektóre bakterie) a drugiej jest to obojętne (np. człowiek);
Limfocyty Th17 – jedna z wielu grup limfocytów T pomocniczych, które jako część systemu immunologicznego moduluje jego
reakcję wobec antygenów. Ich zwiększoną aktywność odnotowuje się przy chorobach autoimmunologicznych;
Interleukina-1β (także: interleukina-1 beta, IL-1β) – związek chemiczny należący do grupy cytokin, czyli niewielkich białek, które
uczestniczą w komunikacji pomiędzy komórkami. Interleukina-1β jest zaangażowana m.in. w: modulowanie stanu zapalnego,
dzielenie się, rozwój i śmierć komórek układu odpornościowego i nie tylko;
Mutacja – trwała zmiana informacji genetycznej.
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Co nowego w nauce
Tkanka nie do odrzucenia
Utrata tkanki nie musi być
bezpowrotna! Holendersko-japońska grupa badawcza
przeszczepiła, myszom
z rozwiniętym stanem
zapalnym jelita, komórki
z laboratoryjnej hodowli
fragmentów tkanki układu
pokarmowego. Co istotne,
w przeszczepionym materiale biologicznym znajdowały
się komórki macierzyste
okrężnicy, które wyróżnia
ogromny potencjał regeneracyjny i zdolność do
przekształcania się w inne
komórki, np. nabłonkowe.
Nie minął tydzień a gryzoń
przybrał na wadze, natomiast po niecałym miesiącu
praktycznie nie dało się
odróżnić nowej tkanki od jej
otoczenia. Równie pozytywnym wynikiem zakończył się
przeszczep sztucznie wyhodowanej tkanki z pojedynczej komórki macierzystej –
odrzuceń nie odnotowano.
Terapia jogurtowa
Zdolności antyzapalne
bakterii kwasu mlekowego
są powszechnie znane i doceniane, jednakże dopiero
teraz odkryto ich molekularne fundamenty. Naukowcy
odkryli, że pewien enzym
(laktocepina), produkowany
m.in. przez Lactobacillus
paracasei, skutecznie i specyficznie niszczy chemokiny w tkance zniszczonej
stanem zapalny. Chemokiny
to niewielkie białka, wabiące
komórki odpornościowe na
miejsce infekcji, których
nadmierne ilości obserwuje
się u osób chorych na NZJ.
Prawdopodobnie za jakiś
czas zostanie udostępniona terapia wykorzystująca
łagodzącą stan zapalny
laktocepinę – do tego czasu
warto sięgnąć po jogurt.

Dołącz do walki z NZJ
Podczas konferencji prasowej w Barcelonie ogłoszono
wyniki badania IMPACT
Jak donosiliśmy wcześniej (kwartalnik nr 1/2012) EFCCA podjęło się przeprowadzenia
ogólnoeuropejskiego badania pacjentów IMPACT, którego celem było określenie przez
chorych na NZJ wpływu, jaki choroba ma na ich życie, związki i karierę. W badaniu
wzięło udział ponad sześć tysięcy pacjentów z NZJ, odpowiadając na pięćdziesiąt dwa pytania dotyczące: ich doświadczeń z NZJ, służby zdrowia, wpływu NZJ na życie osobiste,
wpływu NZJ na pracę, ogólnego wpływu NZJ na życie pacjenta oraz roli stowarzyszeń
zrzeszających pacjentów.
15-go lutego, podczas nagłośnionej konferencji prasowej w Barcelonie, wyniki badania
IMPACT zostały udostępnione międzynarodowym mediom i innym zainteresowanym.
Konferencję współorganizowały EFCCA oraz ECCO1 pod hasłem „Dołącz do walki przeciwko NZJ”.
Główne wnioski wysnute z tego badania pokazują, że wpływ, jaki NZJ mają na życie
pacjentów wciąż jest na nieakceptowanym poziomie i należy przedstawić politykom nową
taktykę, dotyczącą tej kwestii – powiedział Marco Greco, prezes EFCCA, który podczas
konferencji prasowej zaprezentował wyniki badania.
Przykładowo: choć dostępność do specjalistycznej opieki jest dość dobra i większość pacjentów stosunkowo szybko zostaje zdiagnozowana, wciąż 18% pacjentów, długo czeka na
diagnozę (ponad pięć lat). Jest to czas pełen niepewności, mający ogromny wpływ na życie
pacjenta – to czas zwiększonej chorobowości i cierpienia, który może prowadzić do ryzyka
klinicznego, gdyż aż 64% pacjentów może potrzebować pomocy szpitalnych oddziałów ratunkowych (SOR) lub pogotowia ratunkowego jeszcze przed postawieniem diagnozy.
EFCCA zaleca wypracowanie metod, które zlikwidują potrzebę korzystania z usług
SOR w wypadku, gdy pacjent jeszcze nie posiada rozpoznania. Zaleca także współpracę
z personelem SOR – ma ona na celu uświadomienie mu, że większość chorych na NZJ właśnie przez nich jest najczęściej leczona. Powinien również istnieć zestaw badań diagnostycznych, które należy wykonać u pacjentów, czekających ponad rok na diagnozę – w ten
sposób stworzyć jeden standard badań, zlikwidować rozbieżności w diagnostyce. Wreszcie EFCCA nakłania ubezpieczycieli, by nie ograniczali dostępności do specjalistów gastroenterologów, zwłaszcza w obliczu cięć budżetowych, jakim podlega opieka zdrowotna.
Odnośnie zadowolenia z leczenia, 70% pacjentów jest usatysfakcjonowanych. Jednakże
wśród chorych na NZJ występuje bardzo wysoki odsetek hospitalizacji – aż 85%. Świadczy
to o wysokiej chorobliwości i ogromnych wymaganiach w stosunku do systemu ochrony
zdrowia. Leczenie biologiczne jest coraz lepiej dostępne, choć nie wielu pacjentów je stosuje. Martwi fakt, że większość chorych używała kortykosteroidów, znaczna część odczuwała działania niepożądane, i praktycznie wszyscy obawiali się skutków długoterminowych.
Wysoki odsetek hospitalizacji oznacza złe doświadczenia pacjentów i wysoką chorobowość, a przede wszystkim pilną potrzebę zmian na lepsze. Zmniejszenie tego czynnika
może w pewien sposób zrównoważyć koszty nowego leczenia chorych na NZJ – mówił
Marco Greco. EFCCA zaleca stosowanie kortykosteroidów zgodnie z wytycznymi ECCO,
przy jednoczesnym rozważeniu pełnego zakresu metod leczenia, biorąc pod uwagę wszelkie ich wady i zalety.
Opracowała Anna Piotrowska
1 ECCO – European Crohn’s and Colitis Organisation – organizacja skupiająca prawie
2000 ekspertów, reprezentacje 31 krajów europejskich oraz koncerny i firmy farmaceutyczne
zajmujące się NZJ

Chemoprewencja raka zniechęca
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Program „STUDENT II” szansą na zdobycie wykształcenia
przez osoby niepełnosprawne
Katarzyna Bąk
Obecna sytuacja na rynku pracy zmusza do ciągłego
podnoszenia kwalifikacji zawodowych oraz posiadania jak
najlepszego wykształcenia. Dotyczy to również osób niepełnosprawnych. Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) wychodzi naprzeciw potrzebie
kształcenia osób niepełnosprawnych poprzez Program „Student II – kształcenie ustawiczne osób niepełnosprawnych”.
Czym jest Program „Student II”?
Jest to jeden z programów edukacyjnych realizowanych
przez PFRON, którego celem jest zgodnie z Uchwałą Rady
Nadzorczej PFRON wyrównanie szans w zdobyciu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne oraz ich przygotowanie do rywalizacji o zatrudnienie na otwartym rynku
pracy poprzez stałe podwyższanie kwalifikacji. Program
stanowi kontynuację realizowanego (w latach 2002-2007)
programu pt. „STUDENT – kształcenie ustawiczne osób
niepełnosprawnych”.
Do kogo jest adresowany Program?
Dofinansowanie przysługuje tylko osobom z orzeczonym umiarkowanym lub znacznym stopniem niepełnosprawności. Osoby z lekkim stopniem niepełnosprawności
mogą ubiegać się o dofinansowanie, jeśli wcześniej posiadały wyższy stopień niepełnosprawności i były uczestnikami
Programu, a lekki stopień przyznano im w trakcie uczestnictwa w Programie, ale po zakończeniu co najmniej pierwszego roku nauki.
Dofinansowanie przysługuje osobom, które są: studentami studiów pierwszego stopnia lub drugiego albo studentami jednolitych studiów magisterskich, posiadaczami dyplomu ukończenia studiów wyższych kształcącymi
się na studiach podyplomowych, uczestnikami studiów
doktoranckich, słuchaczami kolegiów pracowników służb
społecznych, kolegiów nauczycielskich lub nauczycielskich
kolegiów języków obcych, uczniami szkół policealnych,
studentami uczelni zagranicznych, studentami odbywającymi staż zawodowy za granicą w ramach programów Unii
Europejskiej. Program obejmuje zarówno studentów studiów dziennych, jak i niestacjonarnych.
Osoby, które posiadają wymagane zobowiązania wobec PFRON lub w przeszłości, były stroną umowy zawartej
z PFRON i rozwiązanej z przyczyn leżących po ich stronie
(wykluczenie obowiązuje w ciągu 3 lat, licząc od końca roku,
w którym wygasło zobowiązanie wobec PFRON) nie mogą
starać się o otrzymanie dofinansowania.
W przypadku powtarzania roku można również ubiegać
się o przyznanie dofinansowania, z tym że może to nastąpić
jeden raz w ciągu trwania nauki, chyba że kolejne powtarzanie
roku szkolnego lub akademickiego przez Wnioskodawcę następuje z przyczyn od niego niezależnych (np. stan zdrowia).
O dofinansowanie można ubiegać się również w sytuacji
zmiany kierunku nauki. Należy jednak zaznaczyć, że jeżeli
w wyniku zmiany kierunku nauki, Wnioskodawca ponownie
rozpoczyna pierwszy semestr nauki na danej formie kształcenia, dofinansowanie w ramach programu może zostać
przyznane dopiero od semestru, który nie był objęty dofinansowaniem na poprzednim kierunku nauki. Wyjątek dotyczy sytuacji, kiedy konieczność zmiany kierunku nauki nastąpiła z przyczyn niezależnych od Wnioskodawcy (np. stan
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zdrowia), wówczas dofinansowanie może zostać przyznane
od pierwszego semestru.
Jak otrzymać dofinansowanie?
Aby otrzymać wsparcie należy złożyć wniosek, który dostępny jest na stronie PFRON w zakładce: Programy realizowane obecnie. Do wniosku o dofinansowanie muszą być
załączone wymagane przez PFRON dokumenty: kserokopie
aktualnych dokumentów potwierdzających stopień niepełnosprawności, dokument potwierdzający rozpoczęcie lub
kontynuowanie nauki (na druku, który znajduje się również
na stronie PFRON) wystawiony przez właściwą jednostkę
organizacyjną szkoły, oświadczenie o wysokości średnich
miesięcznych dochodów brutto w przeliczeniu na jednego
członka rodziny pozostającego we wspólnym gospodarstwie
domowym – uzyskanych w roku kalendarzowym poprzedzającym rok złożenia wniosku (również na druku), oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
przez PFRON (także na druku PFRON). W przypadku Wnioskodawców, którzy są zatrudnieni należy dołączyć wystawiony przez pracodawcę dokument, zawierający informację, czy
Wnioskodawca otrzymuje od tego pracodawcy dofinansowanie na pokrycie kosztów nauki.
Wnioski o dofinansowanie należy składać w siedzibie
Oddziału PFRON, właściwego terytorialnie dla siedziby
szkoły lub dla siedziby zamiejscowej jednostki organizacyjnej szkoły. Wniosek składa się na cały dany rok akademicki od 10-go września do 10-go października każdego roku
realizacji programu. Osoby pobierające naukę w szkołach,
w których pierwszy semestr danego roku nauki rozpoczyna
się w pierwszym półroczu roku kalendarzowego, składają
wnioski o dofinansowanie kosztów nauki od 1-go do 28-go
lutego. Wnioskodawcy, którzy nie złożą wniosku o dofinansowanie w terminie lub, których wniosek zostanie zweryfikowany negatywnie, mogą ubiegać się o dofinansowanie
kosztów nauki dotyczących drugiego półrocza danego roku
akademickiego (szkolnego), od 1-go do 28-go lutego każdego
roku realizacji programu.
Na co można przeznaczyć dofinansowanie?
Otrzymane wsparcie finansowe można przeznaczyć na
koszty, które związane są z nauką. Przede wszystkim jest to
czesne, w przypadku gdy nauka pobierana jest odpłatnie. Ponadto, na koszty kształcenia takie jak np. zakwaterowanie,
w przypadku gdy uczelnia znajduje się poza miejscem zamieszkania. Dotyczy to zarówno opłaty za akademik, czy też
za wynajęcie mieszkania. W tym drugim przypadku należy
jednak pamiętać o właściwym udokumentowaniu wydatku
– umowa koniecznie musi być zawarta w formie pisemnej
i należy pamiętać o potwierdzeniu zapłaty czynszu (pokwitowanie, przekaz pocztowy, przelew na rachunek bankowy). Dofinansowanie można również przeznaczyć na koszty
związane z dostępem do Internetu (instalacja i abonament),
dojazdy do szkoły, uczestnictwo w zajęciach mających na
celu podniesienie sprawności fizycznej lub psychicznej. Można również kupić przedmioty umożliwiające lub ułatwiające
naukę. Dotyczy to przede wszystkim podręczników, programów komputerowych, ale także np. pamięci przenośnej
(pendrive). Koszty wszelkiego rodzaju wyjazdów szkoleniowych organizowanych w ramach zajęć szkolnych mogą być
również pokryte z otrzymanego dofinansowania.
J-elita Nr 3 (19) 2012

Rzecznik Praw Pacjenta radzi
Od czego zależy wysokość dofinansowania?
Maksymalna kwota dofinansowania, jaką może uzyskać
Wnioskodawca, w jednym półroczu nauki, uzależniona jest
od średnich miesięcznych dochodów brutto na członka rodziny Wnioskodawcy. Kwota ta wyliczana jest wg następujących zasad:
1) Wnioskodawca, który prowadzi wspólne gospodarstwo
domowe z rodziną, w której średni miesięczny dochód
brutto na jednego członka rodziny:
– jest mniejszy lub równy 120% najniższego wynagrodzenia – może uzyskać w jednym półroczu dofinansowanie do maksymalnej wysokości pięciokrotności
najniższego wynagrodzenia (w 2012 r. – 6.380 zł),
– jest większy niż 120% najniższego wynagrodzenia
lecz nie przekracza 220% najniższego wynagrodzenia
– może uzyskać w jednym półroczu dofinansowanie
do maksymalnej wysokości czterokrotności najniższego wynagrodzenia (w 2012 r. – 5.104 zł),
– jest większy niż 220% najniższego wynagrodzenia –
może uzyskać w jednym półroczu dofinansowanie
do maksymalnej wysokości trzykrotności najniższego
wynagrodzenia (w 2012 r. – 3.828 zł);
2) Wnioskodawca, który jest osobą samodzielnie gospodarującą i którego średni miesięczny dochód brutto:

– jest mniejszy lub równy 150% najniższego wynagrodzenia – może uzyskać w jednym półroczu dofinansowanie do maksymalnej wysokości pięciokrotności
najniższego wynagrodzenia,
– jest większy niż 150% najniższego wynagrodzenia
lecz nie przekracza 250% najniższego wynagrodzenia
– może uzyskać w jednym półroczu dofinansowanie
do maksymalnej wysokości czterokrotności najniższego wynagrodzenia,
– jest większy niż 250% najniższego wynagrodzenia –
może uzyskać w jednym półroczu dofinansowanie
do maksymalnej wysokości trzykrotności najniż
szego wynagrodzenia.
Program realnie daje osobom niepełnosprawnym szansę
na zdobycie wykształcenia. Sama procedura zarówno składania, jak i rozliczania wniosków nie jest skomplikowana, a jedyne o czym należy pamiętać to terminowe złożenie wniosków oraz sprawozdania z wykorzystania dofinansowania,
a także, aby dokonując zakupów, wydatków brać imienne faktury VAT, które następnie należy dołączyć do sprawozdania.
Więcej informacji można znaleźć pod adresem:
http://www.pfron.org.pl/portal/pl/82/1494/Procedury_realizacji_oraz_zalaczniki__Student_II__2012_rok.html

Siedem Rad Rzecznika Praw Pacjenta

RPP opublikował na swoich stronach (http://www.bpp.gov.pl/) instrukcję dla pacjentów w związku
z licznymi zgłoszeniami dotyczącymi problemów przy rejestracji w placówkach ochrony zdrowia
1. Przy udzielaniu świadczeń powoływanie się na rejonizację
jest niedopuszczalne.
Pacjent nie może zostać odesłany do miejsca swojego zamieszkania w sytuacji, gdy dokonał wyboru świadczeniodawcy na
podstawie uzyskanego skierowania do leczenia w rodzaju: ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (poradnie specjalistyczne);
leczenia szpitalnego; rehabilitacji leczniczej; leczenia uzależnień; opieki psychiatrycznej; opieki długoterminowej i hospicyjno-paliatywnej.
2. Pracownik rejestracji nie powinien zadawać pacjentowi
szczegółowych pytań dotyczących choroby, jej przyczyn
i przebiegu.
Zakres pytań zadanych przez pracownika rejestracji powinien
dotyczyć tylko obszaru pozwalającego na dokonanie rejestracji
zdarzenia (imię i nazwisko, PESEL, adres zamieszkania, ewentualnie nr telefonu pacjenta w celu potwierdzenia wizyty). Poza
możliwością zapisania się do lekarza, pacjent powinien uzyskać
kompletną informację o: zakresach świadczeń udzielanych
w placówce, kolejce oczekujących na świadczenia, porach zapisywania się do lekarzy, wymaganych dokumentach koniecznych przy przyjęciu do lekarza, adresach miejsc wykonywania
zleconych badań diagnostycznych, zasadach udostępniania
dokumentacji medycznej i innych informacji dotyczących organizacji pracy przychodni. Pacjent powinien także okazać dokument potwierdzający ubezpieczenie zdrowotne.
3. Ustalanie przez świadczeniodawcę konkretnego dnia
lub wyznaczenie godzin zapisów do lekarza, jest niezgodne z prawem.
Na wizytę u lekarza pacjent ma prawo zapisać się dowolnie wybranego dnia, w godzinach pracy rejestracji – zgodnie z § 13
„ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki
zdrowotnej”, stanowiącym załącznik do Rozporządzenia MZ
z dnia 6 maja 2008 r. (Dz. U. Nr 81, poz. 484).
4. Pacjent nie może być zmuszany do osobistego dokonania
rejestracji.
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Pacjent w celu rejestracji do lekarza może: zgłosić się osobiście,
telefonicznie, za pośrednictwem osoby trzeciej, a jeżeli placówka dysponuje odpowiednim oprogramowaniem, również drogą
elektroniczną. Pracownik rejestracji natomiast ma obowiązek
poinformowania o dacie i godzinie wizyty.
5. Termin wizyty kontrolnej powinien zostać ustalony podczas bieżącej wizyty u lekarza.
W sytuacji, gdy pacjent jest objęty leczeniem specjalistycznym, termin wizyty kontrolnej powinien zostać ustalony podczas bieżącej wizyty u lekarza. To lekarz powinien zapewnić
ciągłość leczenia, a nie pracownicy rejestracji. Traktowanie tych
pacjentów na równi z pacjentami oczekującymi na pierwszą
wizytę lekarską zapisanymi na liście kolejkowej jest działaniem
niezgodnym z zasadami udzielania świadczeń zdrowotnych.
6. Żądanie od pacjenta aktualizacji skierowania jest nieuzasadnione.
Realizacja pierwszej wizyty u specjalisty odbywa się zawsze na podstawie skierowania, które stanowiło podstawę
pierwszorazowej porady specjalistycznej. Dotyczy to wszystkich kolejnych porad specjalistycznych udzielonych pacjentowi z przyczyny wskazanej w skierowaniu, zarówno w danym
roku kalendarzowym jak i w dalszym okresie. W przypadku
nieobecności lekarza, pacjent powinien zostać poinformowany
o sposobie zorganizowania opieki specjalistycznej w tym okresie. Informacja taka powinna zostać udostępniona w miejscu
udzielania świadczeń, a także w siedzibie świadczeniodawcy.
7. Świadczeniodawca powinien poinformować pacjenta
o ewentualnej zmianie terminu udzielenia świadczenia.
Natomiast pacjent, gdy nie może stawić się na wizytę
w umówionym terminie, również powinien poinformować
o tym świadczeniodawcę, biorąc pod uwagę dobro innych
oczekujących na świadczenie pacjentów.
Źródło: RPP, AK|28.03.2012
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Życie ze stomią

POL-ILKO
Nigdy nie myślałam, że będę o chorobie
mówiła publicznie, albo pisała na ten temat, bo
tak naprawdę nigdy nie sądziłam, że dotknie to
właśnie mnie. Prawda jest jednak taka, że nigdy
nikt nie obiecywał, iż zawsze będę zdrowa. Kiedy w 1999 r. zdiagnozowano u mnie raka jelita
grubego, świat runął, a razem z nim ja i moja
rodzina. Bo prawda jest taka, że gdy zachoruje
jedna osoba, to wtedy choruje cała rodzina.
Okazało się, że to był dopiero początek drogi
przez mękę. Po roku od operacji usunięcia guza
złośliwego i zespoleniu, jelito pękło w dwóch
miejscach i żeby ratować mi życie, 15-go marca 2001 roku wyłoniono przetokę jelitową, tzw.
stomię. Ten dzień stał się dniem ponownych narodzin, chociaż uświadomiłam to sobie dopiero
po prawie dwóch latach.
Przypadek sprawił, że w 2003 r., szukając pomocy, trafiłam
do lekarza, który był przewodniczącym Warszawskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Opieki nad Chorymi ze Stomią „POL-ILKO” (obecnie Polskie Towarzystwo Stomijne „POL-ILKO”),
ale z nadmiaru obowiązków służbowych, nie miał czasu prowadzić Oddziału Stowarzyszenia i, nie wiedzieć czemu, zaproponował tę funkcję mnie. Odbyły się wybory i tym sposobem zostałam
przewodniczącą, a obecnie prezesem Stowarzyszenia. Odrodziło

się ono po dwóch latach zawieszenia, a wraz z nim
odrodziłam się ja i moja rodzina. Chociaż byłam
już na rencie i, z powodu różnych komplikacji po
radio i chemioterapii, nie mogłam wrócić do pracy zawodowej, to praca społeczna pochłonęła mnie
bez reszty i, o dziwo, stomia nie stanowiła i do dziś
nie stanowi przeszkody. Z racji pełnionej funkcji
uczestniczę w konferencjach i szkoleniach na terenie całej Polski. Również społecznie pełnię trzecią
kadencję funkcję Ławnika oraz zasiadam w Zarządzie Wspólnoty Mieszkaniowej.
W trakcie trwania choroby kupiłam działkę
rekreacyjną i praca na niej pochłania mnie bez
reszty. Lubię jeździć na rowerze i pływać, w czym
stomia zupełnie nie przeszkadza, dzięki doskonałej jakości woreczków i akcesoriów stomijnych.
Zauważyłam, że pomagając innym stomikom
osiągnąć równowagę po zabiegu wyłonienia stomii, pomagam
również sobie. I chociaż do chwili obecnej przeszłam 13 operacji i czekają mnie następne (obecnie walczę z kolejnym rakiem),
wyznaję zasadę: „co cię nie zabije, to cię wzmocni”.
Nieważne, którą stroną odbywa się defekacja, czyli wydalanie. Ważne jest to, żeby potrafić się w tym wszystkim odnaleźć
i z uśmiechem przyjmować, co przynosi nam los, czego wszystkim tymczasowym i stałym stomikom życzę.
Dorota Kaniewska

Polskie Towarzystwo Stomijne „POL-ILKO” ma 20 Oddziałów Regionalnych oraz kilka Klubów Stomika na terenie kraju. Członkiem Stowarzyszenia może zostać każda osoba, której czasowo lub na stałe wyłoniono przetokę, wymagającą stałego zaopatrzenia w sprzęt stomijny.
Nasze Stowarzyszenie pełni wiele funkcji. Przede wszystkim propaguje wiedzę o chorobach układu pokarmowego, informuje o możliwoś
ciach i metodach diagnozowania choroby i jej leczenia, a także udziela wsparcia psychicznego osobom nowo operowanym i ich rodzinom.
Podejmuje działania zmierzające do osiągnięcia pełnej aktywności życiowej osób ze stomią oraz promuje i organizuje wolontariat i pomoc
dla stomików. Ponadto, chroni i promuje zdrowie w zakresie wieloaspektowej problematyki stomijnej, a także budzi i pogłębia wrażliwość
społeczną różnych środowisk na problemy stomików.
Działania Stowarzyszenia „POL-ILKO” są skierowane przede wszystkim na przełamywanie tabu, którym w naszym kraju jest ciągle rak jelita
grubego, profilaktyka tego schorzenia oraz stomia i życie codzienne osób ze stomią. Staramy się organizować środowisko stomijne oraz
przełamywać stereotypy tak wśród samych stomików, jak i całego społeczeństwa.
Adresy Oddziałów Regionalnych i Klubów, numery telefonów oraz wszystkie przydatne informacje znajdują się na stronie internetowej:
www.polilko.pl

Konkurs na najlepszą pracę doktorską, magisterską i licencjacką dotyczącą
szeroko rozumianej tematyki Nieswoistych Chorób Zapalnych Jelit
Nagrody za najlepszą pracę doktorską 5 000 zł, magisterską 3 000 zł, licencjacką 2 000 zł
W kapitule Konkursu zgodzili się zasiąść

Prof. Grażyna Rydzewska
Prof. Witold Bartnik
Prof. Andrzej Radzikowski
Zachęcamy do nadsyłania prac nie tylko z gastroenterologii,
ale także innych dziedzin: zdrowia publicznego, dietetyki, psychologii...
Do konkursu można zgłaszać prace obronione w latach 2011-2012 oraz do 30 czerwca 2013 r.
Termin zgłoszeń upływa 31 sierpnia 2013 roku
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Dni Edukacji o NZJ

Oddział Małopolski
1 grudnia w godz. 10-15 w Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym
w Krakowie-Prokocimiu przy ul. Wielickiej 265

Oddział Mazowiecki
8 grudnia o godz. 11 w siedzibie Towarzystwa przy ul. Trojdena 4.
W programie wykłady na temat

Powikłań wątrobowych NZJ
Badań kontrolnych w NZJ
Diety CUDaków
a także zajęcie z psychologiem dla najmlodszych

Ze względu na wizytę Św. Mikołaja konieczna rejestracja dzieci
e-mail: biuro@j-elita.org.pl, tel.: 695 197 144

Oddział Śląski
17 listopada w Katowicach Ligocie
ul. Medyków 14
Informacje o Dniach NZJ organizowanych przez inne Oddziały proszę śledzić
na stronach internetowych oddziałów, stronach „J-elity” i na forum crohn.home.pl
Planowane są spotkania m. in. w Łodzi, Zamościu i Olsztynie

Członkowie „J-elity” otrzymają informacje drogą mailową

Dni Edukacji o NZJ

Planowane spotkania

CUDakowe wakacje
Jeśli masz mniej niż 16 lat i należysz do grona CUDaków, albo kręgu ich bliskich

opisz, namaluj lub prześlij zdjęcie z wakacji.
Na prace wysłane na adres biura „J-elity”

ul. Ks. Trojdena 4, 02-109 Warszawa
lub

biuro@j-elita.org.pl
czekamy do 20 października 2012 roku.
Najciekawsze prace zamieścimy w kolejnym numerze kwartalnika.
Ponadto wśród uczestników rozlosujemy 20 koszulek i opasek na rękę z logiem „J-elity”.
Wysyłając pracę koniecznie podaj swoje imię i nazwisko, wiek, adres pocztowy i mailowy
oraz rozmiar koszulki. Napisz też kilka zdań o sobie.

KONKURS

KONKURS

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych

Pamiętaj, zanim wyślesz do nas pracę zapytaj rodziców czy możesz wziąć udział w konkursie.
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Remont Kliniki Gastroenterologii i Żywienia Dzieci WUM
przy ulicy Działdowskiej 1 w Warszawie

Klinika mieści się w pięknym, secesyjnym przedwojennym budynku, który wymaga nieustannych napraw
i remontów. Sam Oddział Gastroenterologii nie był remontowany od lat. Wyjątek stanowiła pracownia endoskopii, której bardzo nowoczesny kształt nadała Fundacja
TVN „Nie jesteś sam”. W Klinice są diagnozowani i leczeni m.in. chorzy z nieswoistymi zapaleniami jelit. Warunki
ich pobytu od lat były, delikatnie mówiąc, nie najlepsze
i ich poprawa była nieustającą i niespełnioną troską kierownictwa Kliniki i całego personelu.
I nagle zabłysło nam światełko w ciemnym tunelu.
Fundacja „Amber" założona w 2007 roku, organizator całego przedsięwzięcia, której powstaniu przyświecało m.in.
niesienie pomocy w rozwiązywaniu ważnych problemów
społecznych, głównie związanych z kwestiami dotyczącymi dzieci, a także PORR (Polska) S.A., jedna z najbardziej

liczących się na rynku polskim firm budowlanych, która
realizowała prestiżowe i reprezentacyjne projekty takie
jak:. Hotel Sheraton w Warszawie, Biblioteka Uniwersytetu Warszawskiego, biurowiec Warsaw Financial Center,
Hotel InterContinental w Warszawie (darowizna w wysokości 200 000 złotych) oraz małżeństwo Paweł i Beata
Dębowscy, których syn jest pacjentem oddziału postanowili, wspólnym wysiłkiem dokonać remontu części łóżkowej Kliniki. Remontu niebagatelnego, gdyż obejmującego
wymianę drzwi, instalacji elektrycznej, sanitarnej, mebli,
łóżek, podłóg, oświetlenia, malowania itp. i to na dodatek
w błyskawicznym tempie (3 tygodni) i we wzorowej jakości. Fundatorzy i wykonawcy uwzględnili i spełnili także
nasze, czasem kłopotliwe, prośby. Na dodatek, co graniczyło z cudem, Klinikę udało się wzbogacić o jedno łóżko,
co przy jej rozmiarach, było niebywałym osiągnięciem.

Dziękujemy w imieniu małych CUDaków
Sponsorzy Kwartalnika:

Niepełnosprawnych

