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Szanowni Państwo, Drodzy Czytelnicy,
Nadeszła długo wyczekiwana wiosna, a wraz z nią pojawiły się 
słońce, zieleń i nadzieja. Nadzieja, że pomimo koronawirusa, 
który zostanie z nami dłużej niż sądziliśmy, zaczniemy żyć nor-
malnie, spotykać się i oddychać pełną piersią – nie zaniedbując 
środków bezpieczeństwa.  
Pandemia nie przeszkodziła „J-elicie” w działalności. Co prawda 
zostaliśmy zmuszeni do rezygnacji z organizacji bezpośrednich 
spotkań, ale nie pozostawiliśmy chorych samym sobie. Nasze 
webinary z wykładami specjalistów, m.in. w ramach Dni Edu-
kacji o NZJ (str. 13) obejrzały setki osób, także tych, które wcze-
śniej nie mogły dotrzeć na spotkania „J-elity”. Ponad sześć tysię-
cy słuchaczy czerpało wiedzę z podcastów realizowanych przez 
firmę Takeda w partnerstwie z naszym stowarzyszeniem. Jako 
pierwsi w Polsce zaczęliśmy rozmawiać o sprawach związanych 
z wrzodziejącym zapaleniem jelita grubego i chorobą Leśniow-
skiego-Crohna i seksualnością. „J-elita” była gospodarzem we-
binaru z gastrologiem Magdaleną Kaniewską, seksuologiem 
prof. Zbigniewem Lwem-Starowiczem oraz Agatą Młynarską. 
Powstały też dwa podcasty na temat seksu – z lekarzem i psy-
chologiem. Można je znaleźć na stronie internetowej „J-elity”. 
Nie przymykamy oczu na inne problemy pacjentów. Interwenio-
waliśmy w sprawie braku w aptekach Asamaksu i Salofalku, pla-
nów zamknięcie kliniki gastroenterologii w Łodzi i zabiegaliśmy 
o dłuższy czas terapii biologicznej. 
Nie byłoby tego wszystkiego, gdyby nie Państwa wsparcie. Dla-
tego bardzo prosimy o dalszą pomoc i przekazanie 1% podatku 
na Towarzystwo „J-elita” – KRS 0000238525. Każda złotówka 
wraca do chorych. Razem możemy więcej!
Z życzeniami radosnych Świąt Wielkiej Nocy. 
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O operacjach wyłonienia sto-
mii, stomii czasowej i trwałej, 
zabiegach przywrócenia cią-
głości przewodu pokarmowe-
go oraz możliwych powikła-
niach – mówi chirurg dr hab. n. 
med. Wojciech Szczęsny.
Panie Profesorze, czym się różni 
kolostomia od ileostomii?

– Jeśli chodzi o definicję, to istotą jest 
lokalizacja. Kolostomia to stomia wy-
łoniona na jelicie grubym (łac. colon). 
Ileostomia jest wyłaniana na jelicie cien-
kim, najczęściej w odcinku dalszym, czyli 
na jelicie biodrowym (łac. ileum). Są też 
i inne różnice, wynikające z fizjologii. De-
terminują one samą technikę, o której 
powiem za chwilę. Najpierw krótki kurs 
z anatomii. Proszę spojrzeć na sche-
mat przewodu pokarmowego człowie-
ka. Jak widać jelito rozpoczynające się 
dwunastnicą, a kończące się odbytem, 
ma dwa wyraźnie różniące się odcinki. 
Istotę owej różnicy oddają nazwy. Jelito 
cienkie i grube. W jelicie cienkim treść 
pokarmowa jest płynna i bogata w en-
zymy, pochodzące głównie z trzustki. 
Tu zachodzi wchłanianie spożytych po-
karmów, trawionych przez wspomniane 
enzymy. W jelicie grubym wchłaniana 
jest w praktyce tylko woda. Papka po-
karmowa zagęszcza się, tworząc kał. 
Innymi słowy, im bliżej odbytnicy, tym 
treść bardziej przypomina wydalany 
kał. Treść wydzielająca się z ileostomii, 
jest bardziej „żrąca” dla skóry, poprzez 
zawartość enzymów, niż treść z jelita 
grubego. I choćby stomia funkcjonowała 
trzydzieści lat, tak będzie zawsze. Zawar-
tość jelita cienkiego nigdy nie będzie gę-
sta. I tu ostrzeżenie. Są pacjenci, którzy 
chcą ograniczyć wydzielanie z ileostomii 
poprzez przyjmowanie mniejszej ilości 
płynów. To błąd, który może kosztować 
życie! Nic to nie da, a jedynie spowodu-
je odwodnienie, niewydolność nerek 
i ciężkie powikłania.

W jelicie grubym papka pokarmowa 
zaczyna zmieniać się w kał. Zachodzą tu 
niektóre elementy trawienia, ale w bar-
dzo ograniczonym zakresie. W przed-
ostatnim odcinku, czyli w esicy, mamy 
już do czynienia z uformowanym kałem. 
Czyli kolostomia wydziela tak naprawdę 
kał. Zazwyczaj, jak wspomniałem, jest 
on mniej drażniący dla skóry. 

Fizjologia jelit implikuje sposób for-
mowania stomii na obu typach jeli-
ta, oraz – co lepiej znane pacjentom 
– rodzaj zaopatrzenia. Mamy dwa 
zasadnicze typy worków. Zamknięty, 
zwany kolostomijnym, i otwieralny, do 
zaopatrywania ileostomii. U pacjenta 
z kolostomią wypróżnienia, jeśli nie 
ma biegunek, występują raz-dwa razy 
dziennie. Stolec jest uformowany i za-
opatrzenie w zamknięty worek w zu-
pełności wystarcza. W początkowym 
okresie po zabiegu może występować 
biegunka – jest to następstwo skróce-
nia jelita. Efektem ubocznym chemio-
terapii także może być biegunka, która 
po zakończeniu terapii z czasem ustę-
puje. Inaczej sprawa ma się z ileosto-
mią. Tu treść wlewa się do worka stale 
i w zasadzie bez kontroli. Napełniony 
worek trzeba opróżniać nawet kilka 
razy dziennie. Dlatego sprzęt ileosto-
mijny jest „otwieralny”, co daje możli-
wość wylania zawartości, bez koniecz-
ność jego odklejania.
W jaki sposób wyłania się stomię na 
jelicie cienkim i na jelicie grubym?

– Zacznijmy od lokalizacji. Kolostomię 
znajdziemy raczej po stronie lewej, zaś 
ileostomię po prawej. Dlaczego? Otóż 
kolostomia najczęściej wykonywana 
jest na esicy, a ta znajduje się właśnie 
w lewym podbrzuszu. Ileostomię sta-
nowi zazwyczaj odcinek jelita w po-
bliżu kątnicy (tam gdzie jest wyrostek 
robaczkowy) czyli po stronie prawej. 
Powiedziałem „raczej”, bo w medycy-
nie i chirurgii nic nie jest na pewno. 
Sytuacja śródoperacyjna wymusza 
niekiedy całkowicie odmienne lokali-
zacje. W roku 1967 Turnball i Weakley, 
podali zasady wytworzenia „dobrej 
stomii” i choć minęło pół wieku, nadal 
są one aktualne. Nie wnikając w szcze-
góły, chodzi o dobre ukrwienie wyła-
nianego fragmentu, unikanie napięcia 
tkanek, niewyłanianie stomii w ranie 
operacyjnej, lecz z osobnego cięcia 
i w odległości co najmniej czterech 
centymetrów od rany głównej. Nie bez 
znaczenia jest też dostępność stomii 
dla pacjenta. Bierze się więc pod uwa-
gę takie czynniki, jak otyłość, blizny po 
poprzednich zabiegach itp.

A teraz następny podział stomii. Zna-
my już kolo- i ileostomię. Każda z nich 

może być końcowa (jednolufowa) lub 
pętlowa (dwulufowa).
Co to znaczy?

– Końcowa jest wtedy, gdy proksy-
malny (bliższy żołądkowi) koniec jelita 
wszywamy w otwór w powłokach. Cza-
sami drugiego końca nie ma, bo odcinek 
poniżej usunęliśmy, a czasami – tak jak 
w przypadku zabiegu Hartmanna – ten 
dystalny (bliższy odbytnicy) koniec za-
mykamy chirurgicznie. Stomia pętlowa 
jest nieco inna. Tu nie wyłaniamy koń-
ca jelita, a szczyt pętli. To tak, jakbyśmy 
położyli pasek do od spodni na kana-
pie, a następnie dwoma palcami złapa-
li w połowie i unieśli. Tworzy się pętla. 
To ją wszywamy w otwór w powłokach 
i przecinamy połowę obwodu. W ten 
sposób powstają dwa otwory. Jeden 
od strony żołądka, drugi od strony od-
bytu. Przez ten pierwszy wylewa się 
treść płynna (ileostomia pętlowa) lub 
kał (kolostomia pętlowa). Drugi służy do 
tego, aby nie wytworzył się zamknięty 
odcinek jelita poniżej pętli. Taki wentyl. 
Stomie pętlowe są zazwyczaj stomiami, 
które czasowo chronią niżej leżące ze-
spolenia lub zbiorniki (pouch).
Kiedy można „zlikwidować” stomię? 

– Po pierwsze: Technicznie jest to 
możliwe, gdy są zachowane zwieracze 

W Y W I A D

Stomia bez tajemnic

Dr hab. n. med. 
Wojciech Szczęsny  
Profesor Collegium Medicum w Byd-
goszczy Uniwersytetu Mikołaja 
Kopernika w Toruniu. Specjalista 
chirurg. Pracuje w Katedrze Chirurgii 
Ogólnej, Chirurgii Wątroby i Chirurgii 
Transplantacyjnej Szpitala Uniwersy-
teckiego nr 1 w Bydgoszczy.
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odbytu i część odbytnicy odpowiedzialna za trzymanie ga-
zów i stolca. Ale – po drugie – gdy w okresie kilku miesięcy 
nie dochodzi do rozwoju choroby nowotworowej, z której 
przyczyny była wyłoniona czasowa stomia.

Po trzecie: Stan pacjenta jest stabilny i nie występuje istot-
na klinicznie niewydolność nadrządów, takich jak płuca, 
nerki, wątroba, centralny układ nerwowy. Po czwarte: Ba-
dania przedoperacyjne nie wskazują na przeszkody natury 
technicznej w czasie zabiegu. I wreszcie ostatnie i najważ-
niejsze. Chory wyrazi świadomą zgodę na zabieg, będąc 
poinformowany o wszystkich jego aspektach, z ryzykiem 
śmierci włącznie.

U pacjentów z NZJ sytuacja jest jeszcze nieco inna. Wiemy 
już, co to stomia ostateczna i jakie są uwarunkowania od-
tworzenia ciągłości przewodu pokarmowego. Kiedy zatem 
wyłaniamy stomie czasowe? Przyczyn jest kilka. Pierwsza, 
gdy chcemy odbarczyć niedrożność czy zabezpieczyć perfo-
rację, a z jakiś przyczyn nie możemy wykonać operacji ra-
dykalnej i ostatecznej. Tu klasyką jest wspomniana już ope-
racja Hartmanna. Bardzo ważną rolę odgrywają tak zwane 
stomie protekcyjne. 
Czym one są?

– Odpowiedź tkwi w ich nazwie. Jeżeli 
wykonujemy zespolenie jelita grubego, 
tzw. niskie, czyli głęboko w miednicy, 
i podejrzewamy, że będą pewne trudno-
ści w jego gojeniu, nie dopuszczamy do 
dostania się tam treści kałowej poprzez 
wyłonienie pętlowej stomii w ostatnim 
odcinku jelita cienkiego. Kiedy już mamy 
pewność, że zespolenie jest zagojone 
i szczelne, stomię likwidujemy. Podob-
nie jest w przypadku proktokolektomii 
odtwórczej, znanej pacjentom z colitis ulcerosa. Zbiornik 
musi się wygoić i „dojrzeć”. Przez trzy miesiące osłania go 
ileostomia pętlowa, protekcyjna, a po zakończeniu procesu 
gojenia likwidujemy stomię protekcyjną.
W jaki sposób pacjent ze stomią powinien zmienić 
styl życia?

– Przede wszystkim, musimy wiedzieć, jaki pacjent. Jeże-
li jest to 86-latek po udarze, leżący od trzech lat w łóżku, 
jego życie nie ulegnie wielu zmianom. Co innego 25-letnia 
kobieta po operacjach z powodu choroby Crohna. Aspek-
tów jest wiele. Dieta? Dużo się o tym dyskutuje. Jeśli nie ma 
ograniczeń, wynikających z samej choroby (a są niezwykle 
rzadko) lub chorób współistniejących (np. cukrzyca), to na-
leży stosować dietę lekkostrawną. Unikamy pokarmów po-
wodujących biegunkę czy wzdęcia. Życie ze stomią szybko 
weryfikuje, które pokarmy można spożywać, a których nie. 

O życiu seksualnym też wiele napisano. Tu mogą pojawić 
się dwa problemy. Somatyczny, kiedy w czasie operacji ule-
gają uszkodzeniu nerwy odpowiadające za erekcję i ejakula-
cję, a także psychologiczny, związany z obrazem własnego 
ciała po zabiegu. Pomocne mogą być irygacje (tylko kolo-
stomia!), które powodują że wypróżnienie odbywa się „na 
żądanie”. Unika się wtedy przykrych „niespodzianek”. 

Opieka nad pacjentem musi więc być wielospecjalistyczna. 
Ważny jest kontakt z ludźmi, którzy „już to poprzerabiali”. 
Wspomnę jeszcze o wolontariuszach, ich obecność przy 
poczatkującym stomiście jest w moim pojęciu istotna. Poza 

tym spotkania klubowe, gdzie można porozmawiać z czło-
wiekiem, mającym te same problemy. Wiele „problemów” 
wynika z niewiedzy, zaś banalność rozwiązania zaskakuje.
Po jakim czasie od wyłonienia stomii może nastąpić 
odtworzenie ciągłości przewodu pokarmowego?

Nie można wykonać odtworzenia przed zakończeniem 
chemioterapii, o ile jest prowadzona. Organizm musi wrócić 
do stanu sprzed zabiegu w sensie odżywienia i ustąpienia 
skutków „chemii”. Trzeba także wykonać badania wyklucza-
jące wznowę procesu i/lub przerzuty (tomograf, PET i inne, 
o których już wspominałem). Tu wchodzi w grę okres oko-
ło 12 miesięcy, choć według zasad onkologii, za wyleczoną 
uznaje się chorobę nowotworową bez cech wznowy, przez 
pięć lat od zakończenia leczenia. 
Jakiego rodzaju powikłania mogą nastąpić po 
operacji usunięcia stomii?

– Najpoważniejszym powikłaniem miejscowym jest nie-
szczelność zespolenia i przetoka jelitowa. Żadne zespolenie 
nie jest idealnie szczelne po zabiegu, a czynników, które 
wpływają na jego gojenie jest wiele. Oczywiście sama tech-
nika chirurgiczna i brak napięcia pomiędzy zespalanymi od-

cinkami jelita. Odpowiednie ukrwienie 
tych końców, użycie właściwych szwów 
i temu podobne. To jeden z czynników 
zależnych od chirurga i zespołu zaan-
gażowanego w zabieg, bo i prowadze-
nie anestezjologiczne jest istotne. Są 
też czynniki zależne od pacjenta. Takie 
które są niezamienialne (płeć, wiek), 
ale i takie, na które mamy wpływ. Jest 
to stan odżywienia (badamy go w czasie 
kwalifikacji), zaprzestanie palenia tyto-

niu na kilkanaście tygodni przed zabiegiem, picia nadmier-
nej ilości alkoholu, odpowiednia aktywność fizyczna. Ten 
zestaw zaleceń i ćwiczeń nazywamy obecnie prehabililatcją 
(czyli rehabilitacja przed zabiegiem). W Polsce prekursorem 
tego nurtu jest zespół prof. Banasiewicza z Poznania. 

W sumie przetoka, a więc klinicznie istotna nieszczelność, 
powstaje w około 4-6 proc. przypadków. Leczenie jest trud-
ne. Wymaga żywienia pozajelitowego, zaawansowanych 
technik leczenia zachowawczego (terapia podciśnieniowa), 
ale i niestety reoperacji z ponownym wyłonieniem stomii. 
Mogą też powstać ropnie wewnątrzotrzewnowe z zapale-
niem otrzewnej, wymagające drenaży lub relaparotomii, to 
jest ponownego otwarcia brzucha. Z innych powikłań trzeba 
wspomnieć o zakażeniu rany, przepuklinie pooperacyjnej, 
zarówno w obrębie rany głównej, a także w miejscu po sto-
mii. Zapewne można by jeszcze wymienić kilka, ale nie jest to 
do końca celem tego artykułu. Jeśli jednak, a tak jest u więk-
szości pacjentów, wszystko pójdzie gładko, po dwóch-trzech 
dniach wracamy do normalnej diety i po usunięciu drenów, 
można pacjenta wypisać do domu. Zalecamy czasami no-
szenie pasa brzusznego (odciąża ranę) i powstrzymywanie 
się od ponadnormatywnych wysiłków fizycznych. Nie wolno 
„zalegać w łóżku”, a przez kilkanaście dni stosujemy zastrzy-
ki przeciwkrzepliwe. Po zdjęciu szwów, powoli zaczynamy 
zapominać o zabiegu. Oczywiście musi być kontrola poope-
racyjna, zwłaszcza jeśli w tle mamy nowotwór. Ustala się ją 
indywidualnie, w zależności od wielu czynników.

Dłuższa wersja wywiadu dostępna na stronie: j-elita.org.pl

W Y W I A D

Życie ze stomią 
szybko weryfikuje, 

które pokarmy 
można spożywać, 

a których nie.
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Dlaczego działamy? Bo „J-elitę”  
tworzą sami chorzy na NZJ i rodzice 
chorych dzieci. Co nas napędza? Sa-
tysfakcja i uśmiech pacjentów. Dla-
tego prosimy Was o przekazanie 1 % 
podatku na Towarzystwo „J-elita”. 
Dzięki Wam możemy zrobić więcej!

Co chorzy na wrzodziejące zapalenie 
jelita grubego (WZJG) lub chorobę 
Leśniowskiego-Crohna oraz rodzice 
dzieci z nieswoistymi zapaleniami je-
lit zyskali dzięki „J-elicie”? Zapytali-
śmy o to członków i sympatyków sto-
warzyszenia. – Trzymaliście mnie przy 
zdrowych zmysłach, gdy rok temu 
moja córka trafiła z zagrożeniem życia 
do szpitala. Po dwóch dniach była już 
diagnoza i szok. Nigdy nie słyszałam 
o WZJG – mówi Anna z Lublina. – Na 
oddziale dostałam od razu namiar na 
was. Nie musiałam szukać w interne-
tach przeróżnych informacji, czasem 
bardzo sprzecznych. Od was dowie-
działam się wszystkiego, co mi było 
potrzebne. Bardzo wam za to dzię-
kuję. Polecam was wszystkim, którzy 
o was nie słyszeli.

Elżbieta z Rzeszowa jest w „J-elicie” 
od czternastu lat, odkąd zachorowała 
jej wówczas czteroletnia córka Ola. 
Nie wiedziała nic o chorobie, była za-
gubiona i przerażona. – Na oddziale 
szpitalnym zaraz zostałam „zwerbo-
wana” do „J-elity” i to było najlepsze 
co mnie spotkało – śmieje się nasza 
rozmówczyni. – W następnym roku 
wyjechałam z Olą na turnus „J-elity”. 
Był to nasz pierwszy w życiu pobyt 
nad morzem, a tam – skarbnica wie-
dzy, doświadczenia, opieka lekarska 
i psychologiczna. Potem wyjeżdżały-
śmy co roku, nawiązały się przyjaźnie, 
a gromadzona wiedza i doświadcze-
nia innych pozwalały na oswojenie się 
z chorobą dziecka. Czasami słowa nie 
wystarczą, żeby wyrazić wdzięczność 

za pomoc, opiekę, wsparcie, a to wła-
śnie zawdzięczamy „J-elicie” przez te 
czternaście lat.

Wielu chorych i rodziców chwali „J-
-elitę” za działania edukacyjne. Bez-
płatne poradniki, kwartalnik oraz 
Dni Edukacji o NZJ, które w pandemii 
przeniosły się do sieci. Angelina i Ewa 
słuchają podcastów dla pacjentów 
dostępnych na stronie ibdpodcast.pl 
i j-elita.org.pl.

Marzena z Zielonej Góry wskazu-
je, że dzięki Towarzystwu zdobyła 
wiedzę o chorobie swojego dziecka. 
– Pierwsze moje wyczerpujące in-
formacje o chorobie Crohna i WZJG 
nie uzyskałam w szpitalu, od lekarzy, 
tylko ze strony internetowej „J-elity”. 
Czułam się bezradna, przerażona, 
drukowałam wasze poradniki, infor-
macje o leczeniu, o możliwych powi-
kłaniach i chorobach towarzyszących. 
„J-elita” to także akcje informacyjne 
kierowane do osób trzecich, które 
pozwalają światu zrozumieć, że wsty-
dliwe przypadłości chorych to nie ich 
wina, że bieganie do toalety i przy-
kre wypadki, to wynik choroby. Mam 
nadzieję że zwiększa to świadomość 
i tolerancję otoczenia. 

Patrycja z Krakowa była na wykła-
dach, m.in. z dietetyczką: – Dzięki 
spotkaniom dla nas, chorych, które 
organizowaliście, dowiedziałam się 
więcej o świadomym żywieniu.

Jacek z Warszawy po piętnastu la-
tach zmagań z chorobą Leśniowskie-
go-Crohna dowiedział się, że chorując 
może się ubiegać o orzeczenie o nie-
pełnosprawności.

Pani Marzena ceni „J-elitę” także za 
skuteczność w zabiegach o dostęp 
do nowoczesnych terapii dla małych 
i dużych pacjentów z NZJ. – „J-elita” 
to walka o leki i leczenie biologiczne, 
które podczas choroby syna stało się 

bardziej dostępne, a on skorzystał 
z niego już trzeci raz, leczy się trzecim 
lekiem – podkreśla. 

– „J-elita” to dla nas przyjaciele któ-
rzy są na dobre i złe, którzy rozumieją 
nas, wspierali i wspierają w trudnych 
momentach – dopowiada Małgorza-
ta, która korzystała z turnusów, ma-
teriałów edukacyjnych i nieodpłatne-
go wsparcia psychologa. 

Wiele osób dotkniętych NZJ dzięki 
„J-elicie” przestało się wstydzić swo-
jej choroby i poznało przyjaciół mie-
rzących się z podobnymi trudnościa-
mi. Chorego najlepiej zrozumie inny 
chory, który wie, co to znaczy ból 
brzucha, biegunki, zmęczenie i częste 
pobyty w szpitalu.

Beata ze Śląska: – „J-elita” dała mi 
pewność siebie i odwagę do prosze-
nia o pomoc czy otwarcia się na in-
nych bez wstydu, dużo informacji 
o chorobie i metodach leczenia, no 
i możliwość integracji z osobami któ-
re też borykają się z naszymi choro-
bami podczas Dni Edukacji.

– Stowarzyszenie to moja druga 
rodzina, tutaj poznałam prawdzi-
wych przyjaciół, moje życie zmieni-
ło się wielu aspektach – uwierzyłam 
w siebie, otworzyłam się na ludzi, 
już nie wstydzę się choroby, mówię 
o niej otwarcie – uzupełnia Angelika 
z Opolszczyzny. – „J-elita” nauczyła 
mnie żyć z chorobą Crohna i iść przez 
życie z podniesiona głową i uśmie-
chem na twarzy.

– Zobaczyłem, że z chorobą można 
żyć. Najważniejsze to nigdy się nie 
poddawać! – rzuca Piotr z Biłgoraja. 

Agnieszka z Warszawy: – Co za-
wdzięczam? Myśl, że w kupie siła 
i choć nie chwalę się chorobą Crohna, 
już tak bardzo dzięki wam jej się nie 
wypieram.

hoł

Chorzy na NZJ o „J-elicie”: W kupie siła!
D Z I A Ł A L N O Ś Ć  „ J - E L I T Y ”
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Mija rok, od kiedy w Polsce trwa pandemia koronawi-
rusa. To trudny czas dla pacjentów z nieswoistymi zapa-
leniami jelit. Obawiają się oni utrudnionego dostępu do 
diagnostyki i leczenia.

Okazuje się jednak, że w wielu przypadkach obawy te są 
niepotrzebne. Gastroenterolodzy robią bowiem wszystko, 
by ich podopieczni nie stali się ukrytymi ofiarami pandemii. 
Co ciekawe, w niektórych przypadkach, chorzy na NZJ mogą 
nawet liczyć na niespotykane dotychczas ułatwienia.

W pierwszych miesiącach trwania pandemii koronawirusa 
wielu pacjentów w Polsce skarżyło się na utrudniony dostęp 
do diagnostyki i leczenia szpitalnego – wynika z raportu 
opublikowanego w październiku ubiegłego roku przez Biu-
ro Rzecznika Praw Pacjenta. Okazuje się jednak, że szpitale 
i oddziały, w tym gastroenterologiczne, szybko wypraco-
wały schematy, dzięki którym leczenie osób z nieswoistymi 
chorobami zapalnymi jelit może się odbywać bez zakłóceń. 
Sprawdziliśmy, jak to wygląda w kilku placówkach w kraju.

Oddział gastroenterologiczny Szpitala Św. Łukasza w Koń-
skich (woj. świętokrzyskie) wyraźny przestój w przyjmowa-
niu pacjentów zanotował w kwietniu, ale już od maja pa-
cjenci planowi przyjmowani byli normalnie. Kłopotów nie 
ma również z obsługą pacjentów, którzy dopiero są diagno-
zowani. – Pracujemy w systemie ciągłym. Przesunięcia cza-
sowe były bardzo niewielkie. Pacjenci nie musieli czekać na 
badania kilku tygodni, a zaledwie od kilku do maksymalnie 
kilkunastu dni. Co ważne, nie mamy zakłóceń, ani w prowa-
dzeniu terapii, ani w kwalifikowaniu na leczenie biologiczne 
– informuje lek. med. Iga Detka-Kowalska, kierownik od-
działu gastroenterologicznego Szpitala Św. Łukasza w Koń-
skich. – Pewien problem mieliśmy z włączaniem pacjentów 
do leczenia immunosupresyjnego (azathioprine, merkapto-
puryna). Wynikał on z prozaicznej przyczyny – w takim przy-
padku trzeba często wykonywać badania laboratoryjne, co 
narażało chorych na zwiększone ryzyko zakażenia SARS-
-CoV-2. Przez około pół roku staraliśmy się unikać włączania 
na immunosupresję. Teraz również na takie leczenie dobie-
ramy pacjentów bardzo skrupulatnie – dodaje.

Leczenie biologiczne wiąże się z koniecznością przyjęcia do 
szpitala. W Końskich takie przyjęcie jest poprzedzone wy-
konaniem dzień wcześniej testu na obecność DNA korona-
wirusa. – Wszyscy pacjenci, mający przyjęcia planowe, ob-
jęci są tą procedurą. W nagłych przypadkach wykonujemy 
w izbie przyjęć szybki test antygenowy, po ujemnym wyniku 
kładziemy pacjenta w odizolowanej sali i czekamy na wynik 
testu PCR RNA. Jeśli u pacjenta stwierdzamy obecność wi-
rusa, jest odsyłany do pododdziału gastroenterologicznego 
w oddalonym o około 50 km Szpitalu w Starachowicach – 
wyjaśnia ordynator.

Jako trudny okres, zarówno dla lekarzy, jak i pacjentów, 
początek pandemii zapamiętał też dr n. med. Robert Dud-
kowiak, gastroenterolog z Kliniki Gastroenterologii i Hepa-
tologii Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu 
i prezes dolnośląskiego oddziału „J-elity”. – Pozamykały się 
wtedy szpitale, a dostępność do diagnostyki stała się bardzo 
ograniczona. Hospitalizacje były możliwe w zasadzie tylko 

w najcięższych przypadkach – mówi lekarz. W miarę trwa-
nia sytuacji pandemicznej udało się jednak wypracować 
odpowiednie schematy postępowania i już jesienią nastą-
pił powrót do względnej normalności, jeśli chodzi o opiekę 
nad pacjentami. Dziś, podobnie jak w szpitalu w Końskich, 
przyjęcia chorych odbywają się z zachowaniem procedur 
bezpieczeństwa. – Przed przyjęciem na oddział wykonuje-
my wymaz w kierunku COVID-19. Zmieniło się też podejście 
co do wyboru terapii w przypadku zaostrzenia. Staramy się 
wybierać leki bezpieczniejsze pod względem narażenia na 
infekcję SARS-CoV-2. W przypadku leczenia biologicznego 
z użyciem adalimumabu (Humira) pojawiła się możliwość 
wydawania pacjentowi do domu większej liczby ampuł-
kostrzykawek, dzięki czemu rzadziej musi się on pojawiać 
w szpitalu – wymienia dr Robert Dudkowiak. 

Na ciekawy paradoks, związany z dostępem na przykład do 
endoskopii, zwraca natomiast uwagę dr n. med. Wojciech 
Piotrowski, gastroenterolog i kierownik pracowni endosko-
powej w Szpitalu Zakonu Bonifratrów św. Jana Bożego w Ło-
dzi. – Od maja kolejka do badań endoskopowych spektaku-
larnie się skróciła. Pacjent z podejrzeniem nieswoistej cho-
roby zapalnej jelit z pilnym skierowaniem na kolonoskopię, 
badanie to ma wykonywane w przeciągu zaledwie tygodnia, 
jeśli tylko jest się w stanie do niego przygotować w takim 
czasie. Na wynik histopatologii czekamy potem około trzech 
dni. W rezultacie, pełna diagnoza trwa około dziesięciu dni, 
co było praktycznie niewykonalne wcześniej. Wszystko dla-
tego, że obecnie na endoskopię przychodzi bardzo mało pa-
cjentów w trybie normalnym, ponieważ boją się oni wizyt 
w szpitalu. W rezultacie, osoby bardzo chore mogą liczyć na 
błyskawiczną diagnostykę – mówi dr Piotrowski.

W wyniku pandemii, niektórzy pacjenci już zdiagnozowani 
i z ustabilizowanym leczeniem nie odbywają wizyt lekar-
skich osobiście, lecz z wykorzystaniem rozwiązań teleme-
dycznych. – To jest akceptowalne w przypadku pacjentów, 
których znamy już doskonale. Bardzo zależało nam jednak 
na tym, by jak najszybciej przywrócić normalny tryb wizyt. 
Udało się to nam i jako pierwsza łódzka poradnia gastro-
enterologiczna umożliwiliśmy chorym osobiste konsultacje 
lekarskie – dodaje lekarz.

Piotr Wójcik

Pacjenci mogą spać spokojnie
L E C Z E N I E

Lek. med. Iga Detka-Kowalska, kierownik oddziału 
gastroenterologicznego Szpitala Św. Łukasza w Końskich
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Nowa sala do terapii 
biologicznej w Łodzi

W Klinice Chorób Przewodu Pokarmowego 
Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego nr 1 
im. N. Barlickiego w Łodzi, której kierowni-
kiem jest prof. Ewa Małecka-Panas, powsta-
ła nowa sala do terapii biologicznej. – Cieszę się – zarówno jako Konsultant 
Wojewódzki dla województwa łódzkiego, jak i lekarz zajmujących się lecze-
niem nieswoistych chorób zapalnych jelit, że chorzy będą mieli u nas mo-
nitorowaną salę przeznaczoną tylko do terapii biologicznej. Zdecydowanie 
nam wszystkim takiej sali brakowało – komentuje prof. Renata Talar-Woj-
narowska. – Ważne, że w czasie epidemii są i dobre wiadomości.

CENTRUM BADAŃ KLINICZNYCH
WE WROCŁAWIU we współpracy
z kliniką gastroenterologiczną SALVITA 

prowadzi programy kliniczne dla pacjentów cierpiących na chorobę Leśniowskiego – Crohna 
lub wrzodziejące zapalenie jelita grubego nie odpowiadających na standardową terapię.

Zainteresowanych pacjentów zapraszamy do kontaktu

Centrum Badań Klinicznych
ul. Długosza 4, Wrocław 51-162

szpital@cbk.wroc.pl 71 326 79 00
+48 530 898 161 www.cbk.wroc.pl

W  S K R Ó C I E

„J-elita” interweniuje w sprawie 
braku Asamaksu i Salofalku

Pacjenci z NZJ z całej Polski nie mogą kupić 
w aptekach tabletek Asamax i Salofalk. Proble-
my z zakupem leków zawierających substancję 
czynną mesalazynę trwają od wielu miesięcy, 
ale sytuacja w ostatnich tygodniach stała się 
dramatyczna. „J-elita” przedstawiła ją w liście 
do ministra zdrowia Adama Niedzielskiego i za-
apelowała o użycie wszelkich dostępnych przez 
ministerstwo środków do zapewnienia chorym 
możliwości korzystania z obu leków. Pismo do 
ministra zostało przekazane także do Rzecznika 
Praw Pacjenta Bartłomieja Chmielowca.

Otrzymaliśmy także odpowiedź dystrybu-
tora Salofalku w Polsce, firmy EwoPharma. 
Wynika z niej, że producent dostarcza takie 
same ilości leku na rynek w naszym kraju jak 
rok wcześniej. Jednak ponieważ są trudności 
z zakupem Asamaksu, lekarze zapisują pa-
cjentom w zamian Salofalk, co przełożyło się 
również na problemy z dostępnością Salofal-
ku. – Jeśli braki Asamaksu będą kontynuowa-
ne jest prawdopodobnym, że pacjenci mogą 
mieć problemy z kupieniem również Salofal-
ku – czytamy w piśmie od EwoPharma. 

Czekamy na odpowiedzi od ministra zdro-
wia i producenta Asamaksu.

O seksie i NZJ
Jak czerpać przyjemność z seksu pomimo choroby? Co zrobić, żeby nie 

bolało podczas zbliżenia? Jaka antykoncepcja jest bezpieczna dla kobiet 
z NZJ? Jakie pozycje są najbardziej komfortowe? – o tym i wielu innych 
sprawach rozmawialiśmy w lutym br. podczas webinaru z ekspertami: 
gastrologiem Magdaleną Kaniewską z oraz psychologiem i seksuologiem 
prof. Zbigniewem Lwem-Starowiczem. Gościem specjalnym spotkania była 
Agata Młynarska, która opowiadała o tym, jak choroba Leśniowskiego-
-Crohna wpłynęła na jej życie i związek.

Wykłady i dyskusja, której gospodarzem było Towarzystwo „J-elita”,  były 
pierwszym z cyklu czterech spotkań dla pacjentów z NZJ w ramach projek-
tu edukacyjnego „NZJ – Chcę wiedzieć. Patient Empowerment Academy”. 
Współorganizatorem i mecenasem projektu jest firma Takeda, a partnera-
mi: Stowarzyszenie „Łódzcy Zapaleńcy”, Stowarzyszenie „Apetyt Na Życie” 
oraz Fundacja EuropaColon Polska.
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Polskie Towarzystwo Gastroente-
rologii, a także konsultant krajowy 
w dziedzinie gastroenterologii reko-
mendują, aby u każdego dorosłego 
pacjenta z NChZJ rozważyć zastoso-
wanie szczepienia przeciw COVID-19. 
Rekomendacja ta odnosi się także 
do pacjentów, którzy przechorowali  
COVID-19 (dotyczy pacjentów bez 
aktywnego zakażenia SARS-CoV-2). 
Przedstawiamy fragmenty stanowiska.

Jak dotąd nie udowodniono jedno-
znacznie, by nieswoista choroba zapal-
na jelit (NChZJ) istotnie zwiększała ry-
zyko zakażenia SARS-CoV-2, natomiast 
istnieją dowody, że niektóre leki mogą 
stanowić czynnik ryzyka ciężkiego prze-
biegu COVID-19. Dotychczas zalecane 
środki prewencji zakażenia wirusem 
SARS-CoV-2 w odniesieniu do chorych 
z NChZJ obejmowały jedynie metody 
nieswoiste (dystansowanie społeczne, 
stosowanie maseczek ochronnych, de-
zynfekcja). W świetle obecnej wiedzy 
nie ma badań, które jednoznacznie 
wskazywałyby na to czy bezpieczeń-
stwo i skuteczność szczepienia przeciw 
COVID-19 wśród chorych na NChZJ róż-
nią się w porównaniu do populacji osób 
bez NChZJ. Dotychczas przeprowadzone 
badania kliniczne, dotyczące przydatno-
ści szczepień przeciw COVID-19, nie były 
ukierunkowane na ocenę w grupach 
pacjentów w stanie immunosupresji 
czy pacjentów chorujących na choro-
by autoimmunizacyjne. Biorąc jednak 
pod uwagę dostępne dane naukowe na 
temat profilu bezpieczeństwa innych 
szczepionek u chorych z NChZJ, należy 
przypuszczać, że także zatwierdzone do 
tej pory szczepionki przeciw COVID-19 
nie będą różnić się częstością niepo-
żądanych odczynów poszczepiennych 
w porównaniu do osób niechorujących 
na NChZJ. Dostępne szczepionki prze-
ciw COVID-19 należą do grupy szczepio-
nek nieżywych, dlatego też nie mogą 
wywołać choroby infekcyjnej nawet 
u pacjentów w stanie immunosupresji. 
Nie ma także danych, które świadczyły-
by o tym, że NChZJ lub leki stosowane 
w ich terapii mogą wpływać negatyw-
nie na skuteczność szczepień przeciw 
COVID-19. Wyniki badań w tym kontek-
ście w odniesieniu do innych szczepio-
nek nie są jednoznaczne, ale większość 

z nich nie wskazuje, by ewentualna niż-
sza immunogenność szczepień miała 
istotne znaczenie kliniczne.

Ponadto w oparciu o dotychczasową 
wiedzę należy stwierdzić, że:
• NChZJ w stadium remisji nie stanowi 

przeciwwskazania do szczepienia.
• Korzyści z zastosowania czynnej im-

munoprofilaktyki mogą być najwięk-
sze u pacjentów nie stosujących le-
ków o działaniu immunosupresyjnym. 
Dlatego też u chorych, u których pla-
nowane jest włączenie terapii lekami 
immunomodulacyjnymi lub biologicz-
nymi, należy przeprowadzić szczepie-
nia przed rozpoczęciem leczenia, o ile 
jest to możliwe.

• W przypadku stosowania leków 
wpływających na mechanizmy immu-
nologiczne, szczepienie jest również 
zalecane. 

• Racjonalne wydaje się takie zapla-
nowanie dawek szczepionki, aby nie 
nakładały się z momentem podania 
dawki leku biologicznego. Optymalny 
odstęp czasowy, jaki należy zachować 
między podaniem leku biologicznego, 
a aplikacją szczepionki, nie został jed-
nak do tej pory jednoznacznie określo-
ny.

• U chorych, u których stosowane 
przewlekle leki immunomodulacyj-
ne warunkują remisję NChZJ, nie na-
leży tych leków odstawiać i sytuacja 
ta nie stanowi przeciwwskazania do 
szczepienia przeciw COVID-19.

• Jedynym bezwzględnym przeciw-
wskazaniem do szczepienia przeciw 
COVID-19 jest ogólnoustrojowa re-

akcja anafilaktyczna po poprzedniej 
dawce szczepionki lub przebyta ogól-
noustrojowa reakcja anafilaktyczna na 
substancje, wchodzące w skład szcze-
pionki. Należy także zachować szcze-
gólną ostrożność u osób, u których wy-
stąpiła reakcja anafilaktyczna w prze-
szłości na jakąkolwiek substancję.

• Przeciwwskazaniem czasowym jest 
aktywna, niekontrolowana postać 
NChZJ. W takich sytuacjach w pierw-
szej kolejności należy doprowadzić do 
remisji choroby, a następnie ponow-
nie przeprowadzić kwalifikację do 
szczepienia.

Wraz z postępem wiedzy na temat 
skuteczności i bezpieczeństwa szcze-
pień przeciw COVID-19, powyższe zale-
cenia będą wymagały aktualizacji. Bio-
rąc jednak pod uwagę dotychczasowe 
dane naukowe, istnieją wszelkie prze-
słanki ku temu by sądzić, że wdrożenie 
powszechnej, czynnej immunoprofi-
laktyki przeciw zakażeniu SARS-CoV-2, 
jest jedynym sposobem na zakończenie 
trwającej obecnie pandemii. Wprowa-
dzenie szczepień ochronnych uznawane 
jest za jedno z najważniejszych osią-
gnięć współczesnej medycyny, zmienia-
jących historię ludzkości. Propagowanie 
wiedzy w tym zakresie, popartej wiary-
godnymi danymi naukowymi, jest obo-
wiązkiem każdego lekarza. Natomiast 
aktywne i powszechne włączanie się 
w program szczepień ochronnych sta-
nowi jeden z fundamentów odpowie-
dzialności społecznej.

Stanowisko w całości dostępne na 
stronie: http://www.ptg-e.org.pl/

S Z C Z E P I E N I A

Specjaliści rekomendują dorosłym pacjentom z NChZJ 
szczepienia przeciw COVID-19
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Zespół jelita drażliwego (IBS; ang. Irritable Bowel Syn-
drome) to jedno z najczęstszych schorzeń przewodu po-
karmowego wynikające z zaburzeń interakcji jelitowo-
-mózgowych (dawnej nazywanych grupą zaburzeń czyn-
nościowych). Jednym z kluczowych elementów regulu-
jących wspomniane interakcje jest mikrobiota jelitowa.

Choroba ta występuje globalnie i dotyczy aż 12 proc. 
populacji światowej. Zachorować można w każdym wie-
ku i niezależnie od płci. Według przeprowadzonych ba-
dań epidemiologicznych IBS około dwukrotnie częściej 
diagnozowane jest u kobiet, a połowa pacjentów zgłasza 
pierwsze objawy już przed ukończeniem 35 roku życia. 
Rozpoznanie opiera się w dużej mierze na obrazie kli-
nicznym. Według aktualnie obowiązujących wytycznych 
zespół ten można podejrzewać przy nawracającym bólu 
brzucha występującym przez co najmniej jeden dzień 
w tygodniu przez ostatnie trzy miesiące. Dodatkowo mu-
szą być spełnione co najmniej dwa z trzech poniższych 
kryteriów wg których ból: wiąże się z wypróżnieniem 
i/lub ze zmianą częstości wypróżnień i/lub ze zmianą 
konsystencji stolca. Kryteria muszą być spełnione przez 
ostatnie trzy miesiące, jednocześnie z początkiem obja-
wów co najmniej 6 miesięcy przed rozpoznaniem. 

Zgodnie z definicją, choroba może przebiegać z dominują-
cą biegunką albo zaparciem lub współwystępowaniem obu. 
Poza bólem brzucha i wzdęciami pacjenci zgłaszają często 
także obecność dolegliwości spoza przewodu pokarmowe-
go takich jak m. in. bóle głowy, przewlekłe zmęczenie, pro-
blemy ze snem i zaburzenia lekowo-depresyjne. W efekcie 
u wielu chorych następuje obniżenie jakości życia.

W publikacjach naukowych coraz częściej porusza się pro-
blem współistnienia IBS w nieswoistych chorobach zapal-
nych jelit (IBD; ang. Inflammatory Bowel Disease). Dotych-
czas nie udało się zidentyfikować w pełni przyczyn tego 
zjawiska. Z dużą dozą prawdopodobieństwa może to być 
związane z obecnością niektórych wspólnych  czynników 
zaangażowanych w etiopatogenezę tych schorzeń. Kluczo-
wym elementem tej złożonej sieci powiązań jest zapewne 
funkcjonowanie bariery jelitowej i stopień jej przepuszczal-
ności, co z kolei w sposób bezpośredni wpływa na interakcje 
błony śluzowej z mikrobiotą. Złożone zależności pomiędzy 
tymi chorobami wydaje się potwierdzać duży odsetek ich 
współwystępowania. W opublikowanej w 2012 roku ana-
lizie wielu badań (metaanalizie) wykazano, że aż 39 proc. 
wszystkich pacjentów z IBD miało również IBS (częstość 
współwystępowania była wyższa w przypadku choroby Le-
śniowskiego-Crohna). Co zaskakujące w okresie zaostrzenia 
choroby zapalnej jelita było to 44 proc. w porównaniu do 35 
proc. u pacjentów w fazie remisji. Z uwagi na podobieństwo 
i możliwość nakładania się objawów diagnostyka IBS w tym 
wypadku jest bardzo trudna, a w niektórych przypadkach 
nawet pewnie niemożliwa. 

Leczenie IBS jest w dużej mierze uzależnione od rodzaju 
zgłaszanych objawów (ból, wzdęcie, biegunka, zaparcie). 
W przypadku leczenia farmakologicznego stosuje się m. in. 
leki rozkurczowe, przeciwdepresyjne, ryfaksyminę α, lope-
ramid, makrogole. Niezależnie jednak od postaci dominu-

jących symptomów w algorytmie postepowania zaleca się 
w pierwszej kolejności działania niefarmakologiczne. Poza 
edukacją i unikaniem sytuacji nasilających dolegliwości za-
leca się modyfikacje dietetyczne i zmianę stylu życia. W za-
leżności od stanu klinicznego i charakterystyki pacjenta 
mogą one polegać na suplementacji probiotykami, olejkiem 
z mięty pieprzowej, stosowaniu diety bogatej w błonnik roz-
puszczalny, eliminacji produktów spożywczych nasilających 
objawy, wprowadzeniu umiarkowanej aktywności fizycznej 
w różnych formach (treningi, joga), racjonalnej normalizacji 
masy ciała czy też zasięgnięcia pomocy psychologa w celu 
wypracowania i usprawnienia metod radzenia sobie ze stre-
sem. Pomocne może być również czasowe zastosowanie 
diety low-FODMAP (dieta z małą zawartością fermentują-
cych cukrów prostych i polioli). Wytyczne sugerują również, 
udział w grupach wsparcia oraz organizacjach i stowarzy-
szeniach pacjentów (serdecznie zachęcamy i zapraszamy) 
co może przełożyć się na zmniejszenie nasilenia objawów 
IBS. Ważne, aby wspomniane modyfikacje wprowadzać po 
konsultacji i pod kontrolą wykwalifikowanego personelu 
(lekarz, dietetyk, psycholog itd.). 

Korzystne z punktu redukcji nasilenia dolegliwości 
może być także zastosowanie produktów zawierają-
cych koloidalny kwas krzemowy (składający się z krze-
mu i tlenu w postaci uwodnionej). Wykazano, że zwią-
zek ten posiada właściwości adsorpcyjne pozwalające 
na wiązanie różnego rodzaju szkodliwych i toksycz-
nych substancji w przewodzie pokarmowym oraz ich 
późniejszą eliminację w nieaktywnej formie. W pracy 
opublikowanej na łamach Gastroenterology Research 
and Practice badano skuteczność koloidalnego kwasu 
krzemowego w formie doustnego żelu u 90 pacjentów 
z zaburzeniami żołądkowo-jelitowymi. Żel stosowano 
przez 6 tygodni. Najczęściej zgłaszanymi objawami były: 
wzdęcie brzucha (27); zgaga (21), skurcze brzucha (11), 
biegunka (10), nudności (6) i ból w nadbrzuszu (6 osób). 
Ostatecznie całą kuracje zakończyło 62 uczestników. 
Nasilenie dolegliwości oceniano skalami punktowymi. 
Większość pacjentów zgłosiła wyraźną poprawę już po 
trzech tygodniach, zaś po sześciu tygodniach kuracji 
zaobserwowano zmniejszenie nasilenia objawów z gór-
nego (średnio o 30 proc.) oraz dolnego (średnio o 42 
proc.) odcinka przewodu pokarmowego. Redukcję obja-
wów o co najmniej połowę zaobserwowano u 37 proc. 
Produkt był dobrze tolerowany. Około 6 proc. pacjen-
tów zgłosiło działania niepożądane o prawdopodobnym 
lub możliwym związku z przyjmowanym produktem. 
Większość tych dolegliwości była przejściowymi obja-
wami żołądkowo-jelitowymi i według autorów można 
je również wytłumaczyć jako rodzaj złożonego procesu 
regulacji w obrębie przewodu pokarmowego. Badanie 
miało charakter obserwacyjny i z uwagi na brak grupy 
kontrolnej nie sposób ocenić wielkości efektu placebo. 
Autorzy we wnioskach pracy podkreślają udokumento-
wanie poprawy różnych objawów żołądkowo-jelitowych 
w trakcie leczenia we wszystkich podgrupach pacjen-
tów, zwłaszcza chorych na chorobę refluksową prze-
łyku i IBS. W bazie badań klinicznych (clinicaltrials.gov) 
można także znaleźć protokół badania klinicznego oce-
niający wpływ żelu krzemionkowego na poziom wodoru 
i metanu w wydychanym powietrzu u pacjentów, którzy 

IBS i IBD – co je łączy?
M AT E R I A Ł Y  PA R T N E R A
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byli długotrwale leczeni inhibitorami pompy protonowej 
oraz zgłaszali refluks i objawy brzuszne. Z uwagi na po-
wszechność problemu wyniki tego badania mogą okazać 
się bardzo interesujące. 

Zespół jelita drażliwego może przebiegać z i niezależ-
nie od nieswoistej choroby zapalnej jelit. Z uwagi na 
możliwe podobieństwo i nakładanie się objawów czę-
sto nawet sami chorzy wszystkie dolegliwości ze stro-
ny przewodu pokarmowego tłumaczą zdiagnozowaną 
chorobą Leśniowskiego-Crohna lub wrzodziejącym za-
paleniem jelita grubego. Aktualnie mamy dostępne leki, 
wyroby medyczne i metody pomocy pacjentom z IBS – 
pamiętaj aby wszystkie zmiany w terapii konsultować 
ze swoim lekarzem. Nie lekceważ również żadnych ob-
jawów i w razie wątpliwości porozmawiaj ze swoim ga-
stroenterologiem.

dr n. med. Ariel Liebert, p.o. kierownika Zakładu 
Wielospecjalistycznej Opieki w Gastroenterologii, Katedra 

Gastroenterologii i Zaburzeń Odżywiania, Collegium Medicum 
w Bydgoszczy, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
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Zapraszamy na turnus letni w Tatrach

Zapraszamy na letni turnus „J-elity” w Tatrach, który odbędzie się w dniach 20-27.08.2021 r. w ośrodku 
„Skalnity” w Poroninie.
Koszt pobytu:
– dzieci do trzech lat – gratis, wspólny nocleg, bez wyżywienia
– dzieci od trzech do 10 lat – nocleg, 1/2 porcji 500 zł
– pozostałe osoby – nocleg i wyżywienie (2 posiłki) 630 zł
cena zawiera opłatę klimatyczną
W cenie:
śniadanie w formie bufetu szwedzkiego oraz obiadokolacja, pokoje 2, 3, 4-osobowe z pełnym węzłem 
sanitarnym, TV SAT. Więcej na: j-elita.org.pl
O udziale decyduje kolejność zgłoszeń, przy czym pierwszeństwo mają członkowie Towarzystwa „J-elita” 
z opłaconą składką członkowską.
Zgłoszenia prosimy kierować na adres mailowy biuro@j-elita.org.pl z podaniem ilości osób i wieku 
uczestników w przypadku dzieci
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D N I  E D U K A C J I  O  N Z J

Nieswoiste choroby zapalne jelit 
w dobie pandemii SARS-CoV-2 oraz do-
stępność leczenia biologicznego w Pol-
sce były tematem zorganizowanego 
przez „J-elitę” w grudniu 2020 r. Dnia 
Edukacji o NZJ w formie webinaru.

Autorka pierwszego wykładu, prof. 
Grażyna Rydzewska, podkreśliła, że pa-
cjenci z nieswoistymi zapaleniami jelit 
(NZJ) w czasie pandemii nie powinni 
odstawiać leków i przerywać terapii. 
Nie ma bowiem żadnych dowodów na 
to, że jakiekolwiek leki na NZJ są szko-
dliwe w dobie koronawirusa. Dotyczy 
to również terapii biologicznej. Szkodli-
we jest zaostrzenie choroby, wywoła-
ne odstawieniem leków, które naraża 
chorych na kontakt ze służbą zdrowia, 
co zwiększa ryzyko zakażenia CO-
VID-19. Kontakty ze służbą zdrowia na-
leży ograniczyć, ale nie wyeliminować. 
Jeśli objawy wrzodziejącego zapalenia 
jelita grubego lub choroby Leśniow-
skiego-Crohna się nasilają, nie należy 
odkładać wizyty u lekarza. 

Co zrobić, gdy pacjent z NZJ zacho-
ruje na COVID-19? Przede wszystkim 
jeśli mamy takie podejrzenia, trzeba 
przeprowadzić test. – W przypadku 
potwierdzenia zakażenia u pacjen-
tów w remisji należy rozważyć odsta-
wienie wszystkich leków, poza mesa-
lazyną, na kilka tygodni – wyjaśniła 
prof. Rydzewska, która jest prezesem 
Polskiego Towarzystwa Gastroente-
rologii i kierownikiem Kliniki Chorób 
Wewnętrznych i Gastroenterologii 
z Pododdziałem Leczenia Nieswo-
istych Chorób Zapalnych Jelit w   
Centralnym Szpitalu MSWiA w War-
szawie. - Infekcja Sars-CoV-2 trwa 
w większości około dwóch-trzech 
tygodni. Możemy sobie pozwolić na 
odstawienie leków na ten czas, żeby 
pacjent przechorował infekcję. Nie 
powinno to wpłynąć negatywnie na 
przebieg NZJ, nawet jeśli ominie-
my jedną dawkę leku biologicznego. 
Robimy tak przecież we wszystkich 
innych infekcjach, np. grypy. Jednak 

każdy przypadek powinien być roz-
ważany indywidualnie. 

O lekach biologicznych i biopodob-
nych mówił prof. Jarosław Kierkuś 
z Kliniki Gastroenterologii, Hepato-
logii i Zaburzeń Odżywiania Centrum 
Zdrowia Dziecka w Warszawie. Wykła-
dowca przedstawił kryteria włączenia 
do programów lekowych pacjentów 
z wrzodziejącym zapaleniem jelita 
grubego i chorobą Leśniowskiego-
-Crohna. Przedstawił też koszty terapii 
nowoczesnymi lekami dla pacjentów, 
którzy nie mogą skorzystać z progra-
mów lekowych, a stać ich na zakup 
preparatów. I tak roczny koszt terapii 
infliksimabem i adalimumabem wy-
nosi ok 15 tys. zł, tofacytinibem – 30 
tys. zł, wedolizumabem – 50 tys. zł, 
a ustekinumabem – 200 tys. zł.   

Wykłady zostały zarejestrowane 
i można je obejrzeć na stronie inter-
netowej „J-elity”, w zakładce dla cho-
rego – filmy i podcasty.

hoł

Koronawirus i leczenie biologiczne
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N Z J  –  C H C Ę  W I E D Z I E Ć .  PAT I E N T  E M P O W E R M E N T  A C A D E M Y

Współczesna medycyna wymusza 
partnerską współpracę i dialog le-
karza z pacjentem. Dzięki patient 
empowerment chorzy odzyskują 
kontrolę nad swoim zdrowiem i mo-
tywację do leczenia.

Dwudziestoośmioletnia Daria z Rze-
szowa od szesnastu lat choruje na 
wrzodziejące zapalenie jelita grube-
go. Wiosną 2019 roku dowiedziała 
się, że we wrześniu może wyjechać 
na studia z zarządzania w ramach 
programu Erasmus do Portugalii. Ale 
dopadło ją zaostrzenie. – Poszłam do 
mojego pana profesora na konsul-
tację na oddziale gastroenterologii 
i ustaliliśmy wspólnie cały plan: bada-
nia, terapia i ewentualny scenariusz 
awaryjny, gdyby pierwotnie ustalone 
leczenie nie pomogło – wspomina 
Daria. – Termin kolonoskopii wypadał 
mi w juwenalia, ale profesor zrobił 
wszystko, żebym mogła wziąć udział 
w korowodzie. Dosłownie wyszłam ze 
szpitala, wróciłam do domu, wzięłam 
prysznic, przebrałam się i poszłam na 
imprezę. Faktycznie, zrobił wszystko, 
żebym przed wyjazdem weszła w re-
misję, i tak się stało. A na sam wyjazd 
przygotował mi cały plan działania, co 
mam robić, gdyby zaostrzenie powtó-
rzyło się za granicą. 

Katarzyna z Tarnobrzega od ośmiu 
lat żyje z chorobą Leśniowskiego-
-Crohna: – Mój pierwszy gastrolog, 
który mnie zdiagnozował, to anioł, 
nie człowiek. Stawał na rzęsach, 
żeby mi pomóc. Każdy wprowadzany 
lek omawiał, pytał, czy się zgadzam. 
A jeśli miałam jakieś wątpliwości, to 
wszystko cierpliwie tłumaczył z ich-
niego języka na ludzki. Był do mojej 
dyspozycji o każdej porze. Reagował 
na wszystkie niepokojące sygnały. 

To właśnie od lekarza Katarzyna 
dowiedziała się, że może się ubie-
gać o stopień niepełnosprawności 
w związku z chorobą. Gastrolog skie-
rował ją dalej, kiedy w miejscowym 
szpitalu wyczerpano wszystkie do-
stępne opcje leczenia. 

Siedemnastoletni syn Małgorzaty 
ze Szczecinka od piętnastu lat, z po-
wodu choroby Leśniowskiego-Croh-
na, jest pod opieką tych samych le-
karzy i pielęgniarek. – Wygraliśmy 

los na loterii, od samego początku 
traktowano nas wspaniale – opo-
wiada Małgorzata. – Cierpliwie nam 
wszystko tłumaczono. Zarówno do 
mnie, jako rodzica, jak i do syna, 
jako pacjenta, zawsze podchodzono 
z ogromną empatią, zlecano wszel-
kie badania, nigdy nie bagatelizowa-
no żadnych objawów czy po prostu 
obaw. Zawsze byłam w stu procen-
tach pewna, że moje dziecko jest 
pod opieką najlepszą z możliwych. 

Aneta z Warszawy: – My trafiliśmy 
na cudownego lekarza dla syna, który 
w końcu rozumie strach i bunt sied-
miolatka. – Dopiero po wielu latach 
spotkałam lekarza, który zamiast 
monologu prowadzi rozmowę i cier-
pliwie tłumaczy – dodaje Agniesz-
ka z Warszawy. – Lubię wiedzieć, co 
i dlaczego mam brać i jaki jest dal-
szy plan. Choruję od dziewięciu lat 
i to dopiero pierwszy lekarz na mo-
jej drodze – poza rodzinnym – który 
traktuje mnie jak partnera w dysku-
sji, a nie jak zbędnego petenta. 

To, o czym opowiadają nasze roz-
mówczynie, to praktyczna realizacja 
idei patient empowerment. Świato-
wa Organizacja Zdrowia (WHO) de-
finiuje patient empowerment jako 
„proces, dzięki któremu ludzie uzy-
skują większą kontrolę nad decyzja-
mi i działaniami, wpływającymi na 
ich zdrowie”. Za tą definicją kryje 
się fundamentalna zmiana w relacji 
pacjent – lekarz. Polega ona na za-
proszeniu chorego do współudziału 
w podejmowaniu decyzji, dotyczą-
cych terapii. 

O potrzebie upodmiotowienia cho-
rych w relacji z pracownikami ochro-
ny zdrowia mówią nie tylko pacjenci, 
ale także coraz częściej sami lekarze 
i decydenci. Jak podkreśla Rzecznik 
Praw Pacjenta Bartłomiej Chmielo-
wiec, nie można rozgraniczać praw 
i obowiązków pacjenta. Jedno idzie 
w ślad za drugim. Obowiązki wyni-
kają właśnie z podmiotowego trak-
towania pacjenta, jako partnera 
w procesie leczenia. – Pacjent jest 
podmiotem i jako taki powinien po-
zostawać partnerem lekarzy, pielę-
gniarek czy innego personelu me-
dycznego w procesie diagnostyczno-
-terapeutycznym. Za tym idzie zmia-

na podejścia na partnerskie, otwar-
te, nakierowane na obustronną ko-
munikację, słuchanie – przekonywał 
Chmielowiec podczas inauguracji III 
Międzynarodowego Kongresu Pa-
tient Empowerment, który odbył się 
w 2019 roku w Warszawie. – Tego 
oczekujemy od lekarzy, ale też od 
nas samych – pacjentów – ciągnął. 
– Bo partnerstwo oznacza przy-
jęcie współodpowiedzialności za 
proces leczenia: stosowanie się do 
lekarskich zaleceń, regularne przyj-
mowanie zapisanych leków, zmiany 
w trybie życia. Musimy zrozumieć, 
że jesteśmy w tym procesie razem 
i od sprawnego funkcjonowania po-
szczególnych elementów zależy jego 
powodzenie. 

Psycholog kliniczny Marta Rusek 
zwraca uwagę, że patient empower-
ment to partnerska relacja lekarz-
-pacjent, w której obie strony są 
aktywne, zaangażowane w proces 
leczenia, przy jednoczesnym uzna-
niu, że lekarz posiada wiedzę, którą 
dzieli się z pacjentem. – Pacjent nie 
jest już tylko biernym odbiorcą dzia-
łań medycznych, ale w pełni współ-
pracującym partnerem – tłumaczy. 
– Jak widać, taki układ wymaga od 
obu stron kompletnej zmiany my-
ślenia o leczeniu i medycynie, przy 
czym obie strony dążą do wzajem-
nego zrozumienia i szacunku dla 
swoich możliwości i ograniczeń. 

Partnerstwo sprawdza się szcze-
gólnie w przypadku chorób prze-
wlekłych, takich jak wrzodziejące 
zapalenie jelita grubego czy cho-
roba Leśniowskiego-Crohna, gdzie 
pacjenci skazani są na kontakt ze 
służbą zdrowia przez długie lata, 
a skuteczne leczenie przekłada się 
na jakość codziennego życia i lepsze 
funkcjonowanie w rodzinie, pracy 
i społeczeństwie. 

Zdaniem Marty Rusek, dla pacjenta 
poczucie kontroli, bycie aktywnym, 
podejmującym decyzje, może mieć 
ogromne znaczenie w procesie zdro-
wienia i leczenia. – Taka pozycja pa-
cjenta może też wspomóc jego sta-
rania powrotu do aktywnego trybu 
życia, nawet przy ograniczeniach, 
wynikających z choroby – wskazuje 
psycholog. 

Patient empowerment  Pacjenci mają moc
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Ogromną rolę odgrywa w tym 
świadomość i edukacja. – Wyedu-
kowany pacjent może łatwiej podjąć 
się współpracy z lekarzem, rozumie-
jąc ją jako wkład we własne zdrowie. 
Łatwiej mu stosować się do zaleceń 
lekarza, jeśli rozumie i zna ich zna-
czenie dla swojego stanu fizycznego, 
szczególnie jeśli wiążą się one z wy-
rzeczeniami czy dostosowaniem się 
do pewnego reżimu – tłumaczy na-
sza rozmówczyni. – Natomiast dla 
lekarza patient empowerment jest 
zarówno wyzwaniem, jak i szansą na 
lepszą współpracę z pacjentem. 

Wyzwanie to dostrzeżenie w cho-
rym partnera do współdziałania przy 
jednoczesnym zachowaniu obiektyw-
ności w myśleniu i podejmowaniu 
medycznych decyzji. W patient em-
powerment to nadal lekarz decyduje 
o kierunku leczenia i czuwa nad nim, 
jednak głos pacjenta, jego wątpliwo-
ści, pytania, są wyraźnie przez niego 
słyszane. – Każdy pacjent wymaga 
traktowania „szytego na miarę”, em-
patycznego, które może być trudne, 
gdy bierzemy pod uwagę specyfi-
kę i ograniczenia polskiego systemu 
zdrowotnego – zauważa psycholog. 

Kiedy rozmawia się na ten temat 
z pacjentami, trudno nie odnieść 
wrażenia, że przed nami jeszcze dłu-
ga droga. Wielu chorych skarży się 
na protekcjonalne traktowanie przez 
pracowników medycznych, zapraco-
wani lekarze nie mają czasu na roz-
mowę, a pacjenci odwagi, żeby pytać 
i dzielić się swoimi wątpliwościami. 

Na szczęście, powoli się to zmie-
nia. Wzmocnienie pozycji pacjenta 
jest ściśle powiązane z koniecznością 
wsparcia edukacyjno-informacyjnego. 
Pacjent powinien znać swoje prawa, 
posiadać wiedzę na temat swojej cho-
roby, diagnostyki i dostępnych terapii. 

Pomocne są w tym organizacje 
pozarządowe, tworzone przez cho-
rych, by wspierać chorych i mówić 
głosem pacjentów. W Polsce jest 
około tysiąc takich podmiotów. 
Działające od 2005 roku Towarzy-
stwo „J-elita” za jeden z prioryte-
tów uznało edukację osób z wrzo-
dziejącym zapaleniem jelita grube-
go, chorobą Leśniowskiego-Crohna, 
ich bliskich oraz opiekunów chorych 
dzieci. – Świadomy pacjent to wy-
edukowany pacjent. Dlatego robimy 
wszystko, żeby dostarczyć chorym 
rzetelnych informacji na temat nie-

swoistych zapaleń jelit, możliwości 
terapeutycznych, diety i funkcjono-
wania z NZJ i pobudzić pacjentów 
do aktywności. Tylko pacjent, który 
posiada wiedzę i jest zaangażowa-
ny w walce o swoje zdrowie, może 
być partnerem dla lekarza – mówi 
Agnieszka Gołębiewska, prezes „J-
-elity” i matka dwóch córek z cho-
robą Leśniowskiego-Crohna. – Cie-
szymy się, że pozyskaliśmy wspania-
łych sojuszników w postaci przed-
stawicieli środowiska medycznego. 
Z jednej strony docieramy więc do 
pacjentów, a z drugiej strony do le-
karzy i decydentów, umożliwiając 
trójstronny dialog. 

„J-elita” wydaje bezpłatny kwartal-
nik i poradniki dla chorych, prowa-
dzi stronę internetową, organizuje 
otwarte wykłady w ramach Dni Edu-
kacji o NZJ, a także webinary i pod-
casty, realizowane w partnerstwie 
z firmą Takeda. 

W ostatnich latach powstało wiele 
inicjatyw, wzmacniających głos pa-
cjentów i rolę ich organizacji w sys-
temie ochrony zdrowia. W 2019 r. 
Rzecznik Praw Pacjenta powołał 
Radę Organizacji Pacjentów (ROP), 
do której należy obecnie ponad 80 
stowarzyszeń i fundacji, m.in. Towa-
rzystwo „J-elita”. ROP skupia się na 
analizie potrzeb pacjentów oraz po-
stulowaniu i inicjowaniu koniecznych 
zmian w systemie opieki zdrowotnej. 

Marta Rusek uważa, że organiza-
cje pacjentów to potężne narzędzie, 
promujące zmianę myślenia o sys-
temie zdrowotnym, tak by był on 
dostosowany zarówno do potrzeb 
pacjentów, jak i możliwości leka-
rzy. – Odgrywają ogromną rolę, bo 
z jednej strony kształtują postawy 
pacjentów i ich bliskich, a z dru-
giej mają realną moc, by wpływać 
na zmiany w systemie opieki zdro-
wotnej – mówi psycholog. – Często 
pełnią rolę mediatorów między pa-
cjentami a lekarzami. Są ogromnym 
wsparciem dla edukacji pacjentów 
i lekarzy. Organizacje pacjenckie po-
przez swoje działania modelują rolę 

pacjenta zaangażowanego, wyedu-
kowanego, podejmującego aktywną 
rolę w procesie leczenia. Spotkania, 
wykłady, grupy wsparcia – to tylko 
mały przykład ich działań, które po-
zytywnie wpływają na motywowa-
nie pacjentów do leczenia, a lekarzy 
do przyjmowania innej perspektywy 
w związku ze swoją rolą. 

Zdaniem Marty Rusek przyczynia 
się to do zmiany w rozumieniu, jak 
ważna jest dobra komunikacja mię-
dzy pacjentami a lekarzami w budo-
waniu partnerskich relacji. 

Katarzyna z Tarnobrzega do To-
warzystwa „J-elita” trafiła dzięki 
swojemu gastroenterologowi, któ-
ry polecił jej stowarzyszenie. Daria 
z Rzeszowa jest wdzięczna profeso-
rowi, dzięki któremu udało jej się 
wyjść z zaostrzenia, zaopatrzyć we 
wszystkie potrzebne leki i wyjechać 
na studia do Portugalii. – Poznałam 
tam mnóstwo fantastycznych ludzi, 
a z moimi współlokatorami mam 
kontakt do tej pory – mówi. Odzy-
skała wiarę w to, że pomimo choro-
by można realizować marzenia. 

Małgorzata, Aneta i Agnieszka 
dzięki partnerskiej relacji z lekarza-
mi mają do nich zaufanie. Wiedząc, 
że mogą pytać i dzielić się swoimi 
wątpliwościami – czują się bezpiecz-
niej. Czują, że one i ich dzieci nie 
są w chorobie same. Pacjenci, któ-
rzy współdecydują o ścieżce terapii 
mają większą motywację do jej reali-
zowania i stosowania się do zaleceń 
lekarza, co pomaga w zdrowieniu. 

Tak w praktyce działa patient em-
powerment.

Jacek Hołub

Materiał przeznaczony dla pacjentów 
oraz szerokiej publiczności. Powstał w ra-
mach projektu „NZJ - Chcę wiedzieć. Pa-
tient Empowerment Academy”, który fi-
nansowany jest przez Takeda Pharma Sp. 
z o.o. Copyright © 2021 Takeda Pharma-
ceutical Company Limited. Wszystkie pra-
wa zastrzeżone. Wszystkie znaki handlowe 
są własnościami ich prawowitych właści-
cieli. Takeda Pharma Sp. z o.o., ul. Pro-
sta 68, 00-838 Warszawa. Nr materiału:  
C-ANPROM/PL/ENTY/0194 02.2021
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W Y D A R Z E N I A

Forum Organizacji Pacjentów było okazją do dialogu 
między resortem zdrowia, NFZ i Rzecznikiem Praw Pa-
cjenta, a stowarzyszeniami. Towarzystwo „J-elita” sko-
rzystało z tej szansy.

Piętnasta edycja dwudniowego Forum, organizowanego 
przez Instytut Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej, rozpo-
częła się tradycyjnie 11 lutego. Tego dnia przypada Świato-
wy Dzień Chorego. Tym razem, w związku z pandemią, jego 
uczestnicy nie spotkali się na żywo, tylko online. Forum 
towarzyszyły debaty, m.in. na temat pandemii COVID-19 
i szczepień. Dużym zainteresowaniem cieszyło się wysłu-
chanie społeczne, podczas którego decydenci rozmawiali 
z przedstawicielami organizacji. Na pytania „J-elity” odpo-
wiadał wiceminister zdrowia Maciej Miłkowski. 

Przedstawiciel „J-elity” na wstępie zaapelował do mi-
nisterstwa o zakwalifikowanie pacjentów z nieswoisty-
mi zapaleniami jelit (NZJ) do etapu 1 b szczepień prze-
ciwko COVID-19. 

– Myślę, że wszystkie osoby z chorobami przewlekłymi 
będą mogły być szczepione na początku drugiego kwar-
tału, w kwietniu-maju – ocenił Maciej Miłkowski. 

Kolejne pytanie dotyczyło zniesienia ograniczeń czaso-
wych w programach lekowych, czyli leczeniu biologicz-
nym pacjentów z NZJ. Obecnie terapia jest przerywana 
po roku lub dwóch latach, co zaprzepaszcza efekty te-
rapii i prowadzi do zaostrzenia choroby. Wiceminister 
odpowiedział, że resort rozważa efektywność farma-
koekonomiczną dotychczasowego rozwiązania, bo od-
stawienie leku i późniejszy powrót do terapii wiąże się 
z kosztami, a przerwa w leczeniu może spowodować, że 
preparat przestanie działać na chorego. 

Temat szczepień przeciwko COVID-19 wrócił za sprawą 
ks. dr. Adama Nowaka, prezesa Instytutu Praw Pacjen-
ta w drugiej części debaty, z udziałem ministra zdrowia 

Adama Niedzielskiego. Duchowny przypomniał, że o za-
liczenie do wcześniejszego etapu apeluje wiele organi-
zacji pacjentów z chorobami przewlekłymi, m.in. Towa-
rzystwo „J-elita”.

Szef resortu zdrowia wskazał, że w drugiej grupie 
szczepień, w której są osoby z szeroko zdefiniowanymi 
chorobami przewlekłymi, jest blisko 15 milionów osób. 
– Proszę zwrócić uwagę, że wstawienie do pierwszego 
priorytetu 15 milionów osób powoduje, że to przestaje 
być priorytet – ciągnął minister Niedzielski. – Dlatego 
wybraliśmy pewne węższe grupy z chorób przewlekłych 
i przenieśliśmy je do grupy pierwszej. 

Minister oznajmił, że decyzję o tym, które choroby 
przewlekłe zaliczyć do grupy pierwszej podjęto w opar-
ciu o opinię specjalistów z Rady Medycznej. Wskazała 
ona grupę liczącą 80 tys. osób, pacjentów onkologicz-
nych. Jednak ta grupa nie jest jeszcze zamknięta. Głów-
nym ograniczeniem jest liczba szczepionek. 

Z rządowych obliczeń wynika, że w grupie 80 plus 
jest 1,7 mln osób, w grupie 70-80 prawie 2,7 mln osób, 
a w grupie 60-70 kolejnych 4,5 mln osób. – Patrząc więc 
na te priorytety, które będziemy realizowali szczepion-
ką Pfizera lub Moderny, to tak naprawdę jest jeszcze 
kwestia kwietnia-maja, kiedy będziemy prowadzili te 
szczepienia, a Astra Zeneca nie jest rekomendowana dla 
osób z chorobami przewlekłymi, bo jest najmniej prze-
badana w tej grupie. 

Forum Liderów Organizacji Pacjentów to odbywające 
się od 15 lat ogólnopolskie spotkanie przedstawicieli 
organizacji pacjentów, którego celem jest inicjowanie 
rozwiązań, które wpłyną na poprawę systemowej opie-
ki nad chorymi. 

Dziękujemy organizatorowi za możliwość zadania pytań.
Red.

„J-elita” pyta  
ministra zdrowia 
o szczepienia i terapie

Nagrody:
• za najlepszą pracę doktorską – 7 tys. złotych
• za najlepszą pracę magisterską – 4 tys. złotych
• za najlepszą pracę licencjacką – 2,5 tys. złotych

Zachęcamy do nadsyłania prac nie tylko z gastroenterologii, ale także innych dziedzin: zdrowia publicznego, dietetyki, psychologii.
Do konkursu można zgłaszać prace obronione w latach 2019-2020 oraz do 20 września 2021 r., na adres: sekretariat@j-elita.org.pl

Regulamin konkursu dostępny na stronie internetowej Towarzystwa „J-elita”: link: https://j-elita.org.
pl/konkurs-na-najlepsza-prace-doktorska-magisterska-licencjacka/regulamin-konkursu/

Termin nadsyłania prac upływa 27 września 2021 roku

Konkurs im. prof. Bartnika na najlepszą pracę 
doktorską, magisterską i licencjacką

Zapraszamy do udziału w V edycji Konkursu Towarzystwa „J-elita” im. prof. Witolda Bartnika na najlepszą pracę 
doktorską, magisterską i licencjacką dotyczącą szeroko rozumianej tematyki nieswoistych chorób zapalnych jelit.
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R A P O R T

Wpływ organizacji pacjentów  
na system ochrony zdrowia

To temat raportu opracowanego z inicjatywy PACJENCI.
PRO Akademia Rozwoju Organizacji Pacjentów.

- W opracowaniach wyraźnie widzimy otwartość  orga-
nizacji pacjentów do dialogu z decydentami oraz ocze-
kiwanie, że ich głos w dyskusji na temat ochrony zdro-
wia powinien być uwzględniony. To dobry moment aby 
wspólnie zastanowić się jak to osiągnąć – mówi dr Mag-
dalena Władysiuk, autorka opracowań i wiceprezes HTA 
Consulting.

Raport dowodzi, że coraz więcej państw tworzy sprzyjają-
ce warunki dla rozwoju współpracy z pacjentami i rozwija 
możliwości ich zaangażowania w kształtowanie rozwiązań 
zdrowotnych, np. w procesy tworzenia koszyka świadczeń 
gwarantowanych, reform systemowych czy procesów re-
fundacji leków. Takie kierunki obrały m.in. Wielka Bryta-
nia, Kanada, Szwajcaria, Australia czy Czechy. 

W Raporcie przytoczono przykład Czech, gdzie w 2017 
roku minister zdrowia powołał ciało doradcze – Radę Pa-
cjentów. Członkowie Rady wybierani są tak, aby pacjenci 
o różnych potrzebach byli w niej w równym stopniu re-
prezentowani. Przedstawiciele Rady włączani są w prace 
legislacyjne, konsultują i opiniują, a także inicjują własne 
projekty rozwiązań systemowych.

– Organizacje pacjentów w Czechach stają się stopnio-
wo świadomym partnerem dla organów administracji 
państwowej. Jesteśmy zapraszani do wspólnego stołu 
i do podejmowanych decyzji dotyczących zdrowia wno-

simy swoje bezpośrednie doświadczenie. Uczestnicząc 
w Radzie, możemy zgłaszać uwagi do wszelkiego rodzaju 
przepisów prawnych, które przygotowuje Ministerstwo 
Zdrowia, prosić o zajęcie stanowiska różnych specjalistów 
z Ministerstwa, którzy przygotowują te ustawy. Możemy 
właściwie od początku być obecni w procesie przygoto-
wywania przepisów prawnych –  mówi Simona Zabran-
ska, członek Rady Organizacji Pacjentów w Czechach.

W Polsce w ostatnich latach pacjenci coraz częściej są 
włączani do udziału w tworzeniu centralnych rozwiązań 
systemowych – głównie przez Ministerstwo Zdrowia lub 
Narodowy Fundusz Zdrowia. Jednak proces ich angażo-
wania nie został sprecyzowany w stosownych regula-
cjach. Organizacje pacjentów często wskazują na to, że 
w relacjach z decydentami wciąż czują się petentami, 
a nie partnerami. Wyjątek stanowi Rzecznik Praw Pa-
cjenta, który w lutym 2020 r. powołał Radę Organizacji 
Pacjentów, w skład której wchodzą przedstawiciele 82 
organizacji pacjentów w Polsce – m.in. Towarzystwo „J-
-elita”. Do uczestnictwa w Radzie może zgłosić się każda 
organizacja. 

Pandemia COVID-19 obnażyła braki w systemie ochro-
ny zdrowia, ale również pokazała, jak ważna jest, po 
pierwsze – współpraca wszystkich podmiotów systemu, 
po drugie – głos pacjentów. Polskie organizacje pacjen-
tów wyrażają gotowość do zaangażowania się w procesy 
związane z kształtowaniem systemu ochrony zdrowia, 
oczekują również otwartego dialogu i transparentnych 
zasad współpracy z decydentami.

Raport dostępny jest na stronie: https://www.pacjenci.pro/
Opr. na podstawie materiałów prasowych

Zapraszamy do udziału w turnusie rehabilitacyjnym 
całe rodziny – dzieci chore na NZJ oraz ich rodziców 
i zdrowe rodzeństwo
Stegna nad morzem w Ośrodku Wypoczynkowo- 
Rehabilitacyjnym „Bałtyk” http://www.owbaltyk.pl/

Termin: 25.06.2021-09.07.2021 r.
Cena: 1800 zł
Dzieci do lat trzech gratis (wspólny nocleg, bez wyżywienia), dzieci 
w wieku od trzech do 11 lat – 1350 zł

W cenie:
- noclegi w pokojach 2, 3, 4-osobowych z łazienkami,
- trzy posiłki dziennie: śniadanie - bufet szwedzki, obiad i kolacja podawane do stolika z uwzględnieniem diet: lekkostrawna - wątrobo-
wa, bezmleczna, cukrzycowa.
Diety: bezglutenowa, wegetariańska, wegańska - dodatkowo płatane 290 zł za 14 dni 
(koszt diet dla dzieci pokrywa „J-elita”, pod warunkiem przedstawienia zaświadczenia lekarskiego)
Zapewniamy m.in.: 
  – dyskoteki, zabawy oraz zajęcia integracyjne dla dzieci pod opieką wychowawców i psychologa, 
– wycieczki, zajęcia dla młodzieży, m.in. na basenie, zajęcia sportowe, 
– wykład o przebiegu i sposobie leczenia NZJ, 
– opiekę lekarza gastroenterologa oraz dyplomowanej pielęgniarki 
– możliwość indywidualnych konsultacji z gastroenterologiem i psychologiem. 
Dzieciom zapewniamy opiekę wychowawców prowadzących zajęcia, podczas których rodzice będą mieli czas dla siebie.
Ośrodek posiada umowę z PFRON i można starać się o dofinansowanie turnusu w powiatowych centrach pomocy rodzinie.  
Wstępne zgłoszenia prosimy kierować na adres: biuro@j-elita.org.pl
O udziale decyduje kolejność zgłoszeń, pierwszeństwo mają członkowie Towarzystwa „J-elita”  z opłaconą składką członkowską.



Forum internetowe dla osób chorych na NZJ,  
www.crohn.home.pl/forum

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

Rejestr Choroby Leśniowskiego-Crohna,  
www.chorobacrohna.pl

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

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

Polskie Towarzystwo Żywienia Pozajelitowego, Dojelitowego  
i Metabolizmu (POLSPEN), www.polspen.pl

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

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

Polskie Stowarzyszenie Chorych Żywionych Pozajelitowo  
i Dojelitowo w Warunkach Domowych „PERMAF”,  
www.permaf.pl

Crohn’s & Colitis Foundation of America, www.ccfa.org 

Inne przydatne adresy

WAŻNE ADRESY:
Polskie Towarzystwo Wspierania Osób z Nieswoistymi Zapaleniami Jelita „J-elita” 

Zarząd Główny
ul. Ks. Trojdena 4, 02-109 Warszawa, tel.: 695 197 144 (pn-pt 9:00-14:00), 

e-mail: biuro@j-elita.org.pl, strona internetowa: www.j-elita.org.pl
Facebook: https://www.facebook.com/TowarzystwoJelita/ 

Prezes: Agnieszka Gołębiewska, e-mail: prezes@j-elita.org.pl
Bank Pekao S.A. I Oddział w Warszawie Nr rachunku 48 1240 1037 1111 0010 0740 0594

Oddział Dolnośląski
Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza-Radeckiego 
Klinika Gastroenterologii i Hepatologii – Oddział Kliniczny 
Gastroenterologiczny 
ul. Borowska 213,  
50-556 Wrocław  
e-mail: oddzial.dolnoslaski@j-elita.org.pl

Oddział Kujawsko-Pomorski
Centrum Endoskopii Zabiegowej 
Szpital Uniwersytecki nr 2 
ul. Ujejskiego 75, 
85-168 Bydgoszcz 
e-mail: oddzial.kujawsko-pomorski@j-elita.org.pl

Oddział Lubelski
e-mail: oddzial.lubelski@j-elita.org.pl

Oddział Łódzki
e-mail: biuro@j-elita.org.pl

Oddział Małopolski
Klinika Pediatrii, Gastroenterologii i Żywienia 
Polsko-Amerykański Instytut Pediatrii CM UJ 
ul. Wielicka 265, 
30-663 Kraków  
e-mail: oddzial.malopolski@j-elita.org.pl

Oddział Mazowiecki
ul. Ks. Trojdena 4, 
02-109 Warszawa 
e-mail: oddzial.mazowiecki@j-elita.org.pl

Oddział Podkarpacki
e-mail: oddzial.podkarpacki@j-elita.org.pl 
tel.: 500 048 745
grupa wsparcia tel.: 882 717 999
facebook.com/jelitapodkarpacie

Oddział Podlaski
Klinika Pediatrii, Gastroenterologii i Alergologii Dziecięcej 
UDSK Białystok 
ul. Waszyngtona 17, 
15-274 Białystok 
tel. 85 7450 709 
e-mail: oddzial.podlaski@j-elita.org.pl

Oddział Pomorski
Katedra i Klinika Pediatrii, Gastroenterologii, Hepatologii  
i Żywienia Dzieci Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego 
ul. Nowe Ogrody 1-6, 
80-803 Gdańsk 
e-mail: oddzial.pomorski@j-elita.org.pl

Oddział Śląski
e-mail: oddzial.slaski@j-elita.org.pl

Oddział Świętokrzyski
sekretariat radia eM Kielce
ul. Sienkiewicza 2, 25-333 Kielce
e-mail: oddzial.swietokrzyski@j-elita.org.pl
facebook.com/jelitaswietokrzyskie

Oddział Warmińsko-Mazurski
Poradnia Gastroenterologiczna 
Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy 
ul. Żołnierska 18a, 
10-561 Olsztyn 
e-mail: oddzial.warminsko-mazurski@j-elita.org.pl

Oddział Wielkopolski
e-mail: oddzial.wielkopolski@j-elita.org.pl

Oddział Zachodniopomorski
Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony 
ul. Arkońska 4, 
71-455 Szczecin 
e-mail: oddzial.zachodniopomorski@j-elita.org.pl



„J-elicie” pomagają

Ten, kto czuwał przy łóżku nieuleczalnie chorego dziecka wie, 
z czym się zmagają maluchy  

z nieswoistymi zapaleniami jelit i ich rodzice

Podaruj uśmiech dzieciom z NZJ!  
Przekaż 1% na Towarzystwo „J-elita”   
KRS 0000238525


