


- Najważniejsze, że pokonałam strach. Nasza rozmowa
nie byłaby możliwa kilka lat temu - opowiada Anita
Nowak, cierpiąca na chorobę Leśniowskiego-Crohna.

Sylwia Sałwacka: Opowiada pani publicznie o chorobie Leśniowskiego-
Crohna, spotyka się z chorymi. Co pani im mówi?
Anita Nowak: Opowiadam im, jak pokonać strach, wstyd związany z chorobą,
mówię, co dają chorym nowoczesne terapie, ale przede wszystkim opowiadam
im swoją historię.

O tym, że cierpię na chorobę Leśniowskiego-Crohna, dowiedziałam się pięć lat
temu, gdy miałam 18 lat. Od dziecka miałam wrażliwy układ pokarmowy,
często bolał mnie brzuch. Objawy nasiliły się w drugiej klasie gimnazjum. Do
silnych bólów brzucha dołączyły uporczywe biegunki. Myślałam, że ma to
związek ze zmianą szkoły, wynika ze stresu, z nadmiaru nauki. Ale biegunki
nie ustępowały. Czułam się fatalnie – byłam wiecznie zmęczona, senna,
cierpiałam na stany podgorączkowe. Kilka razy dziennie musiałam odwiedzać
toaletę – na marginesie, to i tak niewiele. Niektórzy z tą chorobą odwiedzają
toaletę ponad 20 razy dziennie. Nie miałam siły odrobić lekcji, wyjść z domu,
pójść z kolegami na rower czy na spacer.

Wstydziłam się, że jestem chora. Żyłam
w poczuciu strachu. Bałam się, że w
drodze do szkoły rozboli mnie brzuch i
nie dotrę do łazienki na czas. Ta choroba
polega na tym, że kiedy pojawiają się
skurcze, natychmiast jest biegunka.
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Musisz nagle skorzystać z toalety.

Kiedy chciałam dotrzeć w nowe miejsce,
obliczałam z zegarkiem w ręku czas
trasy, sprawdzałam okolicę, czy po
drodze znajduje się publiczne WC, jakiś
centrum handlowe, biblioteka, urząd.

Czułam się niezręcznie, kiedy kolejny raz z rzędu pytałam nauczyciela, czy
mogę znów wyjść z klasy do toalety. W liceum przez ciągłe biegunki
nieustannie spóźniałam się na zajęcia, w końcu zaczęłam zamykać się w
domu.

Dla ludzi z boku musiało to wyglądać dziwnie.
– Wiele osób podejrzewało, że mam anoreksję. Bo rzeczywiście, niewiele
jadałam. Jedzenie wywoływało u mnie natychmiast ból brzucha. Mój organizm
dramatycznie bronił się przed każdym posiłkiem. Ważyłam mniej niż 40 kg – a
mam 158 cm wzrostu.

Była pani u lekarza?
– Jeszcze w gimnazjum lekarz stwierdził, że cierpię na zespół jelita
drażliwego. Mógł się pomylić, bo choroba przebiegała u mnie wtedy jeszcze
mimo wszystko łagodnie. Miałam niespecyficzne objawy. Bardzo długo bolał
mnie wyłącznie brzuch, dopiero potem pojawiły się biegunki.

Myślę, że zdiagnozowano mnie tak późno z mojej winy – długo wypierałam
chorobę. Uważałam, że wszystko jest w porządku, że nic się dzieje, po
porostu mam wrażliwy układ pokarmowy. Za wszelką cenę chciałam być
zwyczajną nastolatką, nie różnić się od innych dziewczyn, nie chciałam być
naznaczona.



Diagnozę usłyszałam, kiedy było już ze mną naprawdę źle. W liceum kilka
razy trafiłam do szpitala. Podczas ostatniego pobytu – po serii omdleń –
opisałam lekarzom szczegółowo swój stan. Przebadali mnie dokładnie i na
postawie obrazu histopatologicznego postawili diagnozę: choroba
Leśniowskiego-Crohna.

Jak się zmieniło pani życie?
– Diametralnie. Zaczęłam przyjmować leki sterydowe. Na pewien czas w ogóle
zapomniałam, że jestem chora.

Leki przyjmuję do dziś – czuję się świetnie. Także dlatego, że choroba jest
obecnie w fazie remisji. Cierpię na chorobę przewlekłą i nawracającą – to
znaczy, że objawy nasilają się i słabną, znikają, a potem wracają.

Leki pomagają, by czas remisji trwał jak najdłużej. Nie odczuwam na razie
żadnych ubocznych skutków terapii. Prawdopodobnie jednak przejdę wkrótce
na nowocześniejsze leczenie immunosupresyjne. W chorobie Leśniowskiego-
Crohna leki na szczęście refunduje NFZ.

Cierpię na chorobę przewlekłą, nieuleczalną, o nieznanej etiologii. Znamy
czynniki, które częściowo wpływają na jej rozwój, ale nie wiemy do końca,
dlaczego tak się dzieje. To choroba autoimmunologiczna – mówi się o niej, że
organizm po prostu niszczy sam siebie.

Ktoś w rodzinie chorował na zapalenie jelit?
– Nie, wcześniej nie znałam też innych ludzi z tą chorobą. Bardzo duże
wsparcie dało mi towarzystwo „J-elita”, które skupia pacjentów z nieswoistymi
zapaleniami jelit z całej Polski.

Zaczęłam jeździć na obozy terapeutyczne. Dostałam od innych chorych 
psychiczne wsparcie, ale nie tylko. Na przykład mam plastikową kartę od „J-
elita” z moimi danymi i krótkim komunikatem: „Nie mogę czekać. W związku z 
chorobą jestem zmuszona natychmiast skorzystać z toalety” – taka karta daje 
mi przepustkę w sytuacjach podbramkowych, gdy np. jest duża kolejka do 
WC, albo gdy w budynku jest toaleta dostępna wyłącznie dla personelu
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lat temu. Choroba była dla mnie wtedy zbyt dużą traumą. Wstydziłam się o niej
mówić, bałam się reakcji innych. Było to dla mnie niezwykle krępujące. Dziś
nie czuję już żadnego wstydu.

Jak wygląda pani życie?
– Staram się żyć zwyczajnie, studiuję, jestem na piątym roku elektroradiologii
na Uniwersytecie Medycznym w Poznaniu. Choroba nie pokrzyżowała mi
planów naukowych, choć nie ukrywam, że w liceum było mi bardzo ciężko –
czułam się wiecznie zmęczona, mój organizm był wyniszczony. Poza tym nie
wszyscy w szkole rozumieli moją sytuację. Ale już na studiach spotkałam się z
ogromną wyrozumiałością.

Nie różnię się chyba niczym od innych ludzi w moim wieku, poza tym, że nie
chodzę na pizzę, piwo czy lody. Odpada też kawa, napoje gazowane.

Dieta to część terapii.
– Jem potrawy lekkostrawne, gotowane na parze. Nie zjem pewnie nigdy fasoli
po bretońsku czy smażonego mięsa – bo działa drażniąco na układ
pokarmowy. Nie jem też glutenu i laktozy – bo mam na nie uczulenie. Jem
lekkie rzeczy, m.in. banany, jajka, kurczaka z ryżem. Moje menu jest
monotonne. W zasadzie codziennie jem to samo. Posiłki muszą być bardzo
regularne i trzeba pić bardzo dużo wody, może być też słaba herbata lub
herbata owocowa. Podczas brania leków immunosupresyjnych należy też
unikać opalania, więc raczej chronię się przed słońcem.

Nauczyłam się już żyć z tą chorobą, „obsługiwać” ją. Wiem, że nie mogę zjeść
posiłku i wyjść po prostu z domu, bo potrzebuję na to więcej czasu. Wiem, że
choroba może mnie w każdej chwili zaskoczyć. Na wykładach czy ćwiczeniach
na uczelni siadam zawsze na skraju sali. Kiedy łapie mnie skurcz, podnoszę
rękę i po prostu wychodzę. Mam „Crohna”, już się tego nie wstydzę.

Dowiedz się więcej o chorobie
Dzień Edukacji o Nieswoistych Zapaleniach Jelita (NZJ) odbędzie się w
sobotę, 17 marca o godz. 10.30 w Instytucie Chemii Bioorganicznej PAN – w
Ośrodku Nauki przy ul. Wieniawskiego 17/19 w Poznaniu. Organizuje je
Towarzystwo „J-elita”. W programie bezpłatne prelekcje lekarzy oraz spotkania
z chorymi i ich bliskimi.

Choroba Leśniowskiego-Crohna
To choroba zapalna, która atakuje jelita, żołądek, przełyk, a nawet jamę ustną.
Najczęściej diagnozuje się ją u młodych kobiet, między 15. a 30. rokiem życia,
choć objawy mogą wystąpić również później (w przedziale 60-80 lat).
Występuje również u dzieci.

Szacuje się, że w Polsce jest 50 tys. chorych na nieswoiste zapalenia jelit
(NZJ), w tym 15 tys. na chorobę Leśniowskiego-Crohna.
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