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Szanowny Panie Rektorze, 

W imieniu pacjentów z nieswoistymi zapaleniami jelit (NZJ): wrzodziejącym zapaleniem jelita grubego i chorobą 
Leśniowskiego-Crohna z Łodzi, województwa łódzkiego i całej Polski, wyrażamy najwyższy niepokój, szok i niedowierzanie 
związane z informacjami, że podjął Pan decyzję o likwidacji Oddziału Gastroenterologii Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego 
im. WAM w Łodzi przy ul. Hallera. Jako organizacja o charakterze ogólnopolskim otrzymujemy bardzo liczne informacje w tej 
sprawie od przerażonych chorych z całego kraju. Pragniemy wierzyć, że to jedynie nieporozumienie, które zostanie 
zdementowane przez Pana Rektora. 

Klinika Gastroenterologii USK w Łodzi, ze względu na znakomitych specjalistów i oferowane w niej nowoczesne terapie należy 
do czołówki oddziałów gastrologicznych leczących pacjentów z NZJ w Polsce. Bliska współpraca z Kliniką Chirurgii Ogólnej 
i Kolorektalnej zapewniała pacjentom konsultacje i opiekę chirurgiczną na najwyższym poziomie, gdy pomoc chirurga 
okazywała się konieczna. Klinika od lat ze względu na wysoki poziom referencyjności cieszy się ogromnym zaufaniem wśród 
chorych.  

NZJ to przewlekła choroba, która towarzyszyć będzie pacjentom do końca życia. Dla wielu pacjentów z ciężką postacią NZJ 
oferowane w niej leczenie, ogromna wiedza i doświadczenie jej specjalistów były ostatnią deską ratunku przed zabiegiem 
resekcji fragmentu jelita lub całego jelita grubego, stomią i ciężką niepełnosprawnością. Leczą się tam nawet od kilkunastu 
lat. Wielu pacjentów jest w trakcie leczenia w Klinice, m.in. terapią biologiczną, dzięki której mogą w miarę normalnie 
funkcjonować w życiu rodzinnym, zawodowym i społecznym. Odstawienie tej terapii może wywołać nawrót choroby. 
Pozbawienie ich takiej możliwości oznacza dla nich wyrok: niepewność jutra, zaostrzenie, potworny ból brzucha, przewlekłą 
biegunkę, liczne pobyty w innych, odległych szpitalach o niższej referencyjności, ciężkie operacje i kalectwo. 

Gorąco wierzymy, że dobro pacjentów jest dla Pana Rektora najwyższą wartością. Dlatego uprzejmie prosimy o cofnięcie 
decyzji o likwidacji Kliniki Gastroenterologii i umożliwienie jej dalszego, niezakłóconego funkcjonowania. Dzięki temu 
pozostanie Pan w życzliwej pamięci pacjentów i ich najbliższych. 

Jako Towarzystwo „J-elita” dołożymy wszelkich starań, żeby wesprzeć Pana starania na rzecz poprawy sytuacji pacjentów. 
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