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45 tysięcy ludzi w Polsce cierpi na nieswoiste zapalenia 
jelita. Co roku 4 tys. kolejnych osób dołącza do grupy 
chorych. O możliwościach leczenia i dostępie do terapii 
dyskutowano podczas Dnia Edukacji Zorganizowanego w 
Szpitalu Uniwersyteckim im. dra. Biziela w Bydgoszczy.

Bóle brzucha, utrata apetytu, czy spadek masy ciała - to pierwsze objawy, 
które mogą wskazywać na nieswoiste zapalenia jelita. - Dotykają 
najczęściej młodych dorosłych a więc osoby aktywne – uczące się, 
pracujące, zakładające rodziny. Choroby, które potrafią przebiegać 
bardzo ciężko i które wymagają bardzo skomplikowanego leczenia - mówi 
dr n. med. Maria Kłopocka, Szpital Uniwersytecki im. Biziela w 
Bydgoszczy. 

Około 25 proc. nowych zachorowań stwierdza się u osób, które nie 
przekroczyły 18 lat. Problemem staje się szybki dostęp do leczenia i 
odpowiedni dobór terapii dla pacjentów.- Bardzo byśmy chcieli, żeby taka 
kompleksowa opieka nad chorymi z nieswoistymi zapaleniami jelita była 
dostępna dla wszystkich chorych w Polsce, a niestety tych ośrodków jest 
parę - mówi dr Małgorzata Mossakowska, prezes honorowy Towarzystwa 
„J-elita”. 

Jednym z takich ośrodków jest Szpital Uniwersytecki im. Biziela w 
Bydgoszczy. - Jesteśmy w stanie pokierować pacjenta tak, aby on został 
zabezpieczony, żeby nie czuł się osamotniony w swojej chorobie, która 
niestety towarzyszy mu przez całe jego życie - mówi Magdalena Golik, 
Szpital Uniwersytecki im. Biziela w Bydgoszczy. 

O szansach dla pacjentów dyskutowano podczas Dnia Edukacji o 
nieswoistych zapaleniach jelita. Spotkanie było okazją do wymiany 
doświadczeń, również wśród pacjentów, jak i ich rodzin. - Świadomość, że 
nie jest się samym w tej chorobie, że możemy wiedzieć że jest jakaś inna 
osoba, do której można się zwrócić, że tak jak teraz na tych spotkaniach 
możemy kogoś poznać, to jest to bardzo istotne - mówi Olga 
Gołębiewska. 

Organizatorem spotkania było Polskie Towarzystwo Wspierania Osób z 
Nieswoistymi Zapaleniami Jelita.
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