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W dniu 19 maja obchodzony jest Światowy Dzień Nieswoistych Zapaleń Jelita (IBD 

Day). Z tej okazji Polskie Towarzystwo Wspierania Osób z Nieswoistymi Zapaleniami 

Jelita „J-elita” wraz z innymi organizacjami pacjenckimi z całego świata, pod 

patronatem EFCCA (Europejskiej Federacji Stowarzyszeń Crohna i Colitis Ulcerosa), w 

tym roku organizuje wspólną akcję informacyjną. 

Motywem przewodnim całej akcji będzie kolor fioletowy – międzynarodowy kolor NZJ. 

Planowane jest zorganizowanie dużej międzynarodowej akcji informacyjnej na temat tego 

koloru i chorób, które reprezentuje. Białystok również dołącza do tej akcji. W naszym 

mieście, dzięki uprzejmości Rektora Uniwersytetu Medycznego prof. dr hab. Jacka 

Niklińskiego oraz Prezydenta Miasta Białegostoku prof. Tadeusza Truskolaskiego, możemy 

podświetlić na fioletowo dwa charakterystyczne dla Białegostoku budynki, tj. Pałac 

Branickich oraz miejski Ratusz. 

Nieswoiste Zapalenia Jelita (NZJ), do których należą wrzodziejące zapalenie jelita grubego i 

choroba Leśniowskiego-Crohna, to choroby o podłożu autoimmunologicznym, których 

współczesna medycyna nie potrafi wyleczyć. Mimo stosowania terapii chorzy mają okresy 

zaostrzeń, które znacznie komplikują ich życie codzienne. Szczególnie boleśnie choroba 



dotyka najmłodszych – prawie jedna czwarta zachorowań przypada obecnie na osoby poniżej 

18 roku życia. 

Tak symptomy, jak i skutki choroby utrudniają dzieciom normalne funkcjonowanie i 

zaburzają ich rozwój. Liczba chorych na świecie, jak i w Polsce szybko rośnie (szacuje się, że 

obecnie w Polsce przekracza znacznie 50000 chorych). Głównym celem leczenia jest 

przedłużenie remisji oraz leczenie zaostrzeń. 

Objawy NZJ nie są medialne, dlatego pomimo wielu starań Towarzystwa „J-elita”, nadal zbyt 

mało obecne są w świadomości społeczeństwa. 

– Chcielibyśmy, aby ten rok był i dla nas, osób chorych, rokiem „dobrej zmiany”. 

Bardzo zależy nam na zwróceniu uwagi społeczeństwa na problemy osób cierpiących na 

nasze schorzenia. Choroby te, ze względu na objawy – częste i niespodziewane biegunki 

– postrzegane są jako wstydliwe i krępujące, a nieleczone prowadzą do poważnych 

konsekwencji – mówią organizatorzy „Akcji Fiolet”. 

(BL) 

http://dziendobry.bialystok.pl/akcja-fiolet-jest-wazna-sprawdz-dlaczego/ 


