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Szanowni Państwo, Drodzy Czytelnicy,
Lato było dla nas czasem wypoczynku i nabierania sił, ale także
intensywnej pracy. „J-elita” jako jedyna organizacja wspierająca
pacjentów z NZJ w Polsce organizuje turnusy rehabilitacyjne dla
chorych dzieci, młodzieży i dorosłych. W tym roku nad morze i w góry
wyjechało z nami niemal 250 osób. Relacje, które przygotowali
uczestnicy turnusów (s. 3-5) pokazują, że pomimo choroby można
cieszyć się życiem, realizować marzenia i zdobywać szczyty. Wspólne
wyjazdy to nie tylko wypoczynek, podbudowanie zdrowia i integracja,
ale także podniesienie wiary w siebie.
Wysiłki „J-elity” na rzecz poprawy warunków leczenia i dostępności
do nowych terapii również przynoszą efekty. NFZ deklaruje, że
zamierza wdrożyć model opieki koordynowanej nad pacjentami z NZJ
(s. 9), o co zabiegamy od 2017 roku, a od 1 września br. minister
zdrowia wprowadził nowy lek biologiczny dla pacjentów z chorobą
Leśniowskiego-Crohna (s. 7). To niewielki postęp, ale nie składamy broni
i nadal walczymy o lepsze leczenie, zgodne z europejskimi standardami.
Cieszymy się, że mamy w tym ogromne wsparcie z Państwa strony.
Dzięki naszym członkom, ich bliskim i przyjaciołom oraz wszystkim
tym, którym los chorych na NZJ nie jest obojętny udało nam się zebrać
z 1% od podatku 285,4 tys. zł (s. 9). Dziękujemy! Każda złotówka jest
cennym zastrzykiem dodającym nam siły do dalszej działalności.
Redaktor Naczelna

Wspinaczka na Rysy, wędrówki tatrzańskimi
szlakami i wycieczka rowerowa do Nowego
Targu – uczestnicy turnusu „J-elity”
w Poroninie udowodnili, że choroba nie
przeszkadza w przeżywaniu fantastycznych
przygód i realizacji marzeń.
s. 3-4

Przyczyny NChZJ
Nieswoiste zapalenia jelit, to
przewlekłe choroby, w których u osób
predysponowanych genetycznie, pod
wpływem sprzyjających czynników
środowiskowych, dochodzi do
zaburzenia mechanizmów odpowiedzi
immunologicznej.
s. 11

Przetoki okołoodbytnicze
Przedstawiamy sposoby leczenia przetok
prowadzące do zamknięcia ich kanału
lub poprawy stanu miejscowego, co jest
celem leczenia pozwalającym zmniejszyć
dolegliwości i poprawić jakość życia
pacjenta.
s. 12-13

Crohn dał mi kopa
Dziś moje życie kręci się wokół pracy
w radiu, koncertów i przygotowań do
ślubu. Myślę, że wiele zawdzięczam
chorobie. Gdyby nie ona, nie próbowałbym
chwytać każdej chwili.
s. 14

Małgorzata Mossakowska

Turnus J-elity w Darłówku nad morzem - s. 5
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Forum internetowe dla osób chorych na NZJ,
www.crohn.home.pl/forum
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i Metabolizmu (POLSPEN), www.polspen.pl

European Federation of Crohn’s and Ulcerative Colitis
Associations, www.efcca.org

Polskie Stowarzyszenie Colitis Ulcerosa i Choroby Crohna,
www.colitis-crohn.org.pl

Rejestr Choroby Leśniowskiego-Crohna,
www.chorobacrohna.pl

Wielkopolskie Stowarzyszenie Colitis Ulcerosa i choroby
Leśniowskiego-Crohna, www.wscuiclc.org.pl

Polskie Towarzystwo Stomijne Pol-ilko,
www.polilko.pl

Polskie Stowarzyszenie Chorych Żywionych Pozajelitowo
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„Apetyt na Życie” Stowarzyszenie pacjentów żywionych
pozajelitowo i dojelitowo, www.apetytnazycie.org

Crohn’s & Colitis Foundation of America,
www.ccfa.org
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Z „J-elitą” na szczyty

Wyprawa J-elity w drodze na Rysy

Wspinaczka na Rysy, wędrówki tatrzańskimi szlakami i czterdziestokilometrowa wycieczka rowerowa do Nowego Targu i z powrotem – uczestnicy
tygodniowego turnusu „J-elity” w Poroninie udowodnili, że choroba nie przeszkadza w przeżywaniu fantastycznych przygód i realizacji marzeń.

Pogoda i humory nam dopisywały

W niedzielę, 25 sierpnia, recepcja ośrodka wczasowego
Skalnity w Poroninie rozbrzmiewała wesołym gwarem. Przejazdowi kolejnych uczestników turnusu „J-elity” towarzyszyły
okrzyki radości i słowa powitania dawno niewidzianych znajomych i przyjaciół. Na wypoczynek przyjechało niemal sto
osób: rodziny z małymi i większymi dziećmi, a nawet z czworonogami. Uczestników turnusu łączyło doświadczenie choroby albo opieki nad chorym dzieckiem lub współmałżonkiem
i chęć przeżycia wspólnej tatrzańskiej przygody. Wspomnienia
z poprzednich lat sprawiły, że chętnych było tak wielu, że dla
części z nich trzeba było zarezerwować miejsca w sąsiednim
pensjonacie, a wiele osób przyjechało po raz pierwszy.
W poniedziałek ruszyliśmy na górskie szlaki. Na rozgrzewkę przemierzyliśmy trasę na Rusinową Polanę, z której roztacza się piękny widok na Tatry i ich skaliste szczyty,
m.in. Lodowy Szczyt, Baranie Rogi, Gerlach i Rysy. Część
grupy zeszła niebieskim szlakiem w dół, do Sanktuarium
Maryjnego na Wiktorówkach. Bardziej zaawansowani piechurzy poszli na Gęsią Szyję (1489 m.n.p.m.). Nad naszym
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bezpieczeństwem czuwał doświadczony przewodnik, który
dzielił się swoja pasją i wiedzą na temat Tatr. Do ośrodka
wróciliśmy wspólnie autokarem. Nastroje dopisywały, więc
po wędrówce zaludniliśmy wszystkie zakamarki Skalniatego, przy kominku, bilardzie, kanapach i ławach, by podzielić się w grupkach wrażeniami i podyskutować przy gorącej
herbacie i kawie. Rozmowy o życiu, chorobie i codziennych
troskach i radościach ciągnęły się do późnej nocy.
Następnego dnia mogliśmy wybrać jedną z dwóch wypraw. Ambitniejsi wybrali się na górujący nad Zakopanem
masyw Czerwonych Wierchów, jednak z powodu nadciągających chmur i groźby burzy doszli do Chudej Turni i za radą
przewodnika zawrócili. Droga dała im mocno w kość, ale
nikt nie żałował. Druga ekipa pomaszerowała wąwozem Doliny Kościeliskiej do schroniska na Hali Ornak, zwiedzając
po drodze Jaskinię Mroźną i podziwiając fantastyczne widoki. Kilku chętnych doszło nad Smreczyński Staw.
W środę rano ruszyliśmy autokarem na Słowację i pojechaliśmy kolejką na Łomnicę – drugi co do wysokości szczyt
w Tatrach. Najpierw wjechaliśmy małymi gondolkami do
pośredniej stacji „Start”, gdzie przesiedliśmy się do większych gondol, którymi dotarliśmy do stacji „Skalnate Pleso”,
skąd rozpościera się piękny widok na olbrzymie skalne ściany Łomnicy. Bezpośrednio na szczyt się nie dostaliśmy, ponieważ na ostatni etap podróży wiszącą kolejką linową trzeba wykupić bilety z dużym wyprzedzeniem. Rozdzieliliśmy
się na grupy. Część zjechała w dół, reszta zeszła na własnych

Wycieczka na czerwone Wierchy
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nogach Tatrzańską Magistralą do Starego Smokowca, podziwiając po drodze Wodospad Olbrzymi i grupę Wodospadów
Zimnej Wody. Tego samego dnia chętni pojechali do Białki
Tatrzańskiej, by odprężyć się w Termach Bania. Największą
uciechę z wodnych szaleństw miała dzieciarnia.
Wszystko to było jedynie przygrywką do głównego wydarzenia turnusu, jakim była czwartkowa wyprawa na Rysy
(2499 m n.p.m. w części polskiej i 2503 m n.p.m. w słowackiej). Wzięło w niej udział około dwudziestu śmiałków
z przewodnikiem. Żeby bezpiecznie dotrzeć do celu i zejść ze
szczytu, wyruszyliśmy samochodami spod pensjonatu o piątej rano. Atak przypuściliśmy od słowackiej strony szlakiem
czerwonym z miejscowości Štrbské Pleso. Trasa była długa.
Na początku szliśmy wśród drzew, potem otaczała nas kosodrzewina, która z czasem ustąpiła miejsca nagim skałom i kamieniom. W połowie drogi, w najtrudniejszych fragmentach
szlaku korzystaliśmy z łańcuchów i drabinek. Dotarliśmy do
najwyżej położonego w Tatrach słowackiego schroniska Chata pod Rysami (2250 m n.p.m.). Uwagę naszej grupy przyciągnął położony dwie minuty drogi od schroniska wychodek.
Postawiona na drewnianej platformie przytwierdzonej do
skalnej ściany sławojka, została pomalowana kolorowymi farbami. Jednak jej największą atrakcją jest niesamowity widok
z wielkiego okna – wprost na Rysy. Turyści, którzy trafią tu za
potrzebą mają zapewnione dodatkowe doznania!
Droga ze schroniska na szczyt była dla naszej grupy nie
lada wyzwaniem, ale się udało. W dół ruszyliśmy po godzinie
dwunastej szczęśliwi i dumni. Na wysokości łańcuchów zaczęło kropić. Chwilę później rozpętała się burza. Część osób,
które wysforowały się do przodu, schroniła się wśród drzew,
ale kilkoro zmokło do suchej nitki. Na szczęście wszyscy
wspinacze cali, zdrowi i pełni emocji dotarli do pensjonatu
– ostatni po godzinie siedemnastej.
Ci, którzy nie zdecydowali się na ekstremalną wyprawę
pojechali do miejscowości Żdiar na Słowacji, gdzie znajduje
się mierząca ponad 1,2 kilometra długości drewniana kładka
widokowa biegnąca 24 metry nad ziemią wśród koron drzew.
Na jej końcu góruje spiralna wieża widokowa, z której roztacza się zachwycający widok. Wieczorem obie grupy spotkały
się przy ognisku, gdzie podzieliły się wrażeniami.
W piątek chętni wybrali się na wycieczkę rowerową
z Chochołowa do Nowego Targu. Gdy dotarliśmy na Rynek,
z wieży ratusza zabrzmiał hejnał. Po miłym odpoczynku na
Rynku wróciliśmy jednośladami do Chochołowa. O ile jednak 22-kilometrowa trasa w jedną stronę była bardzo przyjemna, bo jechaliśmy z górki, z powrotem było znacznie
trudniej i kolarze poczuli ją w nogach. Część grupy odwiedziła Chochołowskie Termy, by popluskać się w basenach.
Dzień zakończyliśmy biesiadą z góralskim poczęstunkiem
i muzyką.
Kolejny mocny akcent przypadł na ostatni dzień. W sobotę duża część uczestników turnusu wybrała się na wycieczkę do Słowackiego Raju, gdzie przeszła szlakiem z wiszącymi
mostami, drewnianymi kładkami oraz przymocowanymi
do skał drewnianymi stopniami, podziwiając potoki i wodospady. Pozostali zorganizowali sobie własną wycieczkę,
m.in. Ścieżką nad Reglami. Po zmierzchu spotkaliśmy się na
magicznym wieczorze przy kominku. O nastrój zadbali Ania
i Dominik, którzy wyciągnęli gitary i zaśpiewali w duecie
chwytające za serce piosenki.
Nazajutrz, w niedzielę 1 września, żegnaliśmy się z wielkim żalem i nadzieją, że kolejny turnus dostarczy nam
równie wspaniałych przygód i emocji. Spędzony wspólnie
tydzień dodał nam energii i wiary w siebie. Przekonaliśmy
się, że mimo choroby możemy zdobywać szczyty, a wędrując
razem niestraszne są nam żadne przeszkody.
Dorota Pięta, hoł
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Po górskich wędrówkach był czas na rozmowy przy herbacie

Uczestnicy wycieczki rowerowej - zmęczeni, ale szczęśliwi

W drodze na Rusinową Polanę
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Lato z „J-elitą” nad morzem

Siatkówka na plaży

W tegorocznym turnusie rehabilitacyjnym „J-elity”
nad morzem, który odbył się w dniach 13-27 lipca
w Darłówku, wzięło udział niemal 150 osób: dzieci
z NZJ wraz z rodzeństwem i rodzicami.
Urokliwa plaża, piękna pogoda i cudowni ludzie to gwarancja wspaniałego wypoczynku i regeneracji z „J-elitą”. Już
w pierwszych dniach turnusu, który gościł w nadmorskim
centrum rehabilitacji Piramida I, zorganizowaliśmy wieczór
przy grillu. Dzięki swobodnej atmosferze mogliśmy się nawzajem poznać i polubić. Kolejne dni stały pod znakiem licznych
atrakcji, m.in. zajęć sportowych na terenie ośrodka i na plaży.
Zawody, gry i zabawy dla dzieci, młodzieży i rodziców cieszyły
się dużym powodzeniem i przyniosły nam mnóstwo emocji
i radości. Prawdziwym hitem okazały się zajęcia plastyczne
i artystyczne pod okiem niesamowitej Andzi. Ich zwieńczeniem był wieczorek hawajski – najweselsza i najbardziej kolorowa impreza w czasie wspólnie spędzonych dwóch tygodni.
Na półmetku turnusu ochotnicy stanęli przed nie lada
wyzwaniem. Podczas spływu kajakowego malowniczą rzeką Wieprzą mogliśmy sprawdzić siłę fizyczną, opanowanie
i umiejętności radzenia sobie w trudnych warunkach. Wszyscy kajakarze, niezależnie od doświadczenia i umiejętności,
stwierdzili zgodnie – to była fantastyczna przygoda!
Nie mniej wrażeń dostarczyła nam zorganizowana przez
Tamarę gra terenowa. Kilkuosobowe drużyny, które wcieliły
się w studentów archeologii, otrzymały mapę i wytyczne, jak
dotrzeć do sekretnych punktów na terenie Darłówka, gdzie

Spływ kajakowy Wieprzą
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zostały ukryte wskazówki o kolejnych bazach i zadania dla
rywalizujących zespołów. Celem było odnalezienie ukrytych
skrzyń ze skarbami zgromadzonymi setki lat temu podczas
korsarskich wypraw przez duńskiego króla Eryka. Emocje towarzyszące grze były tak duże, że udzielały się nawet turystom
wypoczywającym w nadmorskim miasteczku. Byliśmy na tyle
pochłonięci zabawą, że nikt nie pamiętał o chorobie i codziennych troskach.
Chętni odwiedzili Muzeum Zimnej Wojny w Podborsku,
znajdujące się na terenie byłej tajnej bazy atomowej wojsk radzieckich, mogli również wyruszyć w morski rejs statkiem
wycieczkowym. Tradycyjnie, każdy mógł znaleźć coś dla siebie. Wieczorne pogawędki, słoneczne i morskie kąpiele, gry
i muzyka sprzyjały integracji, wymianie doświadczeń oraz
zawiązaniu nowych znajomości, które z czasem mogą się przerodzić w przyjaźnie.
Jedenasty letni turnus „J-elity” nad morzem dobiegł końca.
Żegnaliśmy się ze smutkiem, ale i nadzieją, że już za rok ponownie spotkamy się na pięknej bałtyckiej plaży w tak wspaniałym gronie.
Sylwia Szewczyk

Pod opieką lekarza i psychologa

Uczestnicy turnusu mogli korzystać z zabiegów rehabilitacyjnych, a towarzyszyli im lekarz i psycholog, którzy udzielali
indywidualnych konsultacji oraz dbali o zdrowie i kondycję
emocjonalną dzieci i dorosłych.

Wieczorek hawajski – najbardziej kolorowa impreza turnusu
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Urzędy nie chcą pracowników
z niepełnosprawnością
W skontrolowanych przez NIK urzędach i instytucjach państwowych i samorządowych pracownicy z niepełnosprawnością stanowili tylko 3 proc.
zatrudnionych.

Lustratorzy Najwyższej Izby Kontroli odwiedzili 35 instytucji administracji samorządowej, rządowej i tzw. państwowe osoby prawne z terenu siedmiu województw. Wyniki kontroli nie są krzepiące. Ponieważ placówki nie spełniały wymaganego przepisami 6-procentowego poziomu
zatrudnienia osób z niepełnosprawnością, musiały płacić
kary na PFRON. W latach 2016-2018 (do 30 czerwca) było
to łącznie 10,6 mln zł.
Statystyki są równie przygnębiające.
Od stycznia 2016 r. do końca czerwca 2018 r. osoby
z niepełnosprawnością zatrudniło tylko 18 z 35 skontrolowanych jednostek. Na 1335 ogłoszonych w ostatnich trzech

Zwiedzanie Gdańska z „J-elitą”
Jak spędzić ostatnie dni lata? Po rowerach, kajakach, pieszych wycieczkach, górskich wspinaczkach i turnusach rehabilitacyjnych Oddział Pomorski „J-elity” zaproponował weekendowe zwiedzanie Gdańska.
Kilkunastu uczestników wycieczki z różnych stron
kraju powitaliśmy w piątek 13 września w położonym
nieopodal śródmieścia przytulnym pensjonacie Via Steso.
Nazajutrz przystąpiliśmy do realizacji intensywnego
programu zwiedzania. O godzinie 10 wymaszerowaliśmy
do Głównego Miasta Gdańska. Nasz przewodnik Robert
czekał przy Bramie Wyżynnej, dalej była Katownia i Złota
Brama, przez którą przeszliśmy na Drogę Królewską czyli
ulicę Długą i Długi Targ, aż do fontanny Neptuna. Po drodze
zwiedziliśmy Dom Uphagena (w którym mieści się Muzeum
Wnętrz Mieszczańskich), Ratusz Główny Miasta i Dwór
Artusa. Wszystko to pod czujnym okiem górującego nad
fontanną „nagiego faceta z widłami”. Kolejnym punktem
programu była Bazylika Mariacka, największa w Europie
świątynia zbudowana z cegły. Ostatnim przystankiem
tego dnia była inna wizytówka Gdańska – Żuraw nad
Motławą, przy którym rozstaliśmy się z przewodnikiem.
Podczas kolacji delektowaliśmy się wypiekami mojej żony,
Basi i dyskutowaliśmy o życiu i chorobie. Kto chciał, mógł
opowiedzieć swoją historię. Nie zabrakło poruszających
relacji rodziców o zmaganiach swoich dzieci i lżejszych
anegdot o tematyce matrymonialnej.

Dzień Edukacji o NZJ w Gdyni
Po dwuletniej przerwie 25 maja 2019 roku za sprawą pomorskiego oddziału „J-elity” do Gdyni zawitał Dzień Edukacji o Nieswoistych Chorobach Jelit.
W spotkaniu, które odbyło się w Hotelu Nadmorskim,
wzięło udział około 60 osób zainteresowanych prelekcjami
specjalistów. Pierwszy wykład wygłosiła gastrolog dr hab.
n. med. Maria Kłopocka, która przybliżyła zebranym jak
pacjent z NZJ może pomóc w leczeniu. Po niej na scenę wyszedł farmaceuta dr n. med. Ariel Liebert, który z humorem
opowiedział jakie niebezpieczeństwa czają się na aptecznych półkach. Wszyscy, którzy wysłuchali tego wystąpienia
będą bardziej krytycznie przyglądać się wszechobecnym
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latach naborów na wolne stanowiska zgłosiło się 202 niepełnosprawnych, spośród których pracę zdobyło tylko 33
(16,3 proc.). Inspektorzy NIK stwierdzili, że w ogłoszeniach
o naborze podawano nierzetelne informacje, mogące zniechęcać osoby z niepełnosprawnością. W trzech jednostkach
wykryli również naruszenie przepisów dotyczących pierwszeństwa w zatrudnieniu takich osób.
Okazało się także, że 46 proc. skontrolowanych pracodawców nie przestrzegało praw pracowników z niepełnosprawnościami określonych w przepisach ustawy o rehabilitacji. Nieprawidłowości dotyczyły naruszenia norm czasu
(praca była świadczona nocą, powyżej ośmiu godzin na
dobę i z przekroczeniem norm tygodniowego czasu pracy)
oraz wykorzystania urlopu wypoczynkowego.
Spośród 79 skontrolowanych siedzib jednostek publicznych tylko 21 było całkowicie dostosowanych dla osób
z niepełnosprawnością.
źródło: nik.gov.pl

Główną atrakcją niedzieli było zwiedzanie Muzeum II
Wojny Światowej. Każdy mógł obejrzeć ekspozycję w swoim
tempie. Ponieważ jedna wizyta na zwiedzenie Trójmiasta
nie wystarczy, więc już snujemy plany na przyszły rok.
Dziękujemy wszystkim uczestnikom wycieczki oraz Ani za
zdjęcia, Bartkowi, Leszkowi Niemczykowi i Basi.
S.

Uczestnicy wycieczki J-elity w Gdańsku

reklamom suplementów i jeśli wzięli je sobie do serca –
konsultowali z lekarzem przyjmowanie wszelkim środków,
które maja wspomagać leczenie. Nikomu, kto usłyszał diagnozę wrzodziejącego zapalenia jelita grubego lub choroby
Leśniowskiego-Crohna nie trzeba mówić, jak wpływa na
naszą psychikę. O sposobach radzenia sobie z trudnymi
emocjami towarzyszącymi NZJ mówiła psycholog Dorota
Jakubczak. Z kolei dr n. med. Sławomir Chomik przedstawił aplikację mobilną dla pacjentów „CU Later”, o której
obszerniej pisaliśmy wcześniej [Kwartalnik nr 1 (44) 2019].
Ostatnią prelekcję wygłosiła przedstawicielka firmy Pharmabest, która przedstawiła preparat Vivomixx.
Dziękujemy wszystkim wykładowcom, organizatorom,
wolontariuszom oraz gościom naszego spotkania.
Red.
J-elita Nr 3 (46) 2019
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Przedstawicielka „J-elity” w zarządzie
EFCCA Młodych!
Podczas lipcowego spotkania EFCCA Youth Group
(EYG) wybrano członków zarządu głównego organizacji. Z radością informujemy, że w siedmioosobowym gronie znalazła się przedstawicielka „J-elity”,
Olga Gołębiewska.

Coroczne spotkanie EFCCA Youth Group odbyło się
w dniach 19 i 20 lipca 2019 r. w Brukseli w Belgii. Uczestnicy
zjazdu skupili się na problemie przejścia młodych pacjentów ze
szpitala pediatrycznego do szpitala dla dorosłych oraz związanych z tym problemach, dotykających chorych na NZJ. Pierwszy
dzień spotkania był bardzo intensywny. Delegaci prezentowali
aktywności swoich stowarzyszeń oraz dyskutowali o rozwiązaniach obowiązujących w ich krajach, które mają ułatwiać proces
przenoszenia młodych pacjentów do placówki dla dorosłych.
Drugiego dnia odbył się wykład belgijskiej gastroenterolog
o różnicach pomiędzy szpitalem pediatrycznym, a„dorosłym”.
Następnie miały miejsce wybory członków zarządu głównego
EFCCA Youth Group. Miło nam poinformować, że znalazła
się w nim przedstawicielka Towarzystwa „J-elita”, Olga Gołębiewska. Poza nią, we władzach EFCCA Młodych zasiadają:
przewodniczący Martin Mastrotto z Francji oraz członkowie
zarządu: Katleen Franc z Belgii, Natalia Mandakova ze Słowacji, Olga Mitrovic z Serbii, Selina Huber z Niemiec i Simo
Natunen z Finlandii. Po wyborach zarząd omawiał plan działania EYG na przyszły rok. Spotkanie zakończyło się oficjalną

Roboty i czarodziej u małych pacjentów
Dzięki wolontariuszom z firmy Sii sp. z o.o. i „J-elity” mali pacjenci z oddziałów gastroenterologii
i żywienia dzieci oraz pediatrii Szpitala Dziecięcego
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego przeżyli 8 września 2019 roku niezapomnianą niedzielę.
Zaczęło się od magicznych sztuczek w wykonaniu prestidigitatora. Czegóż tam nie było! Z uszu uradowanych dzieci
wypadały monety, w rękach czarodzieja ożywały chusteczki,
piłeczki rozmnażały się przez pączkowanie, a zmięty papier
zamienił się w elegancki kapelusik, który wylądował na głowie roześmianej dziewczynki. Na zakończenie pokazu magik
zdradził dzieciom sekrety kilku ze swoich sztuczek. Dzięki tajemnej mocy po powrocie ze szpitala do domu i szkoły będą
mogły czarować rodzeństwo oraz koleżanki i kolegów.
W drugiej części spotkania magia ustąpiła nauce. Mali pacjenci mogli podziwiać umiejętności robotów zbudowanych
z klocków lego. Jeden przestawiał małe przedmioty, natomiast
drugi jeździł i potrafił wykryć stojące mu na drodze przeszkody.
Dzieci mogły nie tylko dotknąć urządzeń, poznać mechanizm
ich działania, ale także zbudować i zaprogramować pod okiem

Nowy lek biologiczny dla pacjentów
z chorobą Leśniowskiego-Crohna
Od 1 września 2019 roku pacjenci z chorobą Leśniowskiego-Crohna mogą być leczeni nowym preparatem biologicznym – ustekinumabem. Wprowadzenie nowego leku to efekt długotrwałych starań
Towarzystwa „J-elita” i opiekujących się nami lekarzy.

Ustekinumab (Stelara) to nowoczesne przeciwciało monoklonalne. Będzie on kolejną opcją terapeutyczną w programie
lekowym choroby Leśniowskiego-Crohna o rocznej terapii,
stosowaną w razie niepowodzenia dotychczasowego leczenia.
J-elita Nr 3 (46) 2019

kolacją oraz rozdaniem uczestnikom dyplomów. Każdy wrócił
do swojego kraju pełen motywacji do działania na rzecz młodych pacjentów z NZJ.
EFCCA, czyli Europejska Federacja Stowarzyszeń Crohna i Colitis Ulcerosa reprezentuje 39 krajowych stowarzyszeń
pacjentów z nieswoistymi zapaleniami jelit z Europy i świata
i ma na celu poprawę jakości życia oraz niesienie świadomości
o problemach osób dotkniętych NZJ. Towarzystwo „J-elita”
jest jej członkiem od 2011 roku.
Red.

Nowe władze EFCCA Youth Group

specjalistów z Sii własnego mini-robota. Ochotnicy poddali się
malowaniu buziek, a na zakończenie wszystkie dzieci – te małe
i nieco większe dostały w prezencie zestawy klocków Lego odpowiednich dla swojego wieku. Radości było co niemiara! Dziękujemy głównej organizatorce wydarzenia Sylwii oraz pozostałym wspaniałym wolontariuszom: Klarze, Kasi, Marcelinie,
Jackowi i Konradowi z Sii oraz Agnieszce i Kamilowi z „J-elity.
hoł

Pokaz magicznych sztuczek dla małych pacjentów

Stelara jest lekiem bardzo drogim i może być podawana
dorosłym pacjentom w ciężkiej postaci choroby Leśniowskiego-Crohna (wynik w skali CDAI powyżej 300 punktów)
w przypadku braku odpowiedzi na leczenie dwoma przeciwciałami przeciwko TNF: infliksimabem i adalimumabem.
Kobiety w wieku rozrodczym muszą wyrazić zgodę na świadomą kontrolę urodzin w trakcie leczenia ustekinumabem
oraz w okresie minimum 15 tygodni po zastosowaniu ostatniej dawki leku.
Więcej o leku pisaliśmy w numerze 2 (41) Kwartalnika
z 2018 roku.
Red.
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Raport o innowacyjnych lekach
Wprowadzenie nowego produktu leczniczego
na rynek trwa średnio 12 lat i kosztuje blisko 4
mld złotych – wskazują autorzy raportu „Przełomowe innowacje farmaceutyczne. Doświadczenia. Rekomendacje. Perspektywy”.
Raport, opracowany przez Instytut Innowacyjna Gospodarka (INGOS) na zlecenie Związku Pracodawców Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych INFARMA został
przedstawiony 18 czerwca 2019 r. w Warszawie.
Bogna Cichowska-Duma, dyrektor generalna INFARMA
podkreśliła, że powstanie nowych leków poprzedzone jest
długotrwałymi i zaawansowanymi technologicznie pracami
badawczo-rozwojowymi. – Wprowadzenie nowego produktu leczniczego na rynek trwa średnio 12 lat i kosztuje blisko
4 mld złotych. Czasochłonność i kosztochłonność wynikają
głownie z wysokiego ryzyka niepowodzenia. Tylko 1 na 8 tys.
cząsteczek ostatecznie staje się lekiem – tłumaczyła.
Dyrektor generalna INFARMY mówiła też o tym, że
wzrost średniej oczekiwanej długości życia w latach 20002009 można w 73 proc. przypisać innowacyjnym lekom.
Po prezentacji zaproszeni eksperci dyskutowali o możliwościach, jakie niosą za sobą innowacyjne leki z perspektywy lekarza, pacjenta i systemu ochrony zdrowia, a także
o kierunkach najnowszych prac badawczych nad nowymi
lekami. – Innowacyjne leki powodują, że pacjent może normalnie żyć z chorobą. Nie tylko wydłuża się jego życie, ale
też poprawia jakość. Dlatego chory może często wrócić do
pracy, przestaje wymagać stałej opieki najbliższych, znów
może zajmować się swoimi dziećmi czy wnuczętami – podkreślała Monika Zientek, prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Młodych z Zapalnymi Chorobami Tkanki Łącznej „3majmy się razem”.
Dyrektor zarządzająca INGOS, Maria Łapińska mówiła
o wpływie innowacyjnych leków na gospodarkę. – Dzięki
pozytywnym skutkom dla pojedynczych pacjentów, kumulatywnie możemy mówić o istotnym wpływie na całą gospodarkę. Przywrócenie ludzi na rynek pracy i odciążenie
systemu zabezpieczenia socjalnego to realna korzyść dla
budżetu państwa. Dlatego nakłady na skuteczne i bezpieczne leki powinny być traktowane w kategoriach długoterminowej inwestycji – mówiła. Tłumaczyła również, że 1-procentowy wzrost przewidywanej długości życia populacji
może mieć przełożenie na wzrost PKB nawet o 6 proc.
Jak czytamy w raporcie, rocznie Europejska Agencja Leków (EMA) wydaje średnio 87 pozytywnych opinii doty-

Gorzowski szpital nie zaprzestanie
terapii lekami biologicznymi
Przedstawiciele władz Wielospecjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wielkopolskim
w odpowiedzi na pismo „J-elity” informują, że placówka nie zamierza przerywać terapii biologicznej
dla pacjentów z NZJ.
Dyrekcja szpitala poinformowała, że pogłoska o zakończeniu terapii biologicznej pacjentów z wrzodziejących zapaleniem
jelita grubego i chorobą Leśniowskiego-Crohna jest nieprawdziwa, a kontynuacja programu realizowanego na Oddziale Chorób
Wewnętrznych, Nadciśnienia Tętniczego, Endokrynologii i Gastroenterologii nie jest w żaden sposób zagrożona. „Jednocześnie
przyznajemy, że jak prawie wszystkie szpitale wojewódzkie je-
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czących wprowadzenia produktów leczniczych do obrotu,
a także dopuszcza średnio w skali roku 35 nowych substancji czynnych w różnych obszarach terapeutycznych. W latach 2015-2018 najwięcej pozytywnych opinii Agencja wydała w 2015 roku (93 opinie), natomiast najwięcej nowych
substancji czynnych dopuściła w 2018 roku (42 nowe substancje czynne).
Jednym z poważnych problemów zdrowotnych, dotykających w dużej mierze osób w wieku produkcyjnym, są
choroby autoimmunologiczne, m.in. nieswoiste zapalenia
jelit. Nadzieją dla wielu chorych są innowacyjne leki biologiczne. W latach 1995-2007 wprowadzono w Europie blisko
105 leków biologicznych. Autorzy raportu wskazują, że stosowanie terapii biologicznych zmniejsza koszty społeczne,
powstałe w wyniku utraty produktywności pacjentów. Wynika to między innymi z faktu, że remisja tych chorób przy
tradycyjnym leczeniu trwa od 2 do 5 lat, a w przypadku leczenia biologicznego aż do 10 lat.
Obecnie w fazie rozwoju na całym świecie jest około 7
tys. innowacyjnych leków. W Polsce podstawowym problemem, który ogranicza ich wdrażanie jest brak odpowiedniego poziomu wydatków publicznych na ten cel. Autorzy
raportu rekomendują m.in. zwiększenie wydatków publicznych na ochronę zdrowia oraz uwzględnianie kosztów pośrednich przy podejmowaniu decyzji o finansowaniu terapii z budżetu.
Raport: „Przełomowe innowacje farmaceutyczne” można
znaleźć na stronie www.infarma.pl w zakładce „Raporty”.
Opr. Na podstawie informacji prasowej i raportu

Dyskusja na temat raportu 18 czerwca 2019 r. w Warszawie

steśmy oblegani przez pacjentów. Również pacjenci otrzymujący
u nas terapię biologiczną NZJ przyjeżdżają do nas z różnych województw i nie są odsyłani. To niestety wiąże się czasami z trudnościami lokalowymi. Rozbudowa i rozwój szpitala oraz zwiększenie komfortu wszystkich pacjentów jest naszym priorytetem”
– czytamy w piśmie z 16 lipca 2019 r. podpisanym przez prezesa,
wiceprezesa oraz zastępcę dyrektora do spraw lecznictwa szpitala.
List od władz szpitala to odpowiedź na interwencję Towarzystwa „J-elita”, do którego docierały sygnały od zaniepokojonych
pacjentów placówki. Zwracaliśmy w niej również uwagę na trudne warunki, w jakich prowadzona jest terapia biologiczna.
„Brakuje łóżek, chorzy są obsługiwani na korytarzu. Tym samym nie są zachowane względy bezpieczeństwa (leki biologiczne
bardzo obniżają odporność, więc wskazane byłoby odizolowanie
tak leczonego pacjenta od pozostałych).” – wskazaliśmy w naszym piśmie.
Red.
J-elita Nr 3 (46) 2019

Leczenie / 1 %

Nowa, nieinwazyjna metoda
diagnostyczna w chorobach jelit –
odkrycie polskich naukowców
Nieswoistym zapaleniom jelit (NZJ), ale także wielu innym chorobom towarzyszy upośledzenie funkcji bariery
jelitowej. W warunkach zdrowia bariera jelitowa kontroluje
przenikanie substancji odżywczych z jelita do krwi i jednocześnie chroni przed wchłanianiem potencjalnie szkodliwych związków. W przebiegu NZJ – przy rozpoznaniu choroby i w czasie każdego zaostrzenia – dochodzi do uszkodzenia bariery jelitowej i zwiększonego przenikania związków
wytwarzanych przez bakterie do krwi. Uszkodzenie bariery jelitowej nie jest zjawiskiem występującym tylko w NZJ.
Dotyczy wielu chorób jelit oraz chorób ogólnoustrojowych,
w których ma miejsce zaburzenie ukrwienia jelit.
W oparciu o to zjawisko, w badaniu przeprowadzonym
przez Zakład Fizjologii i Patofizjologii Eksperymentalnej oraz
Klinikę Gastroenterologii i Żywienia Dzieci Warszawskiego
Uniwersytetu Medycznego, opracowano nową metodę oceny
szczelności bariery jelitowej. Metoda ta polega na zmierzeniu
stężenia związków produkowanych przez bakterie jelitowe
w kale oraz krwi pacjenta. Badacze zaproponowali nowy marker przepuszczalności jelita o nazwie Pr (permeability ratio),
który wylicza się jako stosunek stężenia związków produko-

„J-elita” pyta o opiekę koordynowaną
Mamy nadzieję, że pilotaż opieki koordynowanej
nad pacjentami z nieswoistymi chorobami zapalnymi jelit zostanie wdrożony jeszcze w 2019 roku
– informuje Biuro Komunikacji Społecznej Narodowego Funduszu Zdrowia.
Kwartalnik „J-elita”: Czy Narodowy Fundusz Zdrowia

pracuje nad wdrożeniem modelu opieki koordynowanej
nad pacjentami z nieswoistymi chorobami zapalnymi jelit
(NChZJ)?
Biuro Komunikacji Społecznej NFZ: Tak. Narodowy
Fundusz Zdrowia pracuje nad wdrożeniem modelu opieki
koordynowanej nad pacjentami z NChZJ.

Na jakim etapie są prace?
– Prace są na etapie końcowego ustalania warunków
udzielania świadczeń.

Kiedy można się spodziewać wdrożenia pilotażu
tego rozwiązania?

Zebraliśmy 285,4 tys. zł na pomoc
chorym z NZJ!
Dzięki naszym członkom, ich bliskim i przyjaciołom
oraz wszystkim tym, którym los chorych na NZJ nie
jest obojętny udało nam się zebrać z 1% od podatku
285,4 tys. zł na pomoc dzieciom i dorosłym zmagającym się z wrzodziejącym zapaleniem jelita grubego i chorobą Leśniowskiego-Crohna. Dziękujemy!
Tegoroczna zbiórka 1% była dla „J-elity” rekordowa. Przekazaliście Państwo o 33 tys. zł więcej, niż przed rokiem. Dzięki temu
będziemy mogli zrobić jeszcze więcej dla chorych dzieci i dorosłych oraz ich najbliższych. Każda złotówka zostanie wykorzystana na edukację, integrację, wsparcie pacjentów z NZJ oraz dalszą
walkę o dostęp do nowoczesnego leczenia.
J-elita Nr 3 (46) 2019

wanych przez bakterie jelitowe we krwi do stężenia ich w kale.
W przypadku uszkodzenia jelita (czyli uszkodzenia bariery
jelitowej) należy oczekiwać wysokich wartości Pr.
Badanie z użyciem tej metody wykazało zwiększoną
przepuszczalność jelita w zwierzęcym modelu zapalenia jelita, jak również u pacjentów chorujących na NZJ.
Metoda ta odznacza się małą inwazyjnością, ponieważ wymaga pobrania jedynie próbki kału i krwi. Badacze mają nadzieję, że znajdzie ona zastosowanie w diagnostyce oraz monitorowaniu leczenia chorób takich jak NZJ i pozwoli na częściowe
zastąpienie badań endoskopowych, które u dzieci (ale i u części osób dorosłych) wykonywane są w znieczuleniu ogólnym.
Metoda ta wymaga jeszcze dalszych badań przeprowadzonych
w większych grupach pacjentów, w tym ustalenia korelacji stopnia przepuszczalności jelita z zasięgiem zmian zapalnych w jelicie i aktywnością kliniczną choroby.
Praca, opublikowana w czasopiśmie o międzynarodowym zasięgu, została zauważona przez popularny portal
ScienceDaily poświecony popularyzacji najnowszych, znaczących osiągnięć naukowych.
Kinga Jaworska, Marek Konop, Klaudia Bielinska, Tomasz
Hutsch, Marcin Dziekiewicz, Aleksandra Banaszkiewicz, Marcin
Ufnal Inflammatory bowel disease is associated with increased
gut-to-blood penetration of short-chain fatty acids: A new, noninvasive marker of a functional intestinal lesion. ExpPhysiol. 2019
Aug;104(8):1226-1236.

– Wdrożenia pilotażu można się spodziewać po wydaniu przez
Ministerstwo Zdrowia rozporządzenia. Prace nad tym pilotażem
trwają, ale mamy nadzieję, że zostanie wdrożony jeszcze w 2019 roku.

Jakie są założenia planowanego modelu?

– Założenia planowanego modelu opieki koordynowanej
nad pacjentami z NChZJ będą przedstawione w konsultacjach
społecznych i są zbieżne z raportem opracowanym przez Polskie
Towarzystwo Gastroenterologii we współpracy z Fundacją Eksperci dla Zdrowia. „Model Opieki Koordynowanej nad Pacjentem z Nieswoistymi Chorobami Zapalnymi Jelit” z 2017 roku.

Opieka kompleksowa

Przypomnijmy, że Towarzystwo „J-elita” zabiega o wdrożenie opieki koordynowanej odkąd został on przedstawiony
w 2017 r. w parlamencie. Model, przygotowany przez ekspertów Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii, zakłada powstanie kilkunastu centrów leczenia NZJ w całej Polsce z lekarzami różnych specjalności, wyposażonych w nowoczesny
sprzęt, oferujących zarówno opiekę szpitalną, jak i ambulatoryjną (w poradni) oraz leczenie biologiczne. (Więcej o opiece
koordynowanej w Kwartalniku nr 4 [39] 2017).

Dzięki Państwa wsparciu w zeszłym roku w turnusach rehabilitacyjnych „J-elity”, spotkaniach integracyjnych oraz „Bieszczadzkim rajdzie” i spływie kajakowym wzięło udział ok. 350
dzieci, młodzieży i dorosłych. Zorganizowaliśmy Dni Edukacji
o NZJ oraz pikniki i spotkania edukacyjne z okazji Światowego Dnia NZJ w czterech ośrodkach. Organizowaliśmy zajęcia
i warsztaty plastyczne, spotkania integracyjne i grup wsparcia.
Mówiliśmy o problemach chorych w mediach regionalnych
i ogólnopolskich. Łącznie przekazaliśmy ponad 100 tys. zł darowizn, w tym karty DOZ na zakup leków dla chorych w trudnej
sytuacji materialnej oraz sprzęt dla szpitali. Wydawaliśmy Kwartalnik, wznowiliśmy wydanie trzech poradników i wydaliśmy
nowy. Skutecznie interweniowaliśmy w Ministerstwie Zdrowia.
Nie udałoby się tego wszystkiego osiągnąć bez Was. Dziękujemy!
Towarzystwo „J-elita”
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Przejście w dorosłość z chorobą przewlekłą
Rzecznik Praw Pacjenta, wspólnie z przedstawicielami pacjentów oraz ekspertami medycznymi,
przedstawił 18 czerwca 2019 r. model rozwiązania
problemu przejścia pacjentów chorych przewlekle
z opieki pediatrycznej do opieki w poradni dla dorosłych, w ramach ambulatoryjnej opieki zdrowotnej.
Przejście w dorosłość z chorobą przewlekłą do specjalistycznej opieki dla dorosłych niesie za sobą wiele trudności,
przede wszystkim dla samych pacjentów, ale także ich rodziców, opiekunów oraz środowiska medycznego. Młodzi pacjenci muszą nauczyć się samodzielnego życia ze swoim schorzeniem oraz odpowiedzialności za podjęte decyzje. Do takich
zmian muszą przyzwyczaić się także rodzice, którzy do niedawna podejmowali decyzje o leczeniu swojego dziecka.
W celu określenia roli poszczególnych elementów systemu opieki zdrowotnej – personelu medycznego, organizacji pacjentów, a także samego pacjenta, Rzecznik, wraz
z organizacjami opracował tzw. dobre praktyki, które
wskazują lekarzowi pediatrze oraz lekarzowi w poradni dla
dorosłych, o czym powinien pamiętać personel medyczny
w przypadku zbliżającego się czasu podjęcia przez małoletniego pacjenta leczenia w poradni dla dorosłych.
– Bardzo ważne jest, aby młodzi pacjenci mieli zapewnioną sprawną możliwość przejścia do opieki i leczenia dla
dorosłych, bez przerw w leczeniu – powiedział Rzecznik
Praw Pacjenta Bartłomiej Chmielowiec. – Taką możliwość
dałaby szansa skorzystania z wizyt adaptacyjnych, które
odbywałyby się pomiędzy 16, a 18 rokiem życia w poradniach dla dorosłych. Pacjent co najmniej dwa razy w roku
mógłby skorzystać z konsultacji z lekarzem, który będzie
prowadził jego leczenie po osiągnięciu pełnoletności.
Pacjent miałby wówczas możliwość zapoznania się
z funkcjonowaniem placówki dla dorosłych, co z pewnością wpłynęłoby na zmniejszenie dyskomfortu związanego
z zakończeniem leczenia w ośrodku pediatrycznym. Ponadto takie wizyty pozwoliłyby zachować przepływ informacji
o stanie zdrowia pacjenta pomiędzy lekarzami z obydwu
placówek.
We współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz
z lekarzami prowadzącymi wizyta adaptacyjna zostanie
wprowadzona w każdej pediatrycznej jednostce chorobowej
wymagającej ciągłości leczenia.
– Idealną sytuacją byłoby, gdyby lekarz chorób dzieci
spotkał się z tym z opieki dla dorosłych. Moim zdaniem jest
to realne i praktyczne rozwiązanie do wprowadzenia w Polsce. Myślę, że także dobre dla pacjenta – powiedział prof.
Jan Styczyński, Konsultant Krajowy ds. onkologii i hematologii dziecięcej. – Z punktu widzenia lekarskiego taki
model przejścia, jaki zapewniają „dobre praktyki”, jest na
chwilę obecną dobrze uporządkowany i przemyślany, dlatego myślę, że jest on realny.

Opracowane zostały także „Karta informacyjna przejścia
w dorosłość” (dokument, który ma na celu zapewnienie ciągłości leczenia) oraz dobra praktyka przejścia w dorosłość. Jest to
pewnego rodzaju instrukcja dla personelu medycznego, w jaki
sposób przygotować 16-letniego pacjenta. Określono w niej
zadania lekarza z poradni dla dzieci, lekarza z poradni dla dorosłych, a także zaznaczono, co powinien zrobić sam pacjent.
W materiale wskazana została również potrzeba wsparcia psychologicznego dla pacjentów, którzy borykają się z problemami
dotyczącymi zdrowia psychicznego w trakcie takiego przejścia.
Krok 1. Lekarz z poradni dla dzieci powinien:
- przekazać informacje (zarówno pacjentowi, jak i rodzicom lub
opiekunom prawnym), że przejście jest nieuniknione, o konieczności zapewnienia ciągłości leczenia, a także kiedy takie
przejście nastąpi i jakie są z tym związane konsekwencje,
- zaproponować konsultację psychologiczną,
- zaproponować wsparcie ze strony organizacji pacjentów,
- wypełnić kartę informacyjną przejścia w dorosłość – jeśli jest
zgoda na uzyskanie wizyty w ramach poradni dla dorosłych.
Wskazać podmioty lecznicze, w których można kontynuować
leczenie, jeśli to możliwe najlepiej wskazać konkretnego lekarza,
- poinformować o możliwości przekazania dokumentacji medycznej pacjenta,
- wystawić skierowanie na wizytę adaptacyjną w poradni dla
dorosłych.
Krok 2. Pacjent powinien:
- umówić się na wizytę w ośrodku dla dorosłych w celu zainicjowania procedury przejścia.
Krok 3. Lekarz z poradni dla dorosłych powinien:
- przeprowadzić wizytę adaptacyjną, w tym:
• zapoznać się z historią choroby i zastosowanym procesem
leczenia,
• wypełnić kartę przejścia,
• jeśli dane świadczenie/program lekowy nie są dostępne zaproponować możliwe rozwiązanie,
• poinformować o możliwości leczenia w poradni dla dorosłych,
• poinformować o możliwości skorzystania z porady psychologa.
Krok 4. Lekarz z poradni dla dzieci powinien:
- zweryfikować kartę przejścia.
Jak zapewnia Rzecznik Praw Pacjenta, dobre praktyki to tylko
początek działań w tym zakresie. Następnie RPP podejmie kroki,
aby to rozwiązanie zostało uregulowane w przepisach prawa.
– Razem z przedstawicielami pacjentów chcielibyśmy, aby te
dobre praktyki stały się powszechnie obowiązujące i będziemy
dążyć do tego, aby nabrały pewnych ram legislacyjnych – podsumował Bartłomiej Chmielowiec.
Opr. na podst. informacji prasowej

Wypełnij ankietę na temat wpływu przetok odbytu na jakość życia
Jaki wpływ mają przetoki okołoodbytnicze na jakość życia pacjentów z chorobą Leśniowskiego-Crohna?
Odpowiedź na to pytanie umożliwi badanie prowadzone przez Europejską Federację
Stowarzyszeń Crohna i Colitis Ulcerosa (EFCCA) i firmę Takeda.
O wypełnienie kwestionariusza bardzo prosimy pacjentów z chorobą LeśniowskiegoCrohna, zarówno z przetokami odbytu, jak i bez.
Aby wziąć udział w badaniu, wystarczy wejść na stronę: https://www.efccasurvey.org/index.php/132825?lang=pl
Kwestionariusz został opracowany we współpracy z ekspertami i przedstawicielami pacjentów, m.in. z Towarzystwa „J-elita”.
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Przyczyny NChZJ
Choroba Leśniowskiego-Crohna (ch.L-C) oraz
wrzodziejące zapalenie jelita grubego (WZJG), czyli
nieswoiste zapalenia jelit (NZJ), to przewlekłe choroby, w których u osób predysponowanych genetycznie, pod wpływem sprzyjających czynników
środowiskowych, dochodzi do zaburzenia mechanizmów odpowiedzi immunologicznej.
W konsekwencji rozwija się nieswoisty stan zapalny, związany ze ścianą przewodu pokarmowego i jego otoczenia. Choroby przebiegają z okresami remisji i zaostrzeń.
We WZJG zmiany są ograniczone do jelita grubego, a uszkodzenie dotyczy jedynie błony śluzowej, natomiast w ch.L-C uszkodzenia mogą występować w każdym odcinku przewodu pokarmowego (od ust do odbytu), zaś zmiany mogą sięgać również do
warstw ściany jelita. Podstawowymi objawami są biegunka, ból
brzucha oraz krwawienie. W przypadku ch.L-C, ze względu na
zajęcia przez chorobę wszystkich warstw ściany jelita, możliwe
jest występowanie zwężeń oraz przetok (np. między pętlą jelita cienkiego, a grubego, między jelitem, a skórą, między jelitem
grubym, a pęcherzem moczowym czy pochwą). Ryzyko operacji
z powodu powikłań związanych z chorobą jest większe w ch.L-C .
Konsekwencją nieprawidłowej odpowiedzi układu odpornościowego jest występowanie tzw. manifestacji pozajelitowych tych
NZJ. Należą do nich m.in. zmiany zapalne w stawach (m.in. zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa czy zapalenie stawów
krzyżowo-biodrowych), zmiany zapalne skóry i błon śluzowych
(odczynowe rumień guzowaty i piodermia zgorzelinowa czy bielactwo i łuszczyca) oraz stan zapalny elementów gałki ocznej (zapalnie tęczówki i/lub zapalenie błony naczyniowej oka).
WZJG występuje z prawie dwukrotnie większą częstością,
niż ch.L-C. Zapadalność na NZJ dotyczy przede wszystkim ludzi młodych (od 16 do 40 roku życia), choć w ostatnim czasie
obserwuje się wzrost liczby zachorowań u dzieci i u osób w starszym wieku. Choroby te występują przede wszystkim w krajach
rozwiniętych, to znaczy uprzemysłowionych, zurbanizowanych
(USA, Kanada, kraje tzw. starej Unii Europejskiej, jak Wielka
Brytania czy Francja). Potwierdza to fakt, że w krajach rozwijających się (m.in. Chiny i Indie), gdzie częstość występowania
NChZJ w przeszłości była niska, wraz z uprzemysłowieniem
i wzrostem liczebności ludności miejskiej obserwuje się zwiększoną zapadalność na te choroby. Ponadto NZJ występują rzadziej na terenie wiejskim w porównaniu z miastem.

Znanych jest kilkanaście genów związanych z ryzykiem
zachorowania na NZJ. Najbardziej poznanym jest gen NOD2/
CARD15, który koduje biało biorące udział w nieswoistej odpowiedzi immunologicznej na antygeny bakteryjne, co pozwala organizmowi odróżnić fizjologiczną florę jelitową od
patogennej. Mutacja tego genu może zwiększać aż 20-40 krotnie ryzyko zachorowania na ch.L-C, a dodatkowo odpowiada
za wcześniejszy początek choroby, lokalizację zmian w jelicie
cienkim oraz przebieg z włóknieniem i tworzeniem zwężeń.
Zmiana stylu życia, diety, higieny, pracy, a więc codziennego
funkcjonowania człowieka, to najważniejsze spośród czynników środowiskowych/epidemiologicznych, istotnych w rozwoju
NZJ. Żywność typu fast food, duża zawartość białka zwierzęcego, tłuszczów nasyconych oraz cukrów prostych wymieniane są
w prasie naukowej jako ważne czynniki wpływające na zmianę
składu flory jelitowej i pojawienie się bakterii sprzyjających procesowi zapalnemu. Ważny wydaje się również naturalny sposób
porodu, w trakcie którego dochodzi do zasiedlenia przewodu
pokarmowego noworodka florą bakteryjną z dróg rodnych
matki, do czego nie dochodzi w trakcie cięcia cesarskiego. Za
istotne wymienia się również karmienie piersią, rozwój alergii
pokarmowych, wczesną antybiotykoterapię.
Ciekawym czynnikiem związanym ze stylem życia jest palenie tytoniu, które w przypadku ch.L-C zwiększa ryzyko bardziej skomplikowanego przebiegu choroby, a w konsekwencji
ryzyka operacji. Z kolei we WZJG rzucenie palenia może być
czynnikiem przyczyniającym się do ujawnienia choroby lub
wystąpienia rzutu choroby u osób z chorobą już rozpoznaną.
Wśród czynników prowadzących do rozwoju lub wystąpienia objawów zaostrzenia WZJG i ch.L-C wymienia się
również stosowanie antybiotyków czy niesteroidowych leków
przeciwzapalnych. Leki te przyjmowane często lub w większych ilościach mogą wpływać na zaburzenie składu flory jelitowej, czyli tzw. dysbiozę, która z kolei jest brana pod uwagę
jako czynnik wpływający na rozwój NZJ. Nie bez znaczenia
jest również stres, który podobnie jak wyżej wymienione leki
wymieniany jest wśród czynników mogących spowodować
ujawnienie choroby lub zaostrzenie objawów u osób z predyspozycją do NZJ.
dr n. med. Robert Dudkowiak
Zakład Dietetyki, Katedra Gastroenterologii i Hepatologii
Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

Nagrody stomaPERSONA 2018 rozdane
Po raz czwarty stomicy wybrali pielęgniarki, lekarza
i placówkę medyczną, dla których opieka okołostomijna jest nie tylko zawodem, ale misją i życiowym
powołaniem. Gala rozdania nagród stomaPERSONA 2018 odbyła się 22 kwietnia 2019 r. w Ambasadzie Wielkiej Brytanii w Warszawie.
StomaPERSONA to plebiscyt organizowany przez Fundację
STOMAlife od 2014 roku, w którym zwycięzców wybierają sami
pacjenci. W tym roku statuetki i vouchery edukacyjne ufundowane przez firmę Salts odebrali:
• W kategorii Pielęgniarka: Beata Gancarz – z poradni urologicznej w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym w Opolu
i Beata Kwiecińska – pielęgniarka oddziałowa z Oddziału
Urologii i Onkologii Urologicznej w Wielospecjalistycznym
Szpitalu Wojewódzkim w Gorzowie Wielkopolskim
• W kategorii Lekarz: dr hab. n. med. Wojciech Szczęsny – z Kliniki
Chirurgii Wątroby i Chirurgii Ogólnej CM UMK w Bydgoszczy
J-elita Nr 3 (46) 2019

Laureaci plebiscytu StomaPERSONA
• W kategorii Miejsce: Teresa Siemianowska – Punkt Konsultacyjno–Szkoleniowy we Włocławku.
Podczas uroczystości odbyła się również debata pod tytułem
„E-zdrowie czy e-choroba? Jakie korzyści może przynieść telemedycyna”, w której udział wzięli przedstawiciele środowiska medycznego, stomijnego, producentów sprzętów medycznych oraz
biuro Rzecznika Praw Pacjenta.
Opr. hoł
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Przetoki okołoodbytnicze
w chorobie Leśniowskiego-Crohna
– zrozumieć, leczyć, wyleczyć (cz.2)
W poprzedniej części artykułu zajęliśmy
się tematem przetok w ch.L-C [Kwartalnik nr
3(42)2018]. Omówione zostało, jak powstają, jak
je rozpoznajemy oraz przedstawiliśmy wstępne
informacje dotyczące ich leczenia. W tej części
omówimy sposoby leczenia przetok prowadzące do zamknięcia ich kanału lub poprawy stanu
miejscowego, co jest celem leczenia pozwalającym zmniejszyć dolegliwości i poprawić jakość
oraz komfort życia pacjenta.

dujące zmniejszenie dolegliwości i poprawę kliniczną. Nie
wpływają istotnie na zamknięcie przetoki ani na zmniejszenie częstości nawrotów. Odgrywają ważną rolę w leczeniu wspomagającym, szczególnie na początku leczenia
i w okresie zaostrzeń (ropni), przez likwidację lub ograniczenie zakażenia bakteriami.
W drugim etapie leczenia stosujemy zwykle leki immunosupresyjne, mające na celu zmniejszenie stanu zapalnego w okolicy przetoki. Mogą one doprowadzić do całkowitego wygojenia i wyleczenia przetoki, bądź do ograniczenia
stanu zapalnego, co pozwala na dużo skuMetod leczenia zachowawczych, czyli farteczniejsze i bezpieczniejsze leczenie chirurmakologicznych, jak i zabiegowych, czyli chiPodstawowym
giczne. Leczenie to nie jest zalecane, kiedy
rurgicznych, jest wiele (schemat 1). Z uwagi
w obrębie przetoki występuje masywny stan
schematem leczenia
na dużą różnorodność anatomiczną przetok
lub infekcja.
oraz bardzo zróżnicowany przebieg choroaktywnej przetoki jest zapalny
Udowodnioną skuteczność w leczeniu
by u pacjentów z ch.L-C niezwykle trudno
zwykle w pierwszej
przetok mają leki biologiczne (przeciwciała
jest stworzyć jeden uniwersalny schemat leprzeciw czynnikowi martwicy nowotworu
czenia, który można zastosować u każdego
kolejności drenaż
– anty TNF) od wielu lat stosowane z powopacjenta. Nie ma jednoznacznych wytyczchirurgiczny oraz
dzeniem w leczeniu ch.L-C. W Polsce leki
nych leczenia przetok. Są jedynie różne zate są refundowane w ramach lekowych prolecenia towarzystw, zarówno gastroenteroloantybiotykoterapia
gramów terapeutycznych NFZ, przy czym
gicznych, jak i chirurgicznych. Dodatkowo,
obecność przetok, które nie poddały się zamamy ograniczoną liczbę rzetelnych badań
opatrzeniu chirurgicznemu i leczeniu farmakologicznemu
klinicznych, oceniających skuteczność i bezpieczeństwo lejest wystarczającym wskazaniem do włączenia do prograczenia przetok, a dostępne badania często mają ograniczemu. Inf liximab i adalimumab mają udowodnioną skutecznia wynikające z metodyki lub zostały przeprowadzone na
ność w indukcji odpowiedzi klinicznej, zamykaniu kanału
niewielkiej liczbie pacjentów. Istnieje jednak kilka metod
przetoki już po kilku tygodniach w trakcie tzw. leczenia
o udowodnionej skuteczności i zasad, których należy się
indukcyjnego. Równolegle, często stosujemy dodatkowo
trzymać, aby zwiększyć szansę na skuteczne leczenie przeleki immunomodulujące (azatiopryna, 6-merkaptopuryna,
toki i zmniejszyć ryzyko nawrotu.
metotreksat), które dodatkowo zwiększają
Podstawowym celem leczenia jest zaszansę na dobrą odpowiedź kliniczną. Konmknięcie kanału przetoki lub znacząca potynuacja terapii biologicznej (leczenie podOd niedawna
prawa stanu miejscowego. Do osiągnięcia
trzymujące) zwiększa szansę na długotrwatego celu często nie wystarcza jedna metoda
komórki
łą poprawę oraz zmniejsza ryzyko nawrotu.
leczenia, dlatego nierzadko należy je łączyć.
macierzyste
Niestety, w ramach programu czas leczenia
Podstawowym i klasycznym schemajest ograniczony.
tem leczenia aktywnej przetoki jest zwykle
zaczęto stosować
W przypadku zamknięcia kanału przew pierwszej kolejności drenaż chirurgiczny
w ch.L-C i podawać toki pod wpływem drenażu i leczenia faroraz antybiotykoterapia. W drugiej kolejności sięgamy po leki przeciwzapalne, jak i hormiejscowo w okolicę makologicznego nie jest wymagane dalsze
leczenie chirurgiczne. Terapia powinna być
mony kortykosteroidowe, np. prednizon,
kanału przetoki
kontynuowana, aby nie dopuścić do nawrotu
a w przypadku niepełnej skuteczności doprzetoki. W przypadku, gdy dotychczasowe
tychczasowej terapii stosujemy różne zabiegi
leczenie z zastosowaniem drenażu, farmakochirurgiczne.
terapii, w tym biologicznej, nie przyniesie oczekiwanego
W pierwszym etapie drenaż chirurgiczny ma przede
efektu, czyli zamknięcia przetoki, a jedynie zmniejszenie
wszystkim ułatwić swobodny wypływ i brak zalegania
miejscowego stanu zapalnego, należy rozważyć trzeci etap,
płynnej treści kałowej lub ropnej. Zmniejsza to dolegliczyli zaawansowane zabiegi chirurgiczne. Postępowanie
wości i ryzyko powikłań, takich jak ropnie. Jest to stoto jest dużo bezpieczniejsze i przynosi lepsze efekty, gdy
sunkowo prosty zabieg wykonywany różnymi technikami.
wcześniej zastosujemy leczenie przeciwzapalne. Leczenia
Zwykle w kanale przetoki zostaje umieszczony materiał
chirurgicznego nie powinno się stosować przed wyczerpachirurgiczny np. nitka lub silikonowa tasiemka, która zaniem innych możliwości terapeutycznych, chociaż są wypewnia wypływ treści z przetoki. Antybiotyki o udowodjątkowe sytuacje, jak np. zgorzel Fourniera (czyli martwinionej skuteczności w leczeniu przetok to ciprof loksacyna
cze zapalenie powięzi okolicy krocza i narządów płciowych
i metronidazol. Mają one działanie bakteriobójcze, powo-
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Leczenie
zewnętrznych oraz odbytu) i powikłania przetok, kiedy decydujemy się na leczenie chirurgiczne od razu, pomijając
lub stosując równolegle leczenie farmakologiczne. Metody
chirurgiczne obejmują różnego rodzaju zabiegi operacyjne,
które są dobierane indywidualnie, w zależności od rodzaju
i lokalizacji przetoki, tak aby zwiększyć skuteczność zabiegu i zmniejszyć ryzyko powikłań związanych z uszkodzeniem mięśni odpowiadających za trzymanie stolca i gazów
oraz wypróżnienie.
Najczęściej stosowane metody chirurgiczne w leczeniu
przetok okoołoodbytniczych w ch.L-C to wycięcie przetoki,
zabiegi naprawcze przetok, takie jak podwiązanie międzyzwieraczowej części kanału przetoki (LIFT – Ligation of Intersphincteric Fistula Tract), leczenie przetok wspomagane
techniką video (VAAFT – video-assisted anal fistula treatment) umożliwiające dokładne oczyszczenie kanału przetoki. Stosowane jest również leczenie uzupełniające: miejscowa terapia podciśnieniowa (pozwalająca na skuteczną
ewakuację treści z kanału przetoki), komory hiperbaryczne
z tlenem (wspomagające miejscowe gojenie). W przypadku
szczególnie trudnych, złożonych przetok okołoodbytniczych
stosuje się również czasowe wyłonienie stomii – sztucznego
ujścia treści jelitowej na zewnątrz, umożliwiające wyłączenie końcowego odcinka przewodu pokarmowego i wygojenie
zmian w okolicy odbytu.
Nowe możliwości i kierunki leczenia umożliwiają zastosowanie tzw. mezenchymalnych komórek macierzystych
(ang. mesenchymal stem or stroma cells – MSC), które wykazują właściwości przeciwzapalne i immunomodulujące. Są
to komórki, które mogą być izolowane z różnych tkanek organizmu ludzkiego – najczęściej z tkanki tłuszczowej. Mają
nie tylko szczególne zdolności do dzielenia się, intensywnego
namnażania, ale także do różnicowania się w różnego rodzaju komórki. Wykazują również miejscowe działanie przeciwzapalne oraz immunomodulacyjne. Właściwości te sprawiają, że mają bardzo duży potencjał do regeneracji tkanek i są
stosowane w wielu dziedzinach medycyny.
Od niedawna komórki macierzyste zaczęto stosować
w ch.L-C i podawać miejscowo w okolicę kanału przeto-

ki. Jest to metoda bezpieczna i małoinwazyjna. Pozwala na
uniknięcie rozległych zabiegów chirurgicznych, których powikłaniem może być uszkodzenie mięśnia zwieracza odbytu,
a w konsekwencji nietrzymanie stolca i gazów. Mechanizm
działania jest zupełnie inny, niż w przypadku leczenia farmakologicznego i leczenia chirurgicznego. Pierwsze wyniki
badań dotyczących tej metody są bardzo obiecujące. Według
niektórych doniesień u ok. 50 proc. pacjentów po zastosowaniu komórek macierzystych dochodzi do wyleczenia przetoki1. Niektóre dane pokazują, że lepsze efekty leczenia są u pacjentów o krótszym czasie trwania choroby. Komórki macierzyste mogą być izolowane z tkanki tłuszczowej lub szpiku
kostnego. Mogą być podawane osobie, od której te komórki
pobrano (podanie autologiczne) lub od innego dawcy (podanie allogeniczne). Zaletą stosowania allogenicznych komórek macierzystych jest podanie wystandaryzowanej liczby
komórek oraz brak konieczności wykonania inwazyjnego
pobrania od chorego. Bardzo ważnym elementem terapii jest
odpowiednie przygotowanie kanału przetoki, usunięcie tkanek martwiczych, ewakuacja zbiorników ropnych.
Leczenie przetok jest dużym wyzwaniem i wymaga
współpracy wielu specjalistów, w tym chirurgów i gastroenterologów. Po przeanalizowaniu badań obrazowych, objawów i we współpracy z pacjentem, planujemy indywidualną
terapię dla konkretnego chorego. Pozwala to uzyskać najlepszy efekt terapeutyczny. Zwykle niezbędnych jest kilka metod leczenia oraz ścisła współpraca z pacjentem, co pozwala
zwiększyć szansę na pełne wyleczenie i zmniejszyć częstość
nawrotów.
lek. med. Jakub Szlak
Klinika Gastroenterologii Onkologicznej Centrum
Onkologii - Instytut im. M. Skłodowskiej-Curie w Warszawie

1 Steinhart AH, Panaccione R, Targownik L, et al.,Clinical Practice
Guideline for the Medical Management of Perianal Fistulizing
Crohn’s Disease: The Toronto Consensus, Inflamm Bowel Dis.,
2019 Jan 1;25(1):1-13.

Schemat 1
Na podstawie artykułu: Steinhart AH, Panaccione R, Targownik L, et al.,Clinical Practice Guideline for the Medical Management of Perianal
Fistulizing Crohn’s Disease: The Toronto Consensus, Inflamm Bowel Dis., 2019 Jan 1;25(1):1-13.
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Okiem CUDaka

Crohn dał mi kopa
Dziś moje życie kręci się wokół pracy w radiu, koncertów i przygotowań do ślubu. Myślę, że wiele zawdzięczam chorobie. Gdyby nie ona, nie próbowałbym chwytać każdej chwili.
Pięć lat temu było inaczej. To scenariusz znany pewnie większości chorych: bolesne i uporczywe biegunki z krwią, osłabienie,
brak apetytu, utrata wagi i wstyd powstrzymujący przed wizytą
u lekarza.

Krew działa mocno na psychę
Pracowałem wtedy w aptece. Dopiero, gdy choroba dała się we
znaki tak bardzo, że nie miałem siły podnieść kartonu z lekami,
poszedłem do specjalisty. – Krew działa mocno na psychę i tylko
wydaje się panu, że jest jej dużo – usłyszałem od chirurga. Diagnoza: hemoroidy. Leczenie: czopki bez recepty.
Mój stan pogarszał się z dnia na dzień. Ważyłem już tylko 58
kg przy wzroście 182 cm. Pojawił się nieznośny ból pośladka, najpierw przy siadaniu, a potem towarzyszył mi już przez cały czas
i uniemożliwiał normalne funkcjonowanie. Pamiętam pewien
poranek. Nie mogłem dojść do pracy, a było to zaledwie 200 metrów od domu. Jęczałem z bólu. Zdecydowałem, że trzeba szukać
pomocy u innego chirurga.
Ten lekarz nawet mnie nie zbadał, tylko spojrzał w kartę i powiedział: „no przecież ma pan hemoroidy ”. Dopiero kiedy dosłownie wskazałem mu palcem obolałe miejsce, orzekł, że jest tam
naciek ropny, który trzeba natychmiast naciąć.
Wylądowałem na sali operacyjnej. Zabieg przyniósł na parę
dni ulgę. Niestety, ropa z chorego miejsca ciągle ciekła, a jedno
z nacięć zaczęło się zabliźniać, więc ból wrócił. Towarzyszyła temu
cała reszta objawów, z krwawieniem na czele. Lekarz zapewniał,
że po zabiegu to normalne. Podszedłem do tego nieufnie i postanowiłem powierzyć swoje bolączki wujkowi Google. Podpowiedział, że moje objawy pasują do choroby Leśniowskiego-Crohna.
Brzmiało to dla mnie egzotycznie.
Mój stan się nie poprawiał, mimo to wróciłem do pracy. Któregoś dnia bolało mnie tak bardzo, że płakałem w łazience. Zwolniłem się wcześniej z pracy i pojechałem do innej przychodni. To był
punkt zwrotny. Chirurg od razu zdiagnozował przetokę i zapytał,
czy inni lekarze nie podejrzewali u mnie Crohna. Skontaktował
mnie z oddziałem gastroenterologicznym, na który trafiłem już
następnego dnia.

Droga do remisji
Diagnoza, choć dla 26-letniego człowieka straszna, przyniosła
ulgę. Bardziej załamało mnie to, że zostałem zwolniony z pracy.
Jeździłem do szpitala na kroplówki, żeby uporać się z niedokrwistością. Potem moja lekarka prowadząca zaproponowała biologię.
Po Humirze czułem się na tyle dobrze, że znów zacząłem pracować, już nie w aptece, a w radiu. Niestety, przetoka wciąż się nie
goiła.
Dostałem się na badanie kliniczne nad wedolizumabem podawanym podskórnie, ale chyba wylądowałem w grupie placebo.
Z przetoką było coraz gorzej. Lekarze ratowali sytuację drenażami, ale na niewiele się to zdało. Po jednym z takich „kosmetycznych” zabiegów dostałem ostrego krwotoku. Gdy tylko przekroczyłem próg mieszkania, zrobiła się pode mną czerwona kałuża.
Przyjechała karetka. Obryzgane krwią mieszkanie wyglądało jak
miejsce zbrodni. Znowu szpital, operacja.
Po wycięciu kanału przetoki przez miesiąc dochodziłem do
siebie. Rok temu, po długim oczekiwaniu, dostałem się do Centrum Onkologii w Warszawie. Leczą mnie infliksimabem, który
wywołał remisję. Przetoka się zamyka, ważę o 30 kg więcej, brzuch
rzadko daje o sobie znać.
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Staram się żyć aktywnie

Miłość i pasje
Myślę, że w radzeniu sobie z chorobą najważniejsze jest wsparcie bliskich. Na nie zawsze mogłem i mogę liczyć ze strony mojej narzeczonej, Izy. Była ze mną, kiedy nie mogłem wytrzymać
z bólu, nie miałem na nic siły i ciągle robiło mi się słabo. Trzymała
mnie za rękę przed każdą operacją.
Ważne są też marzenia. Zawsze chciałem pracować w radiu.
Udało się. Najpierw zostałem reporterem. Choć trudno było wytrzymać z bólu podczas przedłużających się przemówień czy konferencji, nie zdarzyło się, żebym odpuścił i nie zebrał materiału.
Dziś jestem w Radiu eM Kielce kierownikiem newsroomu i wydawcą serwisów informacyjnych. Na szczęście mój pracodawca
rozumie to, że miewam gorsze dni oraz, że muszę regularnie jeździć na badania i podanie leku. Mam też wyrozumiałych współpracowników, którzy w razie potrzeby przejmują moje obowiązki.
Dorabiam jako copywriter, a co kwartał dokonuję korekty czasopisma „J-elita”. Dwukrotnie wraz z Magdaleną Fogiel-Litwinek
organizowaliśmy w Kielcach Dzień Edukacji o NZJ. Po ostatnim
z nich, w czerwcu, zawiązaliśmy świętokrzyski oddział Towarzystwa „J-elita”, którego jestem wiceprezesem.
W radzeniu sobie z chorobą pomaga też pasja. Dziesięć lat życia poświęciłem na łucznictwo. Byłem zawodnikiem Stelli Kielce
i to tam poznałem Izę. Spotykaliśmy się na treningach i po nich,
jeździliśmy na zawody i zgrupowania. W drużynie, razem z kolegami z klubu sięgaliśmy po medale mistrzostw Polski. Do sportu
jednak ciężko mi będzie wrócić, chociażby z uwagi na przyjmowane leki. Mimo to Stellę traktuję jako swój drugi dom. Mam licencję
sędziego, więc nadal biorę udział w zawodach, ale z innej strony…
Drugą pasją, którą dzielę z Izą jest muzyka. Nie ma miesiąca,
w którym nie bylibyśmy na jakimś koncercie. Wśród wykonawców, których najchętniej słuchamy na żywo są m.in. Closterkeller,
Marylin Manson, Korn, Coma, Hey, Perfect i Edyta Bartosiewicz.
Numerem jeden zawsze była dla nas Agnieszka Chylińska, na
której koncerty jeździmy nałogowo. Bilety na przyszłoroczną trasę kupiliśmy już w pierwszym dniu sprzedaży. Często słyszymy,
że jeżdżenie na koncert na drugi koniec Polski to dziwactwo. Ja
jednak czuję, że muszę brać z życia jak najwięcej, bo nie wiem, co
jutro zrobi ze mną choroba.
Oboje marzyliśmy o tym, by zamienić z Agnieszką Chylińską
chociaż kilka słów. To marzenie spełniliśmy kilkukrotnie, podczas ostatniej trasy koncertowej, „Pink Punk”. Wiedziałem jeszcze
o najskrytszym marzeniu mojej Izy, ale wydawało mi się ono nieosiągalne. Jednak i to się udało dzięki życzliwości Agnieszki i jej
menadżerki. Oświadczyłem się Izie na scenie podczas koncertu
w Koninie. Ślub weźmiemy w czerwcu. Datę ustaliliśmy tak, żeby
nie kolidowała z żadnym koncertem Agnieszki.
Piotr Wójcik
J-elita Nr 3 (46) 2019

Prawa pacjenta / Leczenie

Dostęp pacjentów do wyników badań diagnostycznych i laboratoryjnych
Pacjenci mają prawo do zapoznania się z wynikami badań, nie tylko podczas wyznaczonej
wizyty u lekarza, który wystawił skierowanie.
Poradnia lub szpital przeprowadzający badanie lub konsultację przekazuje ich wyniki podmiotowi, który wystawił
skierowanie. Dzięki temu lekarz, który skierował pacjenta
na badanie, dysponuje jego wynikami i może przekazać
mu informację o jego stanie zdrowia. Jeżeli jednak pacjent
chce zapoznać się z wynikami badania wcześniej, niż podczas wizyty lekarskiej, ma do tego prawo.
Jak informuje Rzecznik Praw Pacjenta, nie można uzależniać dostępu pacjenta do wyników jego badań od wizyty
u lekarza specjalisty, który zlecił ich wykonanie. Zgodnie
z przepisami wyniki badań stanowią bowiem część dokumentacji medycznej pacjenta. Pacjent ma zatem prawo do
dostępu do dokumentacji medycznej dotyczącej jego stanu zdrowia oraz udzielonych mu świadczeń zdrowotnych,
a podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych ma obowiązek mu ją udostępnić. Wyniki badań pacjent może odebrać
osobiście lub przez upoważnioną przez siebie osobę.
Rzecznik Praw Pacjenta przypomina, że oświadczenie
pacjenta o upoważnieniu osoby bliskiej do uzyskiwania
dokumentacji, ze wskazaniem jej imienia i nazwiska albo
oświadczenie o braku takiego upoważnienia, zamieszcza
się w dokumentacji indywidualnej pacjenta lub dołącza do
niej.
Wyniki badań powinny zostać udostępnione pacjentowi lub upoważnionej przez niego osobie w jednej ze wskazanych w ustawie o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw
Pacjenta form, to jest:
1. do wglądu, w tym także do baz danych w zakresie
ochrony zdrowia, w miejscu udzielania świadczeń zdrowotnych, z wyłączeniem medycznych czynności ratun-

Operacja laparoskopowa tańsza,
niż terapia biologiczna
W przypadku nieskutecznego leczenia konwencjonalnego
u pacjentów z krętniczo-kątniczą postacią choroby Leśniowskiego-Crohna operacja laparoskopowa jest bardziej opłacalna
niż leczenie biologiczne – stwierdzili naukowcy.
Porównania obu metod dokonali badacze z projektu LIR!C
Trial. W przeprowadzonym przez nich randomizowanym badaniu wzięło udział 29 ośrodków z Holandii i Wielkiej Bryta-

2.
3.

4.
5.

kowych albo w siedzibie podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych, z zapewnieniem pacjentowi możliwości sporządzenia notatek lub zdjęć;
przez sporządzenie jej wyciągu, odpisu, kopii lub wydruku;
przez wydanie oryginału za potwierdzeniem odbioru
i z zastrzeżeniem zwrotu po wykorzystaniu, na żądanie
organów władzy publicznej albo sądów powszechnych,
a także w przypadku, gdy zwłoka w wydaniu dokumentacji mogłaby spowodować zagrożenie życia lub zdrowia
pacjenta;
za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej
(internetu);
na informatycznym nośniku danych.

Natomiast zdjęcia rentgenowskie wykonane na kliszy,
przechowywane przez poradnię lub szpital, są udostępniane za potwierdzeniem odbioru i z zastrzeżeniem zwrotu po
wykorzystaniu. Pacjent ma również prawo do wypożyczenia preparatów, np. wycinków pobranych w trakcie kolonoskopii w celu konsultacji.
Jeżeli przewiduje to regulamin organizacyjny placówki, dokumentacja medyczna prowadzona w postaci papierowej może
być udostępniona przez sporządzenie kopii w formie skanu na
żądanie pacjenta lub innych uprawnionych do tego podmiotów.
Podstawa prawna
1. § 8 oraz § 9 ust. 5 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów i zakresu
dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania
(Dz. U. z 2015.r poz. 2069)
2. art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r.
o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta
Źródło: rpp.gov.pl

nii. Do badania włączono 143 pacjentów z ch.L-C, u których
ponad trzymiesięczne leczenie immunosupresyjne nie doprowadziło do remisji choroby w odcinku krętniczo-kątniczym.
Wykluczono chorych z oznakami zwężenia zajętego odcinka przewodu pokarmowego. Uczestnicy badania byli losowo
przydzielani do laparoskopowej resekcji krętniczo-kątniczej
lub leczenia infliksimabem. Po roku leczenia, bezpośrednie
koszty były niższe w przypadku operacji, niż leczenia biologicznego (średnia różnica 8931 Euro).
Źródło: termedia.pl
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