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Szanowni Państwo,

mam ogromną przyjemność zaprezentowania jubileuszowego, już 20-go
numeru naszego kwartalnika. Uskładała się całkiem pokaźna teczka.
Kwartalnik jest owocem wysiłku wielu osób, autorów, korektorów,
grafików, fotografów w tym wielu osób chorych. Ukazało się w nim
wiele artykułów o NZJ, prawach pacjenta oraz o nowych kierunkach
badawczych, które dają nadzieje na lepsze skuteczniejsze leczenie – może
jeszcze nie dziś, ale w niedalekiej przyszłości. To pismo tworzymy dla
siebie dlatego tak ważne jest, aby pisali Państwo do nas dzieląc się swoimi
pomysłami i bolączkami. Czekamy również na słowa krytyki, które
ułatwią dostosowanie kwartalnika do potrzeb chorych i ich najbliższych.
Nakład kwartalnika rośnie i wydaje się niewystarczający.
Jako stowarzyszenie podejmujemy starania, aby od przyszłego roku
była możliwość jego zwiększenia. Aby mieć pewność, że otrzymamy
kwartalnik do domu, wystarczy zostać członkiem naszego Towarzystwa,
a wersja elektroniczna jest dostępna na naszej stronie internetowej
www. j-elita.org.pl.
Zbliżają się Święta i Nowy Rok. W imieniu Zarządu Głównego
życzę wszystkim chorym na NZJ, ich rodzinom samych remisji.
Szczególnie ciepłe życzenia składamy pracownikom ochrony zdrowia,
którzy na co dzień dbają o nasze zdrowie i pomagają walczyć z chorobą.
To także dzięki nim Dni Edukacji w tym roku były tak szeroko zakrojone.

W numerze:
Powikłania NZJ – PSC
Antybiotyki w NZJ
Płodność i ciąża
Arteterapia – leczenie sztuką
Dofinansowanie do wynagrodzeń
niepełnosprawnych pracowników
Wpłaty z 1% podatku dochodowego
Polskie Forum Pacjentów
„Jestem Pacjentem”

Redaktor Naczelna
Małgorzata Mossakowska

Polskie Towarzystwo Wspierania Osób z Nieswoistymi Zapaleniami Jelita

WAŻNE ADRESY:
Polskie Towarzystwo Wspierania Osób z Nieswoistymi Zapaleniami Jelita „J-elita”
Zarząd Główny
ul. Trojdena 4, 02-109 Warszawa, tel./fax 22 597 07 82,
e-mail: biuro@j-elita.org.pl, strona internetowa: http://www.j-elita.org.pl
Prezes: Paweł Staniewski, e-mail: prezes@j-elita.org.pl, tel: 695 197 144

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

Oddział Podkarpacki

II Katedra i Klinika Pediatrii, Gastroenterologii
i Żywienia AM we Wrocławiu
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 50/52, 50-369 Wrocław
tel. (71) 770 30 45
sekretariat fax: (71) 770 30 46
e-mail: nzjgaspe@ak.am.wroc.pl

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

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

Oddział Łódzki
Centrum Medyczne Szpital św. Rodziny
ul. Wigury 19, 90-302 Łódź
Prezes dr Maria Wiśniewska-Jarosińska
tel. (42) 254 96 50, 518 408 294
e-mail: oddzial.lodzki@j-elita.org.pl

Oddział Podlaski
Dziecięcy Szpital Kliniczny w Białymstoku,
III Klinika Chorób Dzieci
ul. Waszyngtona 17, 15-269 Białystok
tel. (85) 745 07 10
Prezes dr Elżbieta Jarocka-Cyrta

Oddział Pomorski
Katedra i Klinika Pediatrii, Gastroenterologii, Hepatologii
i Żywienia Dzieci Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego
ul. Nowe Ogrody 1-6, 80-803 Gdańsk
e-mail: pomorski.nzj@gmail.com
Prezes dr Piotr Landowski

Oddział Śląski

Oddział Małopolski
Klinika Pediatrii, Gastroenterologii i Żywienia
Polsko-Amerykański Instytut Pediatrii CM UJ
ul. Wielicka 265, 30-663 Kraków
tel. 609 663 973; e-mail: info@nzj.malopolska.pl
strona internetowa: http://www.nzj.malopolska.pl
Prezes Artur Wolak

Oddział Mazowiecki
W siedzibie Zarządu Głównego, Prezes dr hab. Piotr Albrecht

Centrum Medyczne SIGNUM,
ul. Hierowskiego 70, 40-750 Katowice
strona internetowa: http://jelitaslask.wordpress.com/
e-mail: jelitaslask@gmail.com; tel. 601 080 401
Prezes dr Piotr Małuch

Oddział Zachodniopomorski
Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony
ul. Arkońska 4, 71-455 Szczecin
Prezes Katarzyna Okuszko
e-mail: jelita.szczecin@gmail.com

Inne przydatne adresy
Strona Konsultanta Krajowego ds. Gastroenterologii, Rejestr
Choroby Leśniowskiego-Crohna, www.chorobacrohna.pl
Górnośląskie Stowarzyszenie Wspierania Osób
Chorych na Nieswoiste Zapalenia Jelit
http://www.republika.pl/colitiscrohn
Polskie Stowarzyszenie Colitis Ulcerosa i Choroby Crohna,
ul. Górnicza 18 B m. 15, 81-572 Gdynia
Prezes Mirosława Myszkowska, tel. 609 039 252
Wielkopolskie Stowarzyszenie Colitis Ulcerosa i choroby
Leśniowskiego–Crohna, Poznań
Prezes Wiesława Bednawska, tel. 668 225 771
http://wscuiclc.republika.pl
Fundacja „Linia Życia” http://www.idn.org.pl/liniazycia
wspomaga ludzi, żywionych pozajelitowo w warunkach
domowych.
Polskie Towarzystwo Żywienia Pozajelitowego i Dojelitowego,
http://www.polspen.pl, tel. (22) 584 13 20

Forum internetowe dla osób chorych na NZJ
www.crohn.home.pl
European Federation of Crohn’s & Ulcerative Colitis Associations
http://www.efcca.org/
Crohn’s and Colitis Foundation of America, http://ccfa.org
Colitis Foundation, www.colitisfoundation.net
Crohn’s and Colitis Foundation of Canada
http://www.ccfc.ca/English
Pediatric Crohn’s and Colitis Association
http://pcca.hypermart.net/index.html
Crohns and Colitis New Zealand
http://www.crohnsandcolitis.org.nz/
Australian Crohn’s and Colitis Association
http://www.acca.net.au
Die Deutsche Morbus Crohn / Colitis ulcerosa Vereinigung –
DCCV e.V., http://www.dccv.de
THE AUSTRIAN IBDIS PLATFORM, http://www.ibdis.net
Polskie Towarzystwo Stomijne POL-ILKO, http://www.polilko.pl

Szanowni Państwo, Drogie CUD-aki,
Święta Bożego Narodzenia i koniec roku kalendarzowego
to okres podsumowań i planów na przyszłość. Każdy zastanawia się co spotkało go dobrego, co mu się udało, a na jakim
polu dotknęło go niepowodzenie. My też zastanawiamy się
jaki był ten rok dla Towarzystwa i pacjentów z NZJ. Był to
rok kontynuacji naszej dotychczasowej działalności i nowych
inicjatyw. Rok zawirowań w ochronie zdrowia spowodowany
wprowadzeniem nowej ustawy refundacyjnej. Rok, który nie
przyniósł przełomu w dostępie do nowoczesnej terapii, ale dał
nadzieję na pozytywne zmiany.
Do naszych sukcesów należy zaliczyć oba letnie turnusy,
które zgromadziły rekordową liczbę uczestników, program
pomocy w zakupie leków realizowany wspólnie z fundacją
„Dbam o Zdrowie”, a także, a może przede wszystkim, uzyskanie dofinansowania z PFRON do wydawania kwartalnika. Już wiemy, że naszym wspólnym sukcesem będą trwające Dni Edukacji. W Katowicach sala pękała w szwach. Na
Lubelszczyźnie powstaje zalążek oddziału, a najmłodszy Oddział Łódzki działa niezwykle prężnie. Czekają nas spotkania
w Krakowie, Gdyni, Warszawie i Kielcach. Mikołaj odwiedzi
dzieci w Warszawie, Katowicach i Łodzi. Mam nadzieję, że
w przyszłym roku tych jesiennych spotkań będzie jeszcze więcej.
W ciągu roku wzrosła też liczba członków Towarzystwa
(z 705 do 885), co cieszy najbardziej tych aktywnych – działających dla wspólnego dobra. To dzięki nim odbywają się
spotkania, wykłady, to oni służą swoją wiedzą i wsparciem
poprzez forum i portale społecznościowe. Im należą się szczególne podziękowania.
Po burzliwym początku roku refundacja leków powróciła do normy, ale nadal nie jest zadowalająca. Poza systemem
ciągle pozostają chorzy z nieokreślonym zapaleniem jelita
grubego, którzy mogą korzystać z refundacji tylko wtedy, gdy
we wskazaniach rejestracyjnych są ujęte choroby autoimmunologiczne lub nieswoiste zapalenia jelita. W przypadku gdy
wskazania są tylko dla ch. L-C lub wzjg – zgodnie z prawem
refundacja się nie należy. Jeśli jesteście Państwo w tej sytuacji,
piszcie do nas. Chcemy poznać skalę problemu, aby móc tej
dyskryminacji przeciwdziałać.

Kolejnym tematem, który przewijał się przez cały rok to
dostęp do nowoczesnej terapii biologicznej. Jest nadzieja, że
z programu lekowego zniknie magiczny wskaźnik masy ciała (BMI) <18 BMI, a jedynym kryterium włączenia do programu będzie indeks aktywności choroby (CDAI). Niestety
w przypadku wzjg terapia biologiczna, zgodnie z oceną Agencji Oceny Technologii Medycznej, będzie możliwa tylko
w przypadku terapii ratującej przed kolektomią i przy przeciwwskazaniach do leczenia cyklosporyną. O programach napiszemy szerzej, gdy nabiorą mocy prawnej.
Jak co roku, przekazaliśmy darowizny do współpracujących z nami szpitali. Przeznaczyliśmy na to ponad 40 tys.
zł. Listę obdarowanych placówek zamieszczamy poniżej. To
dowód, że każda złotówka z odpisu podatkowego wraca do
Państwa i Państwa bliskich.
Niestety wzrost wpływów z 1% za rok 2011 był niewielki, a tak łatwo to zrobić dziś, gdy rozliczenie przez Internet
i wpisanie KRS zajmuje minutę. Możecie też rozliczyć Państwo swoich bliskich, szczególnie tych, których dotychczas
rozliczał ZUS i KRUS.
Największy spadek wpływów odnotowano w województwach: kujawsko-pomorskim, lubelskim i podkarpackim.
Najwięcej tradycyjnie zebrano w mazowieckim i małopolskim. Województwa te zebrały ponad połowę całej sumy.
Największy wzrost był w warmińsko-mazurskim i dolnośląskim. Wszystkim, którzy przyznali nam 1% dziękujemy. Pełny wykaz urzędów skarbowych i wysokości wpłat znajduje
się na str. 14.
Rok 2013 będzie dla nas ważny, gdyż na Walnym Zjeździe Towarzystwa, planowanym na 30 marca, wybierzemy
cały nowy Zarząd Główny oraz inne statutowe organy. Mamy
nadzieję, że przyjadą delegaci z całej Polski, chętni do pracy
i z głowami pełnymi nowych pomysłów.
Małgorzata Mossakowska
Wiceprezes ZG Towarzystwa „J-elita”

Darowizny „J-elity” w 2012 roku
Szpital MSWiA w Gdańsku

lampa bakteriobójcza

Centrum Zdrowia Dziecka (CZD)
w Warszawie

pulsoksymetr,
dwa wózki inwalidzkie,
fotel do pobierania krwi

II Katedra i Klinika Pediatrii,
Gastroenterologii i Żywienia,
UM Wrocław

aparat do EKG

Górnośląskie CZD w Katowicach

drobny sprzęt do kolonoskopii

SPZOZ Myszków

drobny sprzęt do kolonoskopii

Samodzielny Publiczny
Dziecięcy Szpital Kliniczny
w Warszawie, Filia Działdowska

stół zabiegowy,
wózek do transportu chorych

Centralny Szpital Kliniczny MSWiA
w Warszawie

wózek do leków,
dwa stojaki pod kroplówki,
termometr na podczerwień

Uniwersytecki Szpital Dziecięcy
w Krakowie Prokocimiu

czytnik do oznaczania kalprotektyny,
nagrywarka, 3 pompy infuzyjne

Wojewódzki Szpital nr 5
w Sosnowcu

naprawa kolonoskopu

J-elita Nr 4 (20) 2012

Centrum Zdrowia Dziecka (CZD) w Warszawie

3

Nasze spotkania

V Zjazd Pacjentów – IMID
W dniach 27-28 września br. w Londynie odbyło się międzynarodowe spotkanie 5th Immune Mediated Inflamatory Disease (IMID) Patient Summit 2012 (Choroby Zapalne
o podłożu immunologicznym V Zjazd Pacjentów – IMID)
zorganizowane dzięki grantowi edukacyjnemu ufundowanemu przez firmę Abbot. W spotkaniu uczestniczyło ok. 100
przedstawicieli organizacji pacjenckich zrzeszających chorych m.in. na łuszczycę, reumatoidalne zapalenie stawów
i nieswoiste zapalenia jelita z ponad 20 krajów. Tegoroczne
spotkanie odbyło się pod hasłem „A bigger voice for a better
future” („Silniejszy głos dla lepszej przyszłości”) – wszyscy
pacjenci potrzebują wczesnej diagnozy, szybkiego skierowania do specjalisty i odpowiedniego leczenia. Wspólny głos
daje większą szansę na to, iż zostanie wysłuchany.
Spotkanie rozpoczął wykład Profesora Dennisa McGonagle’a zatytułowany „The science behind IMIDs” („Nauka
o IMID”). Dowiedzieliśmy się, jak funkcjonuje układ odpornościowy człowieka i jakie jego dysfunkcje występują u osób
cierpiących na choroby autoimmunologiczne. Zrozumienie
tych mechanizmów umożliwi tworzenie skuteczniejszych
leków i w rezultacie lepsze leczenie. Po wykładzie mieliśmy
okazję zadawać pytania specjalistom z dziedziny: dermatologii (dr Anthony Bewley), reumatologii (dr Andrew Keat,
dr Catherine Swales) i gastrologii (dr Stuart Bloom).
Po wykładzie odbyło się ABC Speed dating (ABC Szybkie
Randki), podczas których uczestnicy mogli krótko ze sobą
porozmawiać, wymienić się doświadczeniami i informacjami
na temat działalności stowarzyszeń, które reprezentowali.

Organizatorzy przygotowali dla uczestników trzy wykłady: „Osiągnąć nieosiągalne” (Adam Mack), „Nowe technologie komunikacyjne” (Ged Carrol), „Kto ma wpływ na opiekę
zdrowotną?” (Lindsey Rosen). Pierwszy wykład dał uczestnikom szanse na lepsze zrozumienie grupy docelowej – jej specyfiki, potrzeb i takiego sposobu przekazywania informacji,
aby docierała do jak największej liczby osób i skutkowała zaangażowaniem w działalność stowarzyszenia. Drugi wykładowca mówił o tym, jak najnowsze technologie komunikacyjne mogą ułatwić docieranie do nowych grup społecznych,
np. przez platformy komunikacyjne używane przez młodzież. W czasie trzeciego wykładu dyskutowaliśmy o tym, jak
w poszczególnych krajach wygląda system opieki zdrowotnej
i system prawny. Zastanawialiśmy się czy jako stowarzyszenia
pacjenckie mamy wpływ na decydentów a tym samym na poprawę systemu opieki zdrowotnej.
Wysłuchaliśmy także przejmującego świadectwa Juliette
Wills cierpiącej m.in. na wzjg. Swoje doświadczenia opisała na
blogu i w książce „Mostly Cloudy, With Some Bright Spells”
(http://juliettewills.wordpress.com/author/juliettedwills/).
Jest przykładem na to, iż możliwe jest aktywne życie mimo
ciężkiej choroby.
Carrie Grant – ambasadorka w sprawach choroby Leśniowskiego-Crohna i wzjg w Wielkiej Brytanii, w trakcie
krótkiego warsztatu muzycznego, uświadomiła nam jak ważne jest słuchanie się nawzajem i jak wielka siła tkwi w mówieniu jednym głosem.
Spotkanie i warsztaty przyniosły uczestnikom okazje do nawiązania nowych kontaktów, a także dały wiele do myślenia.
Katarzyna Jagiełło-Wilgat

Spotkanie Łódzkiego Oddziału „J-elity”
13-go października 2012 roku odbyło się trzecie już spotkanie Łódzkiego Oddziału „J-elity”. Tematem przewodnim
była psychika i jej rola w leczeniu nieswoistych zapaleń jelita. Atmosfera i humory były doskonałe, mile zaskoczyła nas
również najwyższa, jak do tej pory, frekwencja. A to wszystko za sprawą wspaniałych wykładowców, naszych gości
z Krakowa i przytulnemu, jak zwykle klubowi bilardowemu
„Frame”. Wykłady rozpoczął dr Adrian Kostulski swoim
krótkim wystąpieniem, pt.: „Czy potrzebny jest psychiatra,
kiedy boli brzuch?”. Następnie głos zabrał lek. med. Marcin
Matych i poszerzył temat o zagadnienie „Miejsca psychoterapii i arteterapii w leczeniu pacjentów z nchzj”. Kolejnym
naszym gościem była mgr Marzena Dejneka, która skupiła się na „Roli relacji rodzina-pacjent w leczeniu nchzj”.
Wszystkie trzy wykłady cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem, a nasi prowadzący wprost nie mogli opędzić się
od pytań zgromadzonej publiczności.
Kolejnym punktem programu, było przemówienie naszego gościa Prezesa „J-elity” Pawła Staniewskiego, który
przyjechał do Łodzi wraz z małżonką – sekretarzem „J-elity”
Magdaleną Staniewską. Z jego ust pod naszym adresem popłynęło wiele komplementów, dzięki czemu nabraliśmy jeszcze więcej „wiatru w żagle”.
W przerwie pomiędzy poszczególnymi wystąpieniami
mogliśmy podziwiać wystawę prac plastycznych jednego
z naszych prelegentów – lek. med. Marcina Matycha, który
realizuje się także jako artysta-malarz. Oczywiście nie mogło zabraknąć pysznych domowych wypieków przygotowanych przez członków Zarządu i nie tylko. Ciast zostało tak
dużo, że po zakończonym spotkaniu postanowiliśmy za-
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wieźć je na Oddział Gastroenterologii i Oddział Chirurgii
do Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. WAM przy
pl. Hallera 1. Poczęstowaliśmy nimi dyżurujących tam lekarzy oraz pielęgniarki i poprzez ten drobny gest my, jako
„J-elita” Odział Łódzki, zaznaczyliśmy swoją sympatię dla
personelu medycznego, który tak bardzo nas wspiera.
Nasze spotkanie okazało się kolejnym sukcesem. Niezmiernie nas cieszy rosnąca frekwencja i liczba złożonych
deklaracji członkowskich. To daje nam motywację i chęci
do dalszego działania .
Monika Leder-Jankowska
J-elita Nr 4 (20) 2012

Polskie Forum Pacjentów

Polskie Forum Pacjentów „Jestem Pacjentem”
Towarzystwo „J-elita” było jednym z organizatorów
Polskiego Forum Pacjentów, które odbyło się w Warszawie
15 października 2012 roku. „J-elita” znalazła się w gronie zasłużonych stowarzyszeń pacjenckich (Polska Koalicja Organizacji Pacjentów Onkologicznych, Federacja Stowarzyszeń
„Amazonki”, Polskie Towarzystwo Wspierania Osób z Nieswoistymi Zapaleniami Jelita „J-elita”, Federacja Stowarzyszeń Osób Chorych na Choroby Reumatyczne „REF”, Polskie
Stowarzyszenie Diabetyków, Koalicja Hepatologiczna) oraz
Fundacji działających w ochronie zdrowie (Fundacja MSD
dla Zdrowia Kobiet i Fundacja „Watch Health Care”).
Forum „Jestem Pacjentem” jest odpowiedzią na głosy dochodzące z organizacji pacjenckich i samych pacjentów o braku
silnej niezależnej reprezentacji tego środowiska. Dlatego celem
Forum była próba zjednoczenia pacjentów w walce o ich prawa.
Rzecznik Praw Obywatelskich prof. Irena Lipowicz,
przedstawiła swój pogląd na prawa pacjenta i ich praktyczną
realizację, a prof. Wiesław Jędrzejczak, Krajowy Konsultant
w dziedzinie hematologii, problemy jakie wiążą się ze zmia-

nami systemowymi i ich wpływem na pozycję konsultantów. Bartłomiej Kuchta ze Stowarzyszenia Chorych na ZZSK
i Osób Ich Wspierających przedstawił problem z punktu widzenia adwokata reprezentującego pacjentów walczących
o swoje prawa wbrew systemowi.
W sesji plenarnej udział wzięli Jolanta Grygielska z Ogólnopolskiej Federacji Stowarzyszeń Reumatyków „REF” oraz
Piotr Gulczyński z Instytutu Lecha Wałęsy.
W drugiej części spotkania odbyły się warsztaty i szczerze
żałuję, że nie mogłam wziąć udziału we wszystkich. Miałam
zaszczyt moderować warsztat „Media i ja” prowadzony przez
doświadczonych dziennikarzy – Bartosza Kwiatka z telewizji
Polsat News oraz Marcina Graczyka. Redaktorzy, barwnie
i na przykładach, przedstawili specyfikę współpracy z mediami, a jego uczestnicy mieli możliwość zapoznać się z zasadami
udzielania wywiadu i konstruowania wypowiedzi do mediów,
szczególnie elektronicznych. Uczestnicy mieli szansę poddać
ocenie własne krótkie prezentacje, a zabawa w prasowy „głuchy telefon” pokazała, jak ważne jest precyzyjne formułowanie
myśli i pomijanie nieistotnych szczegółów.
Opis pozostałych warsztatów zaczerpnęłam z materiałów pokonferencyjnych. W ramach drugiego warsztatu „Pacjent w systemie” dyskutowano na temat praw i obowiązków.
Prowadzący sesję mec. Grzegorz Mączyński dokonał analizy
polskiego systemu prawnego i wskazał zapisy umożliwiające
pacjentom dochodzenie ich praw oraz monitorowanie działań
decydentów. Szczególną uwagę zwrócono na instytucję Rzecznika Praw Pacjenta oraz jego umocowanie prawne. Uczestnicy wskazali na potrzebę zwiększenia niezależności Rzecznika
oraz jego dostępności dla pacjentów. Ostatni z warsztatów,
„Razem silniejsi” prowadzony przez mec. Bartłomieja Kuchtę
oraz Jacka Gugulskiego skupiał się na zagadnieniu solidarności pacjentów w obliczu napotykanych problemów. Podczas
dyskusji środowiska pacjenckie zwróciły uwagę na potrzebę
zjednoczenia się oraz wypracowania wspólnych stanowisk
wobec palących problemów, wspólnych dla wszystkich pacjentów – niezależnie od problemu zdrowotnego, który ich
dotknął. Uczestnicy zgodnie stwierdzili, iż chcąc doprowadzić
do autentycznego dialogu z decydentami, a co za tym idzie,
także do poprawy sytuacji wszystkich pacjentów w Polsce, potrzeba silnej reprezentacji głosu pacjenckiego.
„Jestem Pacjentem” okazało się dobrym Forum do wymiany doświadczeń i niestety bolączek, z którymi boryka się środowisko pacjenckie w Polsce. Mam szczerą nadzieję, że będzie
się dalej rozwijać grupując coraz większą liczbę organizacji
pozarządowych działających w ochronie zdrowia.
Małgorzata Mossakowska

Gdy jelitko niedomaga
1% nas wspomaga
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Powikłania NZJ

Współistnienie stwardniającego zapalenia dróg żółciowych
(PSC) z nieswoistymi zapaleniami jelita u dzieci
dr hab. n. med. Jarosław Kierkuś
Klinika Gastroenterologii, Hepatologii i Zaburzeń Odżywiania,
Instytut Pomnik Centrum Zdrowia Dziecka

Stwardniające zapalenie dróg żółciowych
PSC jest przewlekłą i postępującą chorobą wątroby, która
powoduje uszkodzenie dróg żółciowych. Prowadzi zwykle do
marskości i niewydolności wątroby oraz do związanych z tym
powikłań. Przyczyna PSC nie jest do końca znana, ale dużą rolę
odgrywa nadmierna aktywność układu odpornościowego pacjenta, który niszczy komórki własnego organizmu. Choroba może
rozwinąć się w każdym wieku, ale najczęściej dotyczy młodych
mężczyzn, rzadziej występuje u dzieci, chociaż znane są przypadki ujawnienia się PSC u niemowląt. Pierwsze objawy choroby są
mało charakterystyczne i pojawiają się późno. Pacjenci skarżą się
zwykle na osłabienie, nadmierną senność, ból po prawej stronie
brzucha oraz świąd skóry. Może wystąpić także utrata masy ciała i zażółcenie powłok skórnych. Jeżeli towarzyszy jej gorączka,
to doszło najprawdopodobniej do zapalenia dróg żółciowych.
Wystąpienie objawów jest sygnałem, że należy zwrócić się do
lekarza, najlepiej specjalisty gastroenterologa, w celu wykonania
niezbędnych badań potwierdzających diagnozę. Niestety leczenie PSC sprowadza się do zwalczania objawów choroby, gdyż nie
znana jest do tej pory terapia przyczynowa. Pacjenci otrzymują
kwas ursodezoksycholowy (UDCA), zazwyczaj także antybiotyki,
co łagodzi świąd i poprawia funkcje wątroby. Gdy leczenie zachowawcze jest nieskuteczne i dojdzie do przewlekłej niewydolności
wątroby stosuje się przeszczepienie wątroby.

(żółtaczka, gorączka, silne bóle brzucha) lub bezobjawową (brak
objawów klinicznych, nieprawidłowe tylko wyniki badań laboratoryjnych wątroby). Wśród dzieci postać bezobjawowa występuje u kilkudziesięciu procent pacjentów. Czasem pierwsze objawy
pojawiają się już w okresie niemowlęcym lub wczesnodziecięcym.
Najczęściej zgłaszanymi dolegliwościami, będącymi przyczyną
wizyty u lekarza, są świąd, żółtaczka, osłabienie, ubytek masy ciała
lub powiększenie wątroby.
W badaniach laboratoryjnych podwyższone są tzw. próby
wątrobowe – u 90-98% pacjentów stwierdza się podwyższoną
aktywność γ-glutamylotranspeptydazy (GGTP), nieco rzadziej
wzrasta aktywność fosfatazy alkalicznej (FA) lub aminotransferaz (ASPAT, ALAT). Połowa chorych ma także podwyższone
stężenie bilirubiny. Do potwierdzenia rozpoznania niezbędne jest wykonanie rezonansu magnetycznego dróg żółciowych
(MRCP) i cholangiopancreatografii wstecznej (ERCP). MRCP
jest badaniem z wyboru u dzieci ze względu na bezpieczeństwo.
PSC wiąże się z poważnym rokowaniem – w przebiegu trwania choroby dochodzi do uszkodzenia dróg żółciowych, a po wielu
latach, do marskości wątroby. Dzieci dobrze reagują na leczenie
kwasem ursodezoksycholowym (UDCA) – u większości obserwuje się poprawę kliniczną (znaczne zmniejszenie świądu, ustąpienie
żółtaczki). Czasami istnieje konieczność leczenia endoskopowego
(poszerzenie zwężonych dróg żółciowych przy pomocy protezy).
PSC nawet jeżeli przebiega skąpoobjawowo jest chorobą postępującą. PSC wciąż jest rzadką chorobą wśród dzieci, ale stosunkowo
często współistnieje z NZJ, zwłaszcza z wzjg. Dlatego też, u każdego pacjenta z nowo rozpoznanym PSC, nawet jeżeli nie ma objawów ze strony przewodu pokarmowego, należy wykonać badanie
endoskopowe. W przypadku współistnienia NZJ, chorobę jelita
należy leczyć według opisanych standardów. U pacjentów dorosłych, u których współistnieją oba schorzenia zalecany jest nadzór endoskopowy co 1-2 lata w celu wczesnego wykrycia potencjalnego nowotworu jelita grubego, a także badanie USG brzucha
co rok. UDCA stosowany powszechnie w leczeniu PSC nie chroni
przed rakiem jelita grubego pacjentów z jednoczesnymi objawami
wzjg. Wykrycie zmian w pęcherzyku żółciowym jest wskazaniem
do jego usunięcia. Dzieci nie obowiązuje nadzór onkologiczny,
ponieważ ryzyko wystąpienia nowotworu jelita grubego w tym
wieku jest bardzo małe, ale prawdopodobieństwo nowotworu
w przyszłości jest u nich aż 4-krotnie większe.

Współistnienie PSC i WZJG
U pacjentów z PSC często współistnieją choroby zapalne jelita, głównie wzjg (60-90% u dorosłych i 40% u dzieci). Objawy
jelitowe mogą poprzedzać ujawnienie się PSC lub pojawić się już
po jego rozpoznaniu. Bywa, że obie jednostki są zdiagnozowane
w tym samym czasie. Prawdopodobieństwo wystąpienia objawów
PSC u chorych na wzjg rośnie wraz z czasem trwania choroby więc
pacjenci, u których zdiagnozowano zapalenie jelita w dzieciństwie
są najbardziej narażeni na uszkodzenie wątroby w przebiegu PSC.
Przebieg wzjg związanego z PSC jest najczęściej łagodny. Natomiast początek PSC z towarzyszącym NZJ jest taki sam, jak bez
objawów choroby jelita. PSC może przyjmować dwie postaci: ostrą

Podsumowanie
1. PSC jest przewlekłą chorobą wątroby, która rzadko występuje
u dzieci.
2. Przebieg PSC w okresie dziecięco-młodzieńczym jest łagodniejszy, reakcja na leczenie UDCA – lepsza.
3. PSC często współistnieje z chorobami zapalnymi jelita, zwłaszcza z wrzodziejącym zapaleniem jelita grubego, co pogarsza
rokowanie pacjentów.
4. U pacjentów z ciężką postacią PSC lub takich, którzy nie reagują na leczenie objawowe, może dojść do niewydolności wątroby
i konieczności rozważenia jej przeszczepienia.

Choroby z grupy autoagresji, czyli takie w których układ odpornościowy działa przeciw własnym tkankom, często występują
razem. Należy jednak odróżniać współistnienie schorzeń od zespołów nakładania. Określenie zespół nakładania oznacza jednoczesne występowanie dwóch chorób tego samego narządu, nie
obejmuje on objawów z innych układów. Pierwotne stwardniające
zapalenie dróg żółciowych (ang. Primary sclerosing cholangitis,
PSC) należy do chorób z grupy autoagresji, dlatego u wielu pacjentów PSC mogą towarzyszyć zapalenie tarczycy, nieswoiste zapalenia jelita, celiakia, cukrzyca czy reumatoidalne zapalenie stawów.
Szacuje się, że u 60% pacjentów z PSC stwierdza się także NZJ,
zwłaszcza wrzodziejące zapalenie jelita grubego (wzjg). Patrząc na
problem z drugiej strony – około 5% chorych na wzjg cierpi jednocześnie na PSC. Prawdopodobieństwo wystąpienia objawów PSC
rośnie wraz z czasem trwania wzjg więc pacjenci, u których zdiagnozowano zapalenie jelita w dzieciństwie są najbardziej narażeni
na uszkodzenie wątroby w przebiegu PSC.

Chemoprewencja raka zniechęca
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Antybiotyki w NZJ

Antybiotykoterapia a nieswoiste zapalenia
jelita u dzieci
Łukasz Dembiński
Wpływ leczenia antybiotykami na powstanie nieswoistego stanu zapalnego jelita jest przedmiotem wielu badań oraz budzi liczne kontrowersje i dyskusje. Hipoteza o oddziaływaniu antybiotyków na zachwianie równowagi flory fizjologicznej przewodu pokarmowego, co w efekcie
miałoby prowadzić do inicjacji nieswoistego procesu zapalnego, zyskuje coraz większą liczbę zwolenników i poparcie w badaniach naukowych. Ostatnim osiągnięciem na tym polu jest publikacja
na łamach październikowego wydania prestiżowego czasopisma Pediatrics1.
Autorzy z Waszyngtońskiego Uniwersytetu w Seattle dokonali przeglądu dokumentacji medycznej ponad miliona dzieci, które w latach 1994-2009 były pacjentami poradni pediatrycznych
na terenie Wielkiej Brytanii. Analizie poddano częstość występowania nieswoistych zapaleń jelita w zależności od stosowania antybiotykoterapii, w co najmniej dwuletnim okresie obserwacji.
W badaniu nie uwzględniono danych dotyczących pacjentów z wcześniej rozpoznanym NZJ.
58% dzieci przynajmniej raz było leczone antybiotykami skierowanymi przeciwko bakteriom
beztlenowym, tzn. tym mikroorganizmom, które głównie zasiedlają przewód pokarmowy. Do tej
grupy leków należą m.in. antybiotyki najszerzej stosowane w podstawowej opiece zdrowotnej (np.
amoksycylina z kwasem klawulanowym, cefalosporyny i klindamycyna). Nieswoiste zapalenie
jelita rozpoznano u 748 dzieci (0,07%). Nie znaleziono różnic w częstości występowania NZJ
między grupą leczoną antybiotykami a nieleczoną. Natomiast współczynnik zapadalności (czyli prawdopodobieństwo zachorowania w danym okresie czasu) był o blisko 0,7/10 tys. osób/rok
większy wśród dzieci po terapii antybakteryjnej. Na podstawie zgromadzonych danych stwierdzono, że wpływ stosowania antybiotyku na względne ryzyko wystąpienia nieswoistego zapalenia jelita jest zależny od wieku dziecka, u którego zastosowano leczenie. Relacja ta najmocniej
wyrażona jest w pierwszym roku życia (skorygowany współczynnik ryzyka = 5,5) i spada wraz
z wiekiem (do 2,6 w 5 r.ż. i 1,6 w 15 r.ż.). Ponadto dowiedziono, że wzrost ryzyka zależny jest od
liczby przebytych antybiotykoterapii (o 6%/leczenie) i czasu ich trwania (o 1%/tydzień leczenia).
Nie znaleziono różnic w odniesieniu do typu zapalenia – wrzodziejącego zapalenia jelita czy choroby Leśniowskiego-Crohna.
Przeprowadzone badanie wykazało, że stosowanie antybiotyków nie zwiększa częstości
występowania nieswoistych zapaleń jelita, natomiast wydaje się przyspieszać jego początek
u pacjentów predysponowanych np. rodzinnie. Ważniejszy jednak zdaje się fakt tak silnego związku z wiekiem dziecka, u którego zastosowano antybiotykoterapię, szczególnie istotny
w kontekście rosnącej liczby rozpoznań u dzieci w pierwszych latach życia. Skłania to do jeszcze
większej ostrożności w zalecaniu antybiotyków u niemowląt i małych dzieci.
Kwestią otwartą pozostaje ewentualny wpływ przebycia samych infekcji bakteryjnych (a nie
zastosowanego leczenia) na ryzyko rozwoju NZJ. Przedmiotem intensywnie prowadzonych badań nadal jest również pytanie o oddziaływanie mikroflory przewodu pokarmowego na występowanie nieswoistych zapaleń jelita i innych chorób autoimmunizacyjnych.
1 Kronman MP, Zaoutis TE, Haynes K, Feng R, Coffin SE, Antibiotic Exposure and IBD Development Among Children: A Population-Based Cohort Study, Pediatrics 2012 130(4):e794-803.
doi: 10.1542/peds.2011-3886.

Konkurs na najlepszą pracę doktorską, magisterską i licencjacką dotyczącą
szeroko rozumianej tematyki Nieswoistych Chorób Zapalnych Jelita
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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Co nowego w nauce
Gen jest kobietą
To, że czynniki genetyczne
mają dużo do powiedzienia
w kwestii występowanianieswoistego zapalenia
jelita, wiadomo nie od dziś.
Naukowców jednak zadziwiał fakt, dlaczego dzieci
chorej matki wykazywały
częściej symptomy NZJ niż
dzieci chorego ojca. Wszak
dostajemy równą porcję
genów od obojga rodziców!
Rozwiązanie przyszło wraz
z odkryciem zjawiska tzw.
ukrytej dziedziczności.
Bazuje ono na tym, że
matczyna komórka jajowa
oprócz DNA zawiera –
w przeciwieństwie do plemnika – także mRNA. Jest
to cząsteczka podobna
do DNA, będąca w stanie
wywoływać pewne zmiany
genetyczne w zarodku.
Jak to często bywa,
strona kobieca ma więcej
do powiedzenia także
w kwestiach genetycznych.
Co ugasi stan zapalny?
Układ odpornościowy może
działać w dwóch różnych
kierunkach – wywołania stanu zapalnego i jego wyciszania. Za to drugie odpowiadają głównie komórki Treg
(limfocyty T regulatorowe).
Same jednak, niczym strażak
bez wody, nic nie zdziałają.
Wodę tę stanowi cząsteczka
zwana IL-27 (interleukina-27). Jej przeciwzapalne
właściwości potwierdza
doświadczenie z myszą z
wyciętym genem IL-27, która
bardzo szybko rozwija silny
stan zapalny. Odkrycie to
jest niczym woda na młyn
nowych terapii, wykorzystujących innowacyjne leki
łagodzące stan zapalny jelita
za pośrednictwem Treg.
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Płodność i ciąża

Problemy płodności i ciąży w przebiegu NZJ
Natalia Miklas (forumowa Natuśka)
Chyba każdy młody człowiek myśli o założeniu rodziny.
Nieswoiste choroby zapalne jelita najczęściej dotykają ludzi
między 18. a 35. rokiem życia, czyli w czasie, kiedy zapadają
decyzje o posiadaniu dziecka. Może to rodzić wiele pytań związanych z płodnością, przebiegiem ciąży, jej wpływem na chorobę jelita, stosowaniem leków oraz z ryzykiem dziedziczenia
choroby. Postaram się odpowiedzieć na te i inne pytania.

Płodność mężczyzn
Płodność mężczyzn chorujących na Ch. L-C i wzjg nie
odbiega od średniej w społeczeństwie. Jednakże, z racji możliwości występowania owrzodzeń i przetok w obrębie odbytu
i miednicy mniejszej, mogą pojawiać się zaburzenia wzwodu
i wytrysku nasienia. Płodność może być obniżona również po
rozległym zabiegu chirurgicznym, a w szczególności po wytworzeniu zbiornika kałowego (j-pouch). Przedstawione wyżej
zaburzenia są jednak bardzo rzadkie. U mężczyzn leczonych
sulfasalazyną może wystąpić czasowa niepłodność spowodowana zmniejszeniem liczby plemników, zmniejszeniem ilości
płynu nasiennego oraz zmianami w przeżywalności i budowie
plemników. Efekt jest całkowicie odwracalny po odstawieniu
sulfasalazyny lub zamianie jej na inny lek z grupy pochodnych
kwasu 5-ASA. Mężczyźni planujący ojcostwo powinni zaprzestać przyjmowania sulfasalazyny na co najmniej 3 miesiące
przed planowanym zapłodnieniem lub też kontynuować leczenie preparatami mesalazyny – niewpływającymi na płodność.
Płodność kobiet
U kobiet chorujących na NZJ nie stwierdzono obniżenia
płodności. Wyjątek stanowią te kobiety, które z uwagi na powikłany przebieg choroby zostały poddane operacjom chirurgicznym, takim jak: całkowite usunięcie jelita grubego, wytworzenie zbiornika kałowego (j-pouch), bądź po wyłonieniu
stomii. Płodność powraca po kilku tygodniach lub miesiącach
od zabiegu, aczkolwiek w nielicznych przypadkach może pozostać nieznacznie zaburzona. Po interwencjach chirurgicznych zaobserwowano także zakłócenia w przebiegu cyklu miesiączkowego, a nawet niepłodność będącą skutkiem zabiegu
prokolektomii powikłanego naciekiem zapalnym w okolicy
jajowodu, bądź wtórnym zamknięciem jego światła. W okresie
aktywności Ch. L-C spadek masy ciała może skutkować zatrzymaniem owulacji i brakiem menstruacji. U osób, które na Ch.
L-C zachorowały przed okresem pokwitania, często obserwuje
się opóźnione dojrzewanie płciowe.
W przeciwieństwie do mężczyzn sulfasalazyna u kobiet nie
wpływa na płodność, podobnie jak kortykosteroidy i azatiopryna. Wpływ leczenia biologicznego na płodność u ludzi nie
został jeszcze dokładnie zbadany.
Wpływ NZJ na przebieg ciąży
Z badań wynika, że u 85% kobiet cierpiących na NZJ ciąża
przebiega bez komplikacji. Jednak choroby te, podczas zaostrzenia, znacząco wpływają na ciążę i rozwój płodu przyczyniając
się do ryzyka wystąpienia samoistnych poronień, porodu przedwczesnego i niskiej masy urodzeniowej dziecka. Gdy do zapłodnienia dojdzie w czasie remisji bądź niewielkiego nasilenia objawów, ciąża przebiega zwykle prawidłowo, a ryzyko powikłań
jest niewielkie. Dlatego też należy planować ciążę na okres, gdy
choroba jest nieaktywna bądź objawy zapalne są niewielkie,
a zaostrzenie objawów powinno być leczone przed zajściem
w ciążę. Ciąże po rozległych operacjach również mają prawidłowy przebieg, jednak należy zaznaczyć, że zaleca się odczekanie wystarczająco długiego czasu na gojenie się ran pooperacyjnych, który powinien trwać około 1 roku przed poczęciem.
W przypadku posiadania ileostomii w ciąży może wystąpić ryzyko powikłań w postaci jej wypadania bądź niedrożności. Niektórzy chorzy na NZJ mogą wymagać wykonania zabiegu operacyjnego podczas trwania ciąży. Wskazania do zabiegów operacyj-
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nych są takie same, jak u kobiet niebędących w ciąży (perforacja
lub niedrożność jelita, ropień, przetoka, megacolon toxicum).
Ch. L-C i wzjg mogą ujawnić się po raz pierwszy w trakcie
ciąży, a przebieg pierwszego rzutu choroby może być cięższy
niż u pacjentek nieciężarnych, co może skutkować porodem
przedwczesnym i niską masą urodzeniową dziecka.

Dziedziczenie
Większe prawdopodobieństwo zachorowania dziecka niż
w populacji ogólnej występuje, gdy jeden z rodziców ma rozpoznane NZJ (ryzyko sięga 10-20%). Większe ryzyko zachorowania na NZJ dotyczy potomstwa w rodzinie gdzie przynajmniej
u jednego z rodziców rozpoznano Ch. L-C, mniejsze gdy jedno
z rodziców obciążone jest wzjg. Jeśli oboje z rodziców mają rozpoznaną Ch. L-C to ryzyko wystąpienia jej u potomka wzrasta
nawet do 36%. O tym, że o wystąpieniu choroby nie decyduje
samo obciążenie genetyczne świadczy to, że u bliźniaków jednojajowych (czyli identycznych genetycznie) zgodność wystąpienia Ch. L-C wynosi 67%, a wzjg tylko 13-20%.
Wpływ ciąży na aktywność NZJ
Aktywność choroby w czasie ciąży zależy od czasu koncepcji. Gdy do poczęcia doszło w okresie remisji NZJ, to stan ten
w większości przypadków nie ulega zmianie do końca ciąży.
U niektórych pacjentek cierpiących na Ch. L-C w czasie ciąży
może dojść do poprawy stanu klinicznego. Przy wzjg ewentualne nawroty przebiegają łagodniej i dobrze odpowiadają na leczenie farmakologiczne. U 24% pacjentek chorujących na wzjg,
które zaszły w ciążę w okresie zaostrzenia, choroba pozostaje
aktywna, a u pozostałej części ciężarnych udaje się wprowadzić
chore w remisję. Z kolei u chorych na Ch. L-C nawroty jeśli
wystąpią to pojawiają się w I trymestrze ciąży lub połogu. Jeśli
zapłodnienie nastąpi w czasie zaostrzenia, u 1/3 może wystąpić poprawa, u 1/3 może wystąpić pogorszenie zaś u kolejnej
1/3 aktywność choroby nie ulegnie zmianie. Pogorszenie stanu
zdrowia podczas trwania pierwszej ciąży nie warunkuje podobnego przebiegu choroby przy kolejnych ciążach.
Bezpieczeństwo badań diagnostycznych
Ocena aktywności choroby w przebiegu ciąży powinna
w większym stopniu opierać się na obserwacji objawów klinicznych niż na wskaźnikach morfologicznych czy biochemicznych. W samej ciąży, bez NZJ, obserwuje się spadek hemoglobiny, albumin, przyspieszenie OB, stąd wyniki mogą być
mylące. Monitorować należy poziom białka C-reaktywnego
(CRP), na którego stężenie ciąża nie ma wpływu. Można także
śledzić aktywność choroby nieinwazyjną metodą oznaczania
kalprotektyny w kale.
Badanie ultrasonograficzne (USG) jamy brzusznej jest badaniem dozwolonym, a wręcz zalecanym, gdyż jest standardową
metodą w ocenie dobrostanu płodu u każdej ciężarnej kobiety.
Powszechnie stosowane w diagnostyce NZJ badania endoskopowe (gastroskopia, rektoskopia i sigmoidoskopia) są uznane za bezpieczne w czasie ciąży. Dopuszcza się także wykonanie
kolonoskopii jednak musi mieć ono wyraźne uzasadnienie medyczne, np. podjęcie decyzji o leczeniu operacyjnym.
Badania rentgenowskie (również tomografię komputerową)
należy ograniczyć do przypadków, w których zagrożenie życia
matki wymaga ich bezwzględnego wykonania.
Użycie rezonansu magnetycznego nie niesie z sobą zagrożenia dla płodu, lecz niektórzy uważają, że podawany podczas
badania kontrast przechodzi przez barierę łożyskową, a skutki
działania na płód nie zostały zbadane.
Leczenie NZJ w czasie ciąży
Wiele kobiet, zachodząc w ciążę, przerywa leczenie jelit z obawy o zdrowie swoich nienarodzonych dzieci. Tymczasem takie
postępowanie może przynieść więcej szkód, niż pożytku. LeczeJ-elita Nr 4 (20) 2012

Płodność i ciąża
nie podtrzymujące powinno być kontynuowane, ponieważ zaostrzenie choroby niesie z sobą większe ryzyko dla płodu, aniżeli
skuteczne, niekiedy nawet agresywne leczenie farmakologiczne.
Niestety, wiedza na temat wpływu leków na płód i przebieg ciąży
jest bardzo okrojona, gdyż ze względów etycznych badań klinicznych się nie prowadzi. Najlepszym czasem na poczęcie dziecka jest
okres remisji choroby, a leczenie powinno być prowadzone pod
kontrolą gastroenterologa, lekarza ginekologa/położnika wraz
z przyszłymi rodzicami dziecka.
Nie wszystkie leki ogólnie stosowane są bezpieczne dla płodu.
W tabeli 1 przedstawione zostały kategorie leków w zależności od
bezpieczeństwa ich stosowania w czasie ciąży wg klasyfikacji FDA.
Tabela 2 przedstawia rekomendacje dotyczące bezpieczeństwa leków stosowanych w terapii NZJ u kobiet w ciąży.
Co prawda żaden z leków stosowanych w leczeniu NChZJ nie
spełnia kryteriów kategorii A, lecz z przedstawionych danych
wynika, że większość leków stosowanych w terapii może być bezpiecznie stosowana w ciąży.
Kategoria A
Są to leki, które były badane u kobiet w ciąży i nie wykazały
szkodliwego działania na płód.
Kategoria B
Leki, które stosowane na zwierzętach nie wykazały negatywnego działania na płód, lecz nie wykonano badań kontrolnych u ciężarnych LUB leki, których szkodliwe działanie
wystąpiło u płodów zwierzęcych, lecz nie znalazło potwierdzenia u kobiet.
Kategoria C
Badania na zwierzętach wykazały szkodliwe działanie na
płód, lecz brak odpowiednich badań w grupie ciężarnych
LUB leki, nad którymi nie przeprowadzono badań zarówno
na zwierzętach, jak i na kobietach ciężarnych.
Te leki stosuje się tylko w wypadku, gdy korzyści wynikające ze
stosowania leku przez matkę przewyższają ryzyko niepożądanego działania u płodu.
Kategoria D
Badania i obserwacje wykazały, że stosowanie w trakcie
ciąży leków z tej kategorii stanowi zagrożenie dla płodu.
Leki mogą zostać zastosowane tylko w stanie zagrożenia
życia matki, gdy leki z grup A,B,C nie mogą być zastosowane
lub też są nieskuteczne.
Kategoria X
Leki o udowodnionym szkodliwym działaniu na płód. Bezwzględnie przeciwwskazane w trakcie ciąży.
Tab. 1 Klasyfikacja leków stosowanych w ciąży wg FDA

Do kategorii B zaliczamy np. steroidy (prednizon/prednizolon/budesonid), sulfosalazynę, preparaty 5-ASA, antybiotyki
(krótka terapia metronidazolem), terapię biologiczną (Infliksimab), a także suplementację żelaza, leczenie żywieniowe oraz
probiotyki. Te ostatnie mają potwierdzoną skuteczność, nie
wykazują działań niepożądanych i są dobrze tolerowane. Pacjentkom przyjmującym sulfasalazynę zaleca się suplementację
kwasu foliowego w dawce do 2mg/dobę z uwagi na fakt, że lek
ten zaburza wchłanianie naturalnych folianów. Sulfasalazyna
może być zastąpiona mesalazyną, która nie wpływa na wchłanianie kwasu foliowego, a ten z kolei zapobiega powstawaniu
wad cewy nerwowej u dziecka.
Leczenie żywieniowe jest bezpieczne dla matki i płodu i nie
ma żadnych przeciwwskazań do tego typu leczenia w czasie ciąży. Znamienny jest fakt, że skuteczne leczenie niedożywienia
u kobiety ciężarnej stwarza dobre warunki do wzrostu i rozwoju
płodu i tym samym może zapobiegać niskiej masie urodzeniowej
dziecka. Leczenie żywieniowe może stanowić alternatywę dla zaJ-elita Nr 4 (20) 2012

biegu operacyjnego z powodu przewężeń lub nawet subniedrożności. Całkowite żywienie dożylne jest mniej wskazane, jednakże
są potwierdzone przypadki korzystnego efektu jego stosowania.
Kategoria B
•
•
•
•
•

prednizon/prednizolon
budesonid
sulfasalazyna
5-ASA (<2g/dobę)
loperamid

•
•
•
•

krótkotrwała terapia
metronidazolem
probiotyki
infliksimab (IFX)
suplemantacja żelaza

Kategoria C
•
•
•

5-ASA (>3g/dobę)
tiopuryny (azatiopryna,
6-merkaptopuryna)
cyklosporyna

•
•
•
•

długofalowa terapia
metronidazolem
chinolony
sulfonamidy
takrolimus

•
•
•

talidomid
mykofenolan mofetylu
bisfosfoniany

Kategoria D i X
•
•
•

tetracyklina (kat. D)
metotreksat (MTX)
difenoksylat

Tab. 2 Rekomendacje dotyczące bezpieczeństwa leków
stosowanych w terapii NZJ u kobiet w ciąży

W kategorii C znajdziemy: tiopuryny, chinolony, cyklosporynę, takrolimus i sulfonamidy. Niekiedy jednak umieszczenie leku
w tej kategorii wynika raczej z braku przeprowadzonych badań
klinicznych z powodu zbyt krótkiego czasu ich stosowania, aniżeli z faktycznej szkodliwości leku. Aktualnie w leczeniu NZJ stosowany jest antybiotyk o nazwie Xifaxan (rifaksymina), który prawie nie wchłania się z przewodu pokarmowego, lecz brak jest danych na temat bezpiecznego stosowania go podczas ciąży.
Do leków zdecydowanie przeciwwskazanych w czasie ciąży
należy metotreksat (MTX), który nie powinien być stosowany
u kobiet w wieku reprodukcyjnym z uwagi na silne działanie teratogenne (powoduje powstawanie wad wrodzonych u płodu).
Kobiety przyjmujące MTX powinny stosować skuteczną, hormonalną antykoncepcję lub zachować wstrzemięźliwość seksualną.
Przed planowanym poczęciem dziecka kobiety powinny lek ten
odstawić na minimum pół roku – mężczyźni na okres przynajmniej 3 miesięcy. Innym lekiem z kategorii X jest mykofenolan
mofetylu. Okres zaprzestania przyjmowania go przed planowaną ciążą wynosi 6 tygodni i dotyczy on zarówno kobiet, jak
i mężczyzn. Ponadto przeciwwskazane są: talidomid (ma działanie uspokajające i nasenne, stosowany był również jako lek przeciwwymiotny, ale wykazał silne działanie teratogenne, difenoksylat (używany w objawowym leczeniu biegunki) oraz bisfosfoniany
(stosowane w leczeniu osteoporozy).
W następnym numerze kwartalnika poruszę kwestię sposobu zakończenia ciąży, połogu oraz karmienia piersią u kobiet
chorych na NZJ.

O sobie...
Mam 22 lata. Jestem studentką III roku położnictwa na Uniwersytecie Medycznym im. Piastów Śląskich we Wrocławiu.
Od 2004 roku choruję na chorobę Leśniowskiego-Crohna. Pomimo i wbrew wszystkiemu nie umiem nie cieszyć się życiem.
Moim głównym zainteresowaniem kierunkowym jest ginekologia operacyjna, lecz coraz bardziej intryguje mnie tematyka
NZJ w odniesieniu do problemów ginekologicznych u kobiet.
Wolne chwile poświęcam na aktywność fizyczną – a przynajmniej próbuję. Staram się czerpać z życia pełnymi garściami
i mimo przeciwności z uśmiechem iść do przodu.
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CUD-aki o sobie
Witajcie kochani!
Zastanawiałam się, co mogę napisać, aby artykuł był
pomocny. Zaobserwowałam wśród Nas „CUD-aków”, że
największym problemem, nie tylko w początkowej fazie
choroby, jest pogodzenie się z nią. Potraktowanie NZJ, jako
„przyjaciela” jest podstawowym i koniecznym warunkiem,
aby cieszyć się z życia, bez względu na to w jakiej fazie znajduje się choroba.
Na początku diagnozowania oraz po jej usłyszeniu, byłam
przybita, płakałam po kątach. Nurtowało mnie wiele pytań:
dlaczego ja?, jak teraz będę żyła?, co będzie, gdy nie osiągnę
remisji? Cały mój mały świat załamał się. Wyobraźcie sobie
życie, jako budowlę z klocków. Czułam, jakby ktoś kopnął
i porozrzucał klocki po pokoju. Wiele czasu i sił upłynęło zanim je wszystkie pozbierałam i poukładałam. Było to bardzo
trudne i żmudne zajęcie, ale udało się! Pomogli mi w tym najbliżsi. Do dziś przywołuję w pamięci słowa mojego opanowanego i wyrozumiałego narzeczonego: „Owszem jesteś chora,
ale będą okresy kiedy będziesz zdrowa!” To są słowa, które
sobie codziennie powtarzam.
Z upływem czasu doszłam do zabawnego wniosku, że nie
jestem chora, tylko przyczepili się do mnie chłopcy – Leśniowski i Crohn. Z racji tego, że fajna i atrakcyjna ze mnie dziewczyna wyczyniają „końskie zaloty” i lekarze mają pełne ręce pracy.
Dzięki chorobie moje życie stało się lepsze. Tak, wzrok
Was nie myli – lepsze! Zauważyłam, że jestem wartościową, atrakcyjną dziewczyną. Atrakcyjność nie polega na tym, jak kto wygląda, tylko na uśmiechu i radości
z życia. Moje motto życiowe brzmi: „Nie marnuj uśmiechu
dla samego siebie!!!” Przyznam się szczerze, że na początku
ciężko było mi się uśmiechać. Dlatego postanowiłam trenować uśmiech. Przechodząc koło lustra, uśmiechałam się
sama do siebie.
Stałam się pewna siebie i swoich zdolności. Stawiam sobie odważne cele w życiu. Być może większości
z Was wydadzą się zwykłe, pospolite. Zawsze staram się
wszystko wykonywać bardzo małymi kroczkami, aby nie
zniechęcić się. Bardzo ciężkim wyzwaniem dla mnie „pani
magister” była obrona drugiego kierunku o stopniu licencjata. Kosztowało mnie to wiele poświęceń i zdrowia. Siadałam co drugi dzień do pracy licencjackiej, aby ją poprawiać.
Pracowałam nie dłużej niż 30 minut dziennie. Gdy nadszedł
czas, aby zawieźć poprawioną pracę, spotkałam przyjaciół
z tego kierunku, Kingę i Tomka. Weszli razem ze mną i mnie
wspierali, za co jestem im bardzo wdzięczna. Przed obroną
poprosiłam gastrologa o ziołowe leki na uspokojenie, żebym
mogła się przygotować merytorycznie. Gdy przyszedł ten
dzień, poprosiłam brata, aby ze mną pojechał. Czekając na
korytarzu, śpiewał mi piosenkę o rolniku. Bardzo mnie to
rozbawiło. Przekonało mnie to, że siła nie polega na tym, że
sami ponad nasze możliwości będziemy sobie radzić z przeciwnościami, ale przyznanie się do swojej słabości i prośba
o pomoc bliskich jest siłą. Dzięki nim pokonujemy największe trudności. Kolejnym celem było, po okresie zaostrzenia,
zwiększenie wydolności fizycznej.Bardzo chciałam chodzić
na siłownię, być wysportowana. Kupiłam sobie za niewielkie pieniądze używany stepper. Zaczęłam od 4 minut, co
drugi dzień, jednostajnych ćwiczeń. Co tydzień zwiększałam czas, dodawałam inne ćwiczenia. Minęło około pół
roku i zaczęłam regularnie chodzić na siłownię. Obecnie
nie mam żadnych problemów z aktywnym treningiem. Wyobraźcie sobie moją radość, gdy pot leci do oczu i trzeba
wycierać uśmiechniętą buzię. To pozytywne zmęczenie napawa mnie przeogromnym optymizmem. Dodam, że miałam o tyle łatwiej, że urodziłam się z wadą: stopa końsko-szpotawa z porażeniem nerwu strzałkowego. Przekonałam
się, że dzięki systematycznej pracy można osiągnąć naprawdę dużo. Tylko należy pamiętać o metodzie małych kroków
i dzięki nim dążyć do celu. Zbyt wysokie cele powodują
zniechęcenie, gdyż są zbyt trudne do osiągnięcia.

10

Dla mnie, jak i dla większości z nas, bardzo ciężkie jest
bezczynne siedzenie w domu w zaostrzeniu. Wtedy jest za
dużo czasu i myśli się o różnych nieprzyjemnych sprawach.
Poradziłam sobie z tym w bardzo przyjemny sposób. Zaczęłam robić biżuterię oraz jajka wielkanocne ze wstążek tzw.
„karczochy”. Jak wykonać jajka, pokazała mi Szczęściara
z Białegostoku. Tego typu zajęcia zajmują skutecznie „głowę”. Rozwija się ciekawość, nowe pomysły, odwracając
uwagę od pesymistycznych myśli. Rozwijanie pasji pomogło w uzyskaniu remisji. Życzę każdemu z Was, aby znalazł
sobie na tyle absorbującą pasję, aby mógł w nocy budzić się
i z zapałem realizować swoje pomysły.
Ważnym aspektem w moim życiu było przyłączenie się
do naszego forum. Dzięki Waszym postom postanowiłam
walczyć i nie poddawać się. Nauczyłam się śmiać z choroby, co jest jednym z warunków zaprzyjaźnienia się z nią,
zwłaszcza, gdy zdarza się wpadka w postaci braku dostępu
do toalety. Bardzo zaprzyjaźniłam się z malapkasią, Szczęściarą oraz innymi forumowiczami. Nie mogę pominąć
Pauliny, którą poznałam, będąc na wczasach w szpitalu pod
kroplówkami. Bardzo Wam wszystkim dziękuję! W grupie łatwiej żyć. Ogrom mojego nastawienia wypracowałam
z obserwacji chorych. Mam stały kontakt z osobami mającymi stomię oraz żywionymi w domu pozajelitowo. Osoby te funkcjonują normalnie, cieszą się życiem. A jak oni
dają radę, to i ja z pewnością dam. Jest to kwestia psychiki i przyzwyczajeń. Nie jest to takie straszne, jak wygląda
na pierwszy rzut oka.
Życzę Wam kochani z całego serca, żeby każdy z Was
ułożył swoje klocki od nowa, aby mógł cieszyć się pełnią
życia. Nie marnujcie uśmiechu dla siebie samego! W nim
tkwi przeogromna siła! Mam nadzieję, że pomogłam
przełamać się i zmienić nastawienie na pozytywne chociaż
jednej osobie.
Gorące pozdrowienia,
Alicja Bartyzel (forumowa Alutka86)
J-elita Nr 4 (20) 2012

Leczenie sztuką

Arteterapia – leczenie sztuką, sztuka leczenia…
Marcin Matych
Nieszczególnie lubię definicje, ale czasem są potrzebne,
aby zacząć. Rozpocznijmy zatem od wyjaśnienia tytułowego hasła: arteterapia jest rodzajem psychoterapii, czyli specjalistycznej formy pomagania ludziom, która polega na
intencjonalnym stosowaniu zaprogramowanych oddziaływań psychologicznych, wśród których tworzenie i percepcja sztuki zajmują miejsce zasadnicze; celem tych działań
jest zmniejszenie lub usunięcie zaburzeń w funkcjonowaniu
psychicznym, somatycznym i społecznym, co wiąże się z odblokowaniem możliwości rozwojowych (prof. W. Karolak
wg artykułu, Stawiarska Poznań).
Istotne, w tej definicji, jest dostrzeżenie równocenności
warstwy psychicznej, somatycznej i społecznej, ponieważ
zdrowie to nie tylko brak choroby. To przede wszystkim
poczucie dobrostanu w tych trzech wymiarach! Kartezjański podział na ciało i duszę ustąpił miejsca, holistycznej,
całościowej wizji człowieka. Człowieka, który poza prawem
do zdrowia ma również prawo do szczęścia i samorozwoju.
Dopiero to wszystko składa się na to, co nazywamy „wysoką
jakością życia”.
Obcowanie ze sztuką wywołuje emocje. Czasem jest to zachwyt, czasem złość, ale zawsze „coś”. Owo „coś” ma ogromną moc wpływania na ludzkie samopoczucie i zachowanie.
Pozwala odkryć w sobie zarówno pozytywne zasoby, jak
i konflikty wymagające przepracowania. Przepracowanie to
nic innego jak dopuszczenie do głosu emocji. Pozwala uwolnić się od zalegających traum i druzgocących wspomnień.
Klinicyści zgadzają się, że wyżej wymienione zjawiska odgrywają kluczową rolę w rozwoju, dojrzewaniu i wewnętrznej, pozytywnej zmianie.
Wkład emocji do normalnego funkcjonowania każdego
człowieka doskonale ilustruje przypadek pewnego mężczyzny,
który w wyniku wypadku stracił płaty czołowe mózgu (część
odpowiedzialna za odczuwanie emocji). Jego decyzje i postępowanie zaczęły być dyktowane jedynie rozsądkiem i logiką
bez udziału intuicji oraz współczucia. Okazało się, że jego
działania stały się dziwaczne i nieskuteczne. Człowiek ów stracił zdolność pełnego rozumienia dokonywanych przez siebie
wyborów. Trudno o lepszy dowód na wspomnianą wcześniej
równocenność części rozumowej i emocjonalnej dla pełnego
poczucia zdrowia!
Czym jest zatem arteterapia? W mojej opinii przede
wszystkim wzbudzaniem i uświadamianiem sobie emocji.
Przyglądaniem się im, rozumieniem, czyli „przywracaniem
czucia wrażliwości” do siebie i innych. Wszystko to prowadzi również do samorozwoju poprzez uzyskanie lepszego
wglądu w siebie. Jeżeli zyskujemy świadomość swoich emocji

i potrzeb, nabywamy szansę na zmianę. Możemy świadomie
pokierować naszym życiem. Zaczynamy dostrzegać, że przyczyny większości problemów istnieją w nas, a co za tym idzie
możemy szukać i znajdować rozwiązania w sobie. Stajemy się
jak dobrze współbrzmiący ze światem instrument, na którym
możemy zagrać własną melodię!
Można powiedzieć, że terapia i sztuka mają na nas podobny wpływ – oczyszczą i wydobędą emocje. Kontakt z emocjami sprawia, że życie jest pełniejsze i bardziej kolorowe. Zarówno w życiu, jak i w twórczości koloryt sprawia, że dzieło jest
interesujące lub płytkie...
Poza funkcją leczniczą, tworzenie sztuki sprawia przyjemność. Daje poczucie „bycia tu i teraz”. Łączy aktywność
fizyczną, emocjonalną i intelektualną. Ma zatem właściwości
regulacyjne, dzięki czemu wprowadza harmonię w funkcjonowaniu na wszystkich płaszczyznach. Jest to ważne, gdyż lęk
pojawia się zwykle wtedy, kiedy nasze myśli uciekają do przodu, rozpacz – gdy sięgamy wstecz. „Bycie tu i teraz” pozwala odkryć kim jesteśmy bez tych obciążeń. Pozwala zaistnieć
w nowym wymiarze chwili obecnej.
Obecny stan wiedzy w zakresie medycyny i psychologii, ale
także w każdej innej dziedzinie wiedzy, pozwala jednoznacznie stwierdzić, że człowiek stanowi nierozerwalne połączenie
ciała i psychiki. Obie składowe wzajemnie na siebie oddziałują i wzajemnie się regulują. Stan zdrowia to stan dynamicznej
równowagi między tymi składowymi, która w chorobie ulega
zaburzeniu. Aby przywrócić równowagę, należy zająć się zarówno stroną fizyczną, jak i psychiczną choroby!
ciąg dalszy na str. 13

"Jestem lekarzem i terapeutą,
ponieważ ciało i psychika są ze sobą
nierozerwalnie związane.
Uważam, że człowieka można
w pełni uleczyć jedynie wtedy, kiedy
widzi się całość..."
J-elita Nr 4 (20) 2012
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Dofinansowanie do wynagrodzeń
niepełnosprawnych pracowników
Katarzyna Bąk
Pomimo że pracownik niepełnosprawny jest pracownikiem
pełnowartościowym wciąż jeszcze zatrudnianie osób niepełnosprawnych u wielu pracodawców budzi lęk, czy taki pracownik będzie wydajnym pracownikiem, czy jego schorzenie
nie wpłynie na wartość jego pracy, czy też jego uprawnienia
związane z czasem pracy, dłuższym urlopem nie zdezorganizują procesu pracy. Dlatego też ustawodawca, aby zachęcić
pracodawców do zatrudniania osób niepełnosprawnych zdecydował się na dofinansowanie wynagrodzenia pracowników niepełnosprawnych. Szczegóły dofinansowania reguluje
art. 26a i 26b ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji
zawodowej i społecznej oraz o zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tj. Dz.U. z 2011 r. Nr 127 Poz. 721 zm.).
Dofinansowanie przysługuje pracodawcy, który albo zatrudnia mniej niż 25 osób, albo zatrudniając więcej niż 25
osób osiąga wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych
w wysokości co najmniej 6%. Przysługuje ono również tym
pracodawcom, którzy otrzymali status zakładu pracy chronionej. Należy zaznaczyć, że przysługuje ono tylko do wynagrodzeń osób, z którymi zawarta została umowa o pracę
zgodnie z przepisami kodeksu pracy. W przypadku umów
cywilnoprawnych (zlecenie, dzieło) dofinansowanie to nie
będzie przysługiwać.
Wysokość dofinansowania zależy od stopnia niepełnosprawności danego pracownika i wynosi odpowiednio (w okresie
od dnia 1 stycznia 2013 r.):
1. 180% najniższego wynagrodzenia – w przypadku osób
niepełnosprawnych zaliczonych do znacznego stopnia
niepełnosprawności;
2. 100% najniższego wynagrodzenia – w przypadku osób
niepełnosprawnych zaliczonych do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności;
3. 40% najniższego wynagrodzenia – w przypadku osób niepełnosprawnych zaliczonych do lekkiego stopnia niepełnosprawności.
Wysokość dofinansowania podwyższa się o 40 % w odniesieniu do pracowników, co do których orzeczono chorobę
psychiczną, upośledzenie umysłowe, całościowe zaburzenia
rozwojowe lub epilepsję oraz niewidomych. Wskazać należy,
że zgodnie ze stanowiskiem Pełnomocnika Rządu ds. Osób
Niepełnosprawnych za osobę niewidomą należy uważać osobę, która ma orzeczony umiarkowany lub znaczny stopień
niepełnosprawności z uwagi na wadę wzroku (symbol „O”).
Dofinansowanie nie przysługuje w przypadku zatrudniania
osób posiadających lekki lub umiarkowany stopień niepełnosprawności i mających ustalone prawo do emerytury. Przez
ustalone prawo do emerytury, należy rozumieć posiadanie
decyzji o przyznaniu emerytury zarówno z ZUS, jak i KRUS,
dotyczy to także tzw. wcześniejszych emerytur. Nawet jeśli
pracownik zawiesi emeryturę, dofinansowanie do jego wynagrodzenia nie będzie przysługiwać.
Kolejnym wymogiem otrzymania dofinansowania jest wypłacanie wynagrodzenia na rachunek bankowy lub rachunek w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, albo
przekazem pocztowym na adres zamieszkania. Pracownik
musi być właścicielem lub współwłaścicielem rachunku bankowego, na które wypłacane jest wynagrodzenie, nie może
być to rachunek, np. dziecka, czy małżonka.
Zaznaczyć należy, że kwota miesięcznego dofinansowania
nie może przekroczyć kwoty 90% faktycznie poniesionych
miesięcznych kosztów płacy, a w przypadku pracodawcy
wykonującego działalność gospodarczą, w rozumieniu prze-
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pisów o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy
publicznej, 75% tych kosztów. Przez koszty płacy należy rozumieć wynagrodzenie brutto oraz finansowane przez pracodawcę obowiązkowe składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i wypadkowe naliczone od tego wynagrodzenia
i obowiązkowe składki na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Nadto, Fundusz wypłaca miesięczne dofinansowanie w wysokości proporcjonalnej
do wymiaru czasu pracy pracownika.
Pomoc nie może zostać również udzielona lub wypłacona
pracodawcy wykonującemu działalność gospodarczą:
• znajdującemu się w trudnej sytuacji ekonomicznej według
kryteriów określonych w przepisach prawa Unii Europejskiej dotyczących udzielania pomocy publicznej;
• na którym ciąży obowiązek zwrotu pomocy, wynikający
z wcześniejszych decyzji Komisji Europejskiej, uznających
pomoc za niezgodną z prawem oraz ze wspólnym rynkiem;
• jeżeli udzielenie pomocy w formie miesięcznego dofinansowania do wynagrodzenia skutkowałoby przekroczeniem kwoty 10 mln euro rocznej pomocy na zatrudnienie
pracowników niepełnosprawnych u tego pracodawcy.
Zasadnicze znaczenie dla otrzymania dofinansowania przez
pracodawcę ma ustalenie tzw. „efektu zachęty”. Niewykazanie efektu zachęty jest bowiem równoznaczne z brakiem
możliwości uzyskania dofinansowania do wynagrodzenia
nowo zatrudnionego niepełnosprawnego pracownika. Wynika to z faktu, że dofinansowanie stanowi pomoc publiczną
na zatrudnienie pracowników niepełnosprawnych w rozumieniu rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008 z 6 sierpnia 2008 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne
ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu
(Dz. Urz. WE L 214 z 09.08.2008, str. 3). Na gruncie polskich
przepisów konieczność wykazania efektu zachęty wynika
z art. 26b ust. 4 ustawy o rehabilitacji. Zgodnie z nim, jeżeli zatrudnienie nowego pracownika niepełnosprawnego
w danym miesiącu, u pracodawcy wykonującego działalność
gospodarczą, nie powoduje u tego pracodawcy wzrostu netto zatrudnienia ogółem przy jednoczesnym wzroście netto
zatrudnienia pracowników niepełnosprawnych, miesięczne
dofinansowanie na takiego nowo zatrudnionego pracownika
nie przysługuje. Jest to tzw. efekt zachęty wykazany metodą
ilościową. Sposób ustalenia, czy u danego pracodawcy występuje efekt zachęty został określony w art. 26b ust. 6 ustawy
o rehabilitacji, zgodnie z którym wzrost netto zatrudnienia
ogółem oraz wzrost netto zatrudnienia pracowników niepełnosprawnych ustala się w stosunku do odpowiednio przeciętnego zatrudnienia ogółem i przeciętnego zatrudnienia osób
niepełnosprawnych w okresie poprzedzających 12 miesięcy.
Powyższe oznacza, że pracodawca, zatrudniając osobę niepełnosprawną, zobowiązany jest ustalić przeciętny stan zatrudnienia ogółem oraz przeciętny stan zatrudnienia osób
niepełnosprawnych za okres 12 miesięcy poprzedzających
zatrudnienie danej osoby, a następnie porównać uzyskane
liczby ze stanem zatrudnienia ogółem oraz osób niepełnosprawnych w miesiącu, w którym osoba niepełnosprawna
została zatrudniona. Jeżeli obydwa porównania wypadną na
korzyść miesiąca, w którym zatrudniona została osoba niepełnosprawna, to znaczy zarówno stan zatrudnienia ogółem,
jak i stan zatrudnienia osób niepełnosprawnych będzie wyższy w danym miesiącu od średniej z poprzedzających 12 miesięcy, to wówczas zachodzi efekt zachęty, a wtedy dofinansowanie do wynagrodzenia nowo zatrudnionego pracownika
niepełnosprawnego będzie mu przysługiwać.
J-elita Nr 4 (20) 2012
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Ustawodawca przewidział również wyjątki, kiedy dofinansowanie będzie przysługiwać, choć pracodawca nie wykazał
efektu zachęty metodą ilościową, a mianowicie:
• jeżeli nawiązanie z nowo zatrudnionym pracownikiem
stosunku pracy nastąpiło na skutek rozwiązania umowy
o pracę z innym pracownikiem na jeden z poniżej wymienionych sposobów:
–– bez wypowiedzenia przez pracodawcę z winy pracownika polegającej na ciężkim naruszeniu przez
niego podstawowych obowiązków pracowniczych,
–– za wypowiedzeniem złożonym przez pracownika,
–– na mocy porozumienia stron,
–– wskutek przejścia pracownika na rentę
z tytułu niezdolności do pracy,
–– z upływem czasu, na jaki została zawarta,
–– z dniem ukończenia pracy, dla której wykonania
była zawarta;
• zatrudnienie osoby niepełnosprawnej, której miejsce pracy
powstało na skutek wygaśnięcia umowy o pracę lub zmniejszenia wymiaru czasu pracy na wniosek pracownika.
Podkreślić należy, że efekt zachęty ustala się tylko raz –
w miesiącu, w którym niepełnosprawny pracownik został
zatrudniony. Ponadto, powyższe wymagania dotyczą tylko
osób zatrudnionych po dniu 1 stycznia 2009 r. (w przypadku
pracowników niepełnosprawnych zatrudnionych wcześniej,
pracodawca nie musi wykazywać efektu zachęty). Zaznaczyć
jednak należy, że zgodnie ze stanowiskiem Pełnomocnika
Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych, jeśli przed tą datą pracodawca zatrudniał osobę pełnosprawną, a następnie (już
po dniu 1 stycznia 2009 r.) osoba ta uzyskała stopień niepełnosprawności – to pracodawca nie może wykazać efektu

zachęty, a zatem dofinansowanie nie będzie przysługiwać.
Tak samo będzie w sytuacji zatrudnienia pracownika pełnosprawnego, który później został uznany za osobę niepełnosprawną.
Dofinansowanie wypłacane jest przez PFRON. Pracodawca
zatrudniający osoby niepełnosprawne, który wcześniej nie
był zarejestrowany w Wydziale Dofinansowań Rynku Pracy
PFRON, rejestruje się składając pierwszy wniosek o wypłatę
miesięcznego dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych (Wn-D) wraz z miesięczną informacją o wynagrodzeniach, zatrudnieniu i stopniach niepełnosprawności pracowników niepełnosprawnych (INF-D-P). Do
wniosku takiego należy dołączyć szereg załączników, takich
jak: szczegółowe dane wnioskodawcy (siedziba, NIP, REGON
wraz z decyzjami o nadaniu numerów etc.), informacja o uzyskanej pomocy publicznej, sprawozdania finansowe (szczegółowy wykaz dokumentów znajduje się na stronie PFRON).
Składając wniosek w formie papierowej, pracodawca określa,
czy dalsze wnioski składać będzie w formie papierowej czy
elektronicznej (za pomocą portalu SOD na stronie www.sod.
pfron.org.pl). Po pierwszej rejestracji do 20-go dnia każdego
miesiąca pracodawca zobligowany jest do składania formularzy Wn-D, IN-D-P, które stanowią podstawę wypłaty co
miesiąc dofinansowania. Dofinansowanie przekazywane jest
zawsze w terminie 25 dni od dnia otrzymania kompletnego
i prawidłowo wypełnionego wniosku o wypłatę miesięcznego dofinansowania. Jeżeli pracodawca posiada zaległości
w zobowiązaniach wobec PFRON przekraczające ogółem
kwotę 100 zł, to wówczas wstrzymuje się miesięczne dofinansowania do czasu uregulowania zaległości przez pracodawcę,
przy czym decyzja podlega wykonaniu z dniem wydania.

cd. ze str. 11

Na poparcie tego stwierdzenia w medycynie istnieje pojęcie osi mózgowo-trzewnej, która stanowi czynnościową całość, ponieważ w układzie pokarmowym i nerwowym występuje wiele tych samych neuroprzekaźników i ich receptorów.
Jedną z takich substancji chemicznych jest serotonina,
produkowana zarówno przez komórki nerwowe, jak i enterochromafinowe w przewodzie pokarmowym. Uczestniczy ona
w regulacji czynności motorycznej i wydzielniczej oraz transmisji bodźców czuciowych, a także jest kluczowym związkiem
odpowiedzialnym za poczucie szczęścia i dobrostanu.
Innym przykładem jest melatonina produkowana zarówno w ośrodkowym układzie nerwowym, jak i w przewodzie
pokarmowym. Działa relaksująco na mięśnie gładkie, wywierając korzystny efekt w zaparciowych postaciach zespołu
jelita drażliwego.
Ponadto udowodniono, że nadkwasota pojawia się u osób,
które są pedantyczne, perfekcjonistyczne i nie radzą sobie z wyrażaniem swojej złości. Żołądek tych osób w wyniku przewlekłego stresu jest silnie przekrwiony, co przejawia się różnymi
zaburzeniami, np. wrzodami żołądka. Otyłość natomiast, może
wynikać z niezaspokojonej potrzeby bezpieczeństwa, akceptacji i miłości. „Głód miłości” jest zaspakajany jedzeniem, dzięki
czemu następuje rozładowywanie wewnętrznego napięcia.
Oddzielną grupę stanowią zaburzenia, w których nie ma
uchwytnej przyczyny somatycznej (brak zmian organicznych), występują natomiast uciążliwe dolegliwości, przypominające chorobę organiczną. Doskonałym przykładem jest zespół jelita drażliwego, który jest tak zwaną maską (ukrywa je,
ponieważ istnieją przeszkody w otwartym wyrażaniu emocji,
takich jak np. złość) zaburzeń lękowo-depresyjnych. Na potwierdzenie tej tezy dobry efekt terapeutyczny dają leki przeJ-elita Nr 4 (20) 2012

ciwlękowe i przeciwdepresyjne, które podnoszą poziom serotoniny. Wart odnotowania jest również fakt, że objawy jelita
drażliwego występują często w remisji nieswoistych zapaleń
jelita. Potwierdza to jeszcze dobitniej związek psychiki z ciałem i uświadamia nam, jak cienka granica dzieli dolegliwości
psychiczne i fizyczne. Dla porządku należy wspomnieć jeszcze
o grupie zaburzeń emocjonalnych, które są tak silne i trwają
tak długo, że mogą doprowadzić do zmian organicznych w narządach i wystąpienia objawów somatycznych!
Choroba łączy się z cierpieniem zarówno chorego, jak i najbliższych mu osób, co dodatkowo go obciąża. Często nasila to
objawy somatyczne, co z kolei nasila napięcie, prowadząc do
powstania błędnego koła „somatyczno-psychicznego”. Uświadomienie sobie tego stanu poprzez wgląd i kontakt z emocjami
znacznie redukuje napięcie, przyspieszając proces zdrowienia.
Należy pamiętać, że każdej przewlekłej chorobie somatycznej
towarzyszą zaburzenia psychoemocjonalne, takie jak np. zaburzenia snu, lęk czy depresja. Nieprawidłowości te same w sobie
dają szereg bardzo dokuczliwych objawów, takich jak nudności, ból brzucha czy osłabienie fizyczne. Mogą one być mylnie
interpretowane jako objawy np. zapalenia. Prowadzi to do nasilenia stresu, który z kolei może doprowadzić do zaostrzenia
choroby podstawowej. Wiedza o tym daje możliwość profilaktyki i uniknięcia dodatkowych obciążeń dla organizmu.
Podsumowując, psychoterapia i jej odmiana arteterapia,
może stanowić integralny element procesu diagnostyki i leczenia, również w przypadku chorób z pozoru dotyczących
„tylko ciała”. Może być również traktowana jako element
samorozwoju, który jest korzystny dla człowieka niezależnie
od stanu jego zdrowia.
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Wpłaty z 1% podatku dochodowego

Wpłaty z odpisu 1% podatku dochodowego
Urząd Skarbowy

14

Suma
(PLN)

Urząd Skarbowy

Suma
(PLN)

Augustów

680,1

Gryfino

86,7

Łódź-Śródmieście

121,3

Przeworsk

Bartoszyce

241,0

Hrubieszów

155,2

Łódź-Widzew

235,3

Pszczyna

60,3

Bełchatów

478,3

Iława

196,7

Malbork

208,1

Puławy

330,6
495,7

119,5

Będzin

539,6

Inowrocław

104,3

Miechów

146,2

Pułtusk

Biała Podlaska

98,4

Janów Lubelski

59,6

Mielec

453,6

Racibórz

82,8

Białogard

243,0

Jarosław

260,4

Międzychód

81,5

Radom I US

120,2

Białystok I US

768,4

Jasło

113,6

Mikołów

77,9

Radom II US

149,5

Białystok II US

376,4

Jastrzębie Zdrój

308,6

Mińsk Mazowiecki

3 686,1

Radomsko

112,0

Bielsk Podlaski

1,5

Jaworzno

92,3

Mława

363,3

Rawa Mazowiecka

4,2

Bielsko-Biała I US

158,7

Jelenia Góra

196,7

Mogilno

91,3

Rawicz

163,5

Bielsko-Biała II US

331,5

Jędrzejów

92,3

Mysłowice

625,5

Ruda Śląska

91,1

Biłgoraj

79,3

Kalisz I US

305,1

Myszków

67,1

Rybnik

399,3
152,0

Bochnia

237,0

Kamień Pomorski

218,7

Myślenice

98,7

Ryki

Bolesławiec

86,6

Kartuzy

218,1

Myślibórz

3,0

Rypin

4,5

Braniewo

55,9

Katowice I US

532,2

Nidzica

51,1

Rzeszów I US

643,8

Brodnica

28,7

Katowice II US

77,8

Nisko

326,7

Rzeszów II US

278,5

Brzeg

178,9

Kazimierza Wielka

31,8

Nowa Ruda

50,1

Sandomierz

850,6

Brzesko

53,4

Kędzierzyn Koźle

51,8

Nowa Sól

51,4

Sanok

170,7

Brzeziny
Busko Zdrój

6,5

Kętrzyn

176,6 Nowe Miasto Lubawskie

261,9

Sępólno Krajeńskie

85,5

76,2

Kielce I US

357,5

Nowy Sącz

1 357,4

Siemianowice Śląskie

36,0

Bydgoszcz I US

594,5

Kielce II US

402,9

Nowy Targ

146,0

Sieradz

290,0

Bydgoszcz II US

555,1

Kluczbork

28,8

Nowy Tomyśl

97,0

Sierpc

6,8

Bydgoszcz III US

1260,8

Kolbuszowa

274,2

Nysa

191,1

Skarżysko-Kamienna

479,1

Bystrzyca Kłodzka

66,1

Kołobrzeg

147,9

Oborniki

44,6

Skierniewice

32,5

Bytom

94,7

Konin

118,5

Olesno

138,1

Słubice

117,5

Bytów

45,0

Końskie

173,8

Oleśnica

287,0

Słupca

14,0

Chełm

57,9

Koszalin I US

80,2

Olkusz

433,4

Słupsk

160,3

Chorzów

32,0

Koszalin II US

146,8

Olsztyn

638,5

Sochaczew

333,2

Chrzanów

292,3

Kościerzyna

14,3

Oława

49,4

Sokołów Podlaski

104,8

Ciechanów

21,7

Kozienice

31,2

Opatów

275,7

Sopot

12,8

Cieszyn

349,7

Kraków I US

105,7

Opoczno

82,1

Sosnowiec

609,5

Częstochowa I US

157,0

Kraków II US

400,2

Opole I US

175,3

Stalowa Wola

201,3

Częstochowa II US

555,7

Kraków-Krowodrza

878,3

Opole II US

32,0

Starachowice

1 212,9

2 879,6

Ostrołęka

21,9

Stargard Szczeciński

120,5

1 894,2 Ostrowiec Świętokrzyski

55,0

Staszów

381,9

Dąbrowa Górnicza

1267,6

Kraków-Nowa Huta

Dąbrowa Tarnowska

751,9

Kraków-Podgórze

Dębica

104,8

Kraków-Prądnik

13 627,7

Ostróda

188,2

Strzelce Opolskie

21,2

Drawsko Pomorskie

478,4

Kraków-Stare Miasto

596,8

Ostrów Wielkopolski

540,6

Strzyżów

113,8

Drezdenko

32,8

Kraków-Śródmieście

923,4

Oświęcim

1 025,3

Sucha Beskidzka

159,8

Działdowo

1 174,5

Krapkowice

43,4

Otwock

119,1

Suwałki

225,6

Dzierżoniów

29,0

Krasnystaw

164,5

Pabianice

36,9

Szamotuły

193,0

Elbląg

961,1

Krosno

70,8

Parczew

91,3

Szczecin I US

1 256,9

Garwolin

624,4

Krotoszyn

2,4

Piaseczno

1 561,8

Szczecin II US

746,6

Gdańsk I US

538,4

Kutno

206,1

Piekary Śląskie

181,5

Szczecin III US

945,5

Gdańsk II US

183,9

Legionowo

1 238,2

Piła

23,2

Środa Śląska

20,1

Gdańsk III US

807,9

Legnica

550,9

Pińczów

21,1

Środa Wielkopolska

16,7

Gdynia I US

67,1

Leżajsk

100,0

Piotrków Trybunalski

200,7

Świdnica

23,0
371,7

Gdynia II US

197,6

Lębork

506,3

Płock

92,4

Świecie

Giżycko

150,8

Limanowa

19,2

Płońsk

83,0

Świnoujście

14,1

Gliwice I US

443,5

Lipsk

37,1

Poddębice

31,0

Tarnobrzeg

167,4

Gliwice II US

2 518,0

Lubin

18,6

Polkowice

39,1

Tarnowskie Góry

93,5

Głogów

81,6

Lublin

1 539,9

Poznań-Grunwald

186,4

Tarnów I US

1 130,6
358,9

Głowno

114,9

Lubliniec

45,2

Poznań-Jeżyce

212,2

Tarnów II US

Gniezno

46,0

Lwówek Śląski

6,1

Poznań-Nowe Miasto

221,8

Tczew

28,4

Golub-Dobrzyń

3,0

Łańcut

4 317,7

Poznań I US

26,6

Tomaszów Lubelski

216,8
347,2

Gorlice

1 274,0

Łęczyca

120,1

Poznań-Wilda

139,2

Tomaszów Mazowiecki

Gorzów Wielkopolski

245,6

Łomża

287,6

Poznań-Winogrady

646,0

Toruń I US

92,3

Gostyń

150,4

Łowicz

7,6

Proszowice

99,8

Toruń II US

157,6

Grodzisk Mazowiecki

384,8

Łódź-Bałuty

318,7

Pruszcz Gdański

167,5

Turek

175,5

Grudziądz

223,6

Łódź-Górna

784,3

Pruszków

1 341,8

Tychy

697,0

Gryfice

159,9

Łódź-Polesie

190,5

Przemyśl

84,6

Ustrzyki Dolne

76,6
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Wpłaty z 1% podatku dochodowego
Wadowice

1 473,5

Węgrów

15,9

Września

165,5

Złotoryja

22,7

Warszawa-Bemowo

3 316,8

Wieliczka

680,2

Wschowa

74,1

Złotów

210,6
73,5

Warszawa-Bielany

2 017,7

Włocławek

982,1

Wyszków

209,0

Zwoleń

Warszawa-Mokotów

4 919,0

Włodawa

311,5

Zabrze

1 154,8

Żagań

52,6

Warszawa-Praga

3 326,2

Włoszczowa

46,9

Zakopane

50,9

Żary

143,2

Warszawa-Śródmieście

2 194,6

Wodzisław Śląski

102,9

Zamość

175,2

Żnin

20,3

Warszawa-Targówek

3 624,6

Wołomin

1 610,1

Zawiercie

63,3

Żory

24,5

Warszawa-Ursynów

3 254,7

Wrocław-Fabryczna

771,9

Ząbkowice Śląskie

129,7

Żuromin

33,0

Warszawa-Wawer

1 079,3

Wrocław I US

813,5

Zduńska Wola

108,6

Żyrardów

117,2

Warszawa-Wola

1 765,7

Wrocław-Krzyki

124,2

Zgierz

68,0

Żywiec

568,3

Wąbrzeźno

60,8

Wrocław-Psie Pole

451,1

Zgorzelec

565,6

Wągrowiec

32,0

Wrocław-Stare Miasto

72,5

Zielona Góra I US

384,8

Wejherowo

179,6

Wrocław-Śródmieście

10,6

Zielona Góra II US

60,2

Suma
(PLN)

Województwo

Województwo

Suma
(PLN)

dolnośląskie

6 806,9

podkarpackie

7 878,0

kujawsko-pomorskie

3 163,5

podlaskie

2 385,2

lubelskie

3 022,3

pomorskie

3 377,0

lubuskie

1 337,2

śląskie

12 356,4

łódzkie

3 669,2

świętokrzyskie

4 506,8

małopolskie

31 094,4

warmińsko-mazurskie

4 826,1

mazowieckie

37 495,8

wielkopolskie

4 247,5

opolskie

810,0

zachodniopomorskie

4 083,1

Razem

Razem 131 059,3

DZIĘKUJEMY!!!

131 059,3

Wakacje małych CUD-aków
29 czerwca – 13 lipca 2013
Serdecznie zapraszamy na kolejny turnus rehabilitacyjny
dla dzieci chorych na NZJ i ich rodzin.
Turnus odbędzie w Stegnie nad morzem
w Ośrodku Wypoczynkowo-Rehabilitacyjnym „Bałtyk”

http://www.owbaltyk.pl/
Cena turnusu: 1480 zł (14 dni)
Dzieci do lat 3 – bezpłatnie (wspólny nocleg, bez wyżywienia)
Dzieci 3-13 lat – 75% ceny (oddzielny nocleg, ½ wyżywienia)
Opłata obejmuje:
• noclegi w pokojach 2, 3, 4-osobowych
z pełnym węzłem sanitarnym,
• wyżywienie: 3 posiłki dziennie: śniadanie, obiad, kolacja –
posiłki wydawane indywidualnie z uwzględnieniem diety
zwykłej, lekkiej i bezmlecznej,
• ogniska z grillem,
• dyskoteki dla dzieci,
• wycieczki autokarowe,
• pokazy kulinarne,
• pieczenie świniaka lub dziczyzny.
Ponadto ośrodek posiada basen odkryty z podgrzewana wodą.
Wydawca:
Redakcja:
Nakład:
Redaktor naczelny:
Zastępca Redaktora naczelnego:
Projekt okładki i oprawa graficzna:
Redaktor techniczny:
Korekta:

Na turnusie odbywać się będą, pod czujnym okiem psychologa,
zajęcia z wychowawcami sprzyjające integracji grupy dzieci
i młodzieży. Towarzyszył nam będzie lekarz gastroenterolog oraz
dyplomowana pielęgniarka.
W programie:
• wycieczki, zabawy zorganizowane i inne atrakcje dla dzieci,
• indywidualne konsultacje z lekarzem,
• wykład o Nieswoistych Zapaleniach Jelita.
Ośrodek posiada umowę z PFRON i można starać się o dofinansowanie turnusu w powiatowych centrach pomocy rodzinie.
Nie możemy zagwarantować pogody, ale atmosfera i zabawa
będą wspaniałe!
Wstępne zgłoszenia prosimy kierować na adres mailowy
biuro@ j-elita.org.pl lub telefonicznie 695 197 144.

Polskie Towarzystwo Wspierania Osób z Nieswoistymi Zapaleniami Jelita „J-elita”
ul. Ks. Trojdena 4, 02-109 Warszawa,
e-mail: nzj@iimcb.gov.pl, tel. 691 40 30 51, fax. (22) 59 70 782
8 000 egz.
Małgorzata Mossakowska
Karolina Majchrzak
Katarzyna Jagiełło-Wilgat, Tomasz Walęcki
Magdalena Staniewska, Przemysław Ślusarczyk
Aleksandra Szybalska

Zdjęcie na okładce:
Tomasz Walęcki
Wydrukowano w drukarni EKODRUK, ul. Powstańców Wielkopolskich 3, 30-553 Kraków, e-mail biuro@ekodruk.eu
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1% - z PIT-a

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

1%

KRS 0000238525

Pomocne informacje na stronie internetowej

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

1%

Twój 1% pomoże w naszej działalności:
Wydajemy

Prowadzimy

Kwartalnik „J-elita”, poradniki,
a dla najmłodszych komiksy.

Walczymy o
• lepszą refundację leków,
• dostęp do nowoczesnego leczenia,
• szybszą diagnostykę
i łatwiejszy dostęp do lekarzy
specjalistów.

Wspieramy
oddziały leczące chorych na NZJ.

• spotkania z lekarzami,
psychologami, dietetykami,
prawnikami itp.,
• turnusy rehabilitacyjne
i integracyjne,
• krótkoterminowe wyjazdy szkoleniowe,
• choinki i zabawy dla dzieci,
• poradnictwo drogą mailową
i telefoniczną,
• stronę internetową.

1% podatku mogą przekazać:
- ryczałtowcy – PIT 28, - przedsiębiorcy – PIT 36,
- przedsiębiorcy-liniowcy – PIT 36L,
- pracownicy – PIT 37, - gracze giełdowi – PIT 38,
- osoby, które sprzedały nieruchomość – PIT 39.

Sponsorzy

Niepełnosprawnych

