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Szanowni Państwo, Drodzy Czytelnicy,
Nowy 2022 rok będzie czasem pełnym wyzwań, zarówno dla „J-elity”, jak 
i dla każdego z nas, nie tylko z powodu pandemii. Zdajemy sobie z tego 
sprawę, dlatego zrobimy wszystko co możliwe, żeby tym wyzwaniom 
sprostać. Tak jak w roku, który mamy za sobą.

W połowie grudnia otrzymaliśmy bardzo dobrą wiadomość dla pacjentów 
z wrzodziejącym zapaleniem jelita grubego i chorobą Leśniowskiego-Croh-
na, którzy korzystają z terapii biologicznej w ramach programów lekowych. 
Od 1 stycznia br. terapia nie jest już ograniczona do roku lub dwóch lat, 
tylko może trwać tak długo, jak długo lek jest skuteczny. To prawdziwa re-
wolucja. Walczyliśmy o to od lat i uznajemy to za wielki sukces „J-elity”, 
środowiska lekarzy specjalistów i innych organizacji (s. 5).

Udało nam się spotkać twarzą w twarz na turnusach rehabilitacyjnych nad 
morzem i w górach i na rajdzie w Bieszczadach (s. 9) a także  wirtualnie, pod-
czas Dni Edukacji o Nieswoistych Zapaleniach Jelit (s. 8), które z powodów 
pandemii odbyły się on-line. Dzięki współpracy z DOZ Fundacją dbam o zdro-
wie pomagaliśmy chorym w trudnej sytuacji materialnej w zakupie leków. 
Wyposażyliśmy sale do terapii biologicznej dla małych pacjentów w Centrum 
Zdrowia Dziecka oraz na Oddziale Gastroenterologii, Żywienia Dzieci i Pe-
diatrii Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Warszawie. Wszyscy potrzebujący 
mogą bezpłatne telefoniczne lub on-line uzyskać pomoc psychologa, a kwar-
talnik i strona internetowa dostarczają ważne informacje. 

Dziękujemy, że byliście Państwo z nami, także poprzez przekazanie Towa-
rzystwu „J-elita” 1% podatku. Gdyby nie to, nie udałoby nam się zrobić tak 
wiele. Dlatego bardzo prosimy o dalsze wsparcie i pamiętanie o „J-elicie” 
podczas wypełniania PIT-ów. Nasz KRS – 0000238525. Każda złotówka się 
liczy i trafia do chorych.

Życzymy Państwu dobrego, zdrowego roku. 

Redaktor Naczelny
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Choroby wątroby stanowią 
istotny problem u pacjentów 
z NZJ, bowiem nieprawidło-
we wyniki badań wątrobo-
wych występują nawet u ok. 
20 proc. tych chorych – mówi 
prof. Marek Hartleb, prezes 
Polskiego Towarzystwa Ga-
stroenterologii.
Panie Profesorze, gratulujemy wy-
boru na Prezesa Zarządu Głównego 
Polskiego Towarzystwa Gastroen-
terologii. PTG wielokrotnie zajmo-
wało stanowiska w sprawach waż-
nych dla pacjentów z nieswoistymi 
chorobami zapalnymi jelit, za co 
jesteśmy bardzo wdzięczni. Czy wi-
dzi Pan pole do współpracy między 
kierowaną przez Pana organizacją, 
a środowiskiem pacjentów i Towa-
rzystwem „J-elita”?
– Dziękuję za gratulacje. Fotel preze-
sa to zaszczyt, ale też sporo nowych 
obowiązków. Głównym zadaniem To-
warzystwa jest aktywność edukacyj-
na, skierowana nie tylko do lekarzy, 
ale także do pacjentów. Chorzy z nie-
swoistymi zapaleniami jelit (NZJ) sta-
nowią jedną z większych grup cho-
rych, hospitalizowanych w naszych 
oddziałach. W obrębie Towarzystwa 
działa kilka sekcji, w tym sekcja jelito-
wa, która szczególną uwagę poświęca 
chorym z NZJ. W ostatnim czasie to-
czyły się rozmowy z Ministerstwem 
Zdrowia na temat bezterminowego 
dostępu do leków biologicznych. 
Przypomnę, że aktualne programy 
lekowe przewidują leczenie jedno-
roczne dla chorych z wrzodziejącym 
zapaleniem jelita grubego (WZJG) 
i dwuletnie dla pacjentów z chorobą 
Leśniowskiego-Crohna (ch.L-C). [Roz-
mowa odbywała się w grudniu 2021 
r. Od 1 stycznia nastąpiły zmiany  
w programach - patrz s. 5]. Ponad-
to zabiegamy o rozszerzenie oferty 
leków biologicznych dla pacjentów 
z WZJG, ponieważ dotychczas takie 

leki, jak adalimumab i ustekinumab są 
dostępne wyłącznie dla tych z ch.L-C. 
Jest Pan ordynatorem Oddziału Ga-
stroenterologii i Hepatologii Uni-
wersyteckiego Centrum Klinicznego 
w Katowicach. Jak często wrzodzie-
jącemu zapaleniu jelita grubego lub 
chorobie Leśniowskiego-Crohna to-
warzyszą autoimmunologiczne zapa- 
lenie wątroby (AZW) lub pierwotne 
stwardniające zapalenie dróg żółcio-
wych (PSC). 
– Choroby wątroby stanowią istot-
ny problem u pacjentów z NZJ, bo-
wiem nieprawidłowe wyniki badań 
wątrobowych występują nawet u ok. 
20 proc. tych chorych. Pierwotne 
stwardniające zapalenie dróg żółcio-
wych (PSC) występuje u około 5 proc. 
chorych z WZJG i mniej niż u 1 proc. 
pacjentów z ch.L-C. PSC traktuje się 
jako chorobę ściśle związaną z NZJ, 
bowiem u 70-80 proc. chorych na 
PSC kolonoskopia ujawnia obecność 
WZJG lub ch.L-C. 
Autoimmunologiczne zapalenie wą-
troby (AZW) jest chorobą, która 
zdecydowanie rzadziej współistnieje 
z NZJ. Niewiele jest badań oceniają-
cych współwystępowanie obu cho-
rób. Badania przeprowadzone u dzie-
ci z NZJ wskazują na występowanie 
AZW z częstością od 0,3 proc. do 1,6 
proc. Takie przypadki AZW cechu-
je większa nawrotowość i większa 
skłonność do rozwoju marskości wą-
troby. Rozpoznanie AZW u pacjenta 
z NZJ nakazuje jednak wykonanie 
cholangiografii rezonansu magne-
tycznego, bowiem występowanie 
zespołu nakładania AZW na PSC jest 
znacznie częstsze niż samego AZW. 
Choroby wątroby przebiegają często 
bezobjawowo. Na co powinni zwró-
cić uwagę pacjenci z NZJ i jak można 
je wykryć? Czy powinniśmy się pod-
dawać jakimś badaniom?
– To prawda, że przewlekłe choroby 
wątroby mogą zostać niezauważo-

ne, ponieważ nie powodują żadnych 
objawów lub objawy te są bagateli-
zowane bądź przypisywane innym 
narządom. Choroba wątroby może 
odpowiadać za spadek wydolności 
fizycznej i senność w ciągu dnia. Cza-
sem powoduje pobolewania w nad-
brzuszu, utratę łaknienia i nudności. 
Dolegliwości te przypisywane są czę-
sto zapaleniu żołądka lub kamicy pę-
cherzyka żółciowego. U chorych z NZJ 
należy wykonać USG jamy brzusznej 
w celu oceny rozmiarów i struktural-
nej jednorodności wątroby, a także 
wielkości śledziony oraz pęcherzyka 
żółciowego z uwzględnieniem grubo-
ści ścian i średnicy dróg żółciowych 
wewnątrz- i zewnątrzwątrobowych. 
Ponadto chorzy wymagają oznacze-
nia stężenia bilirubiny i przynajmniej 
dwóch wskaźników enzymatycznych 
(ALT i fosfataza zasadowa), a przed 
włączeniem kortykosteroidów lub in-
nego leczenia immunosupresyjnego 
bądź terapii biologicznej, zbadania 
markerów zakażenia wirusami hepa-
totropowymi (HBsAg, przeciwiciała 
anty-HCV, anty-CMV, anty-EBV). 
Pierwotne stwardniające zapalenie 
dróg żółciowych należy podejrze-
wać nawet u pacjentów z izolowaną, 

W Y W I A D

NZJ a choroby 
wątroby

Prof. dr hab. n. med. 
Marek Hartleb  
prezes Zarządu Głównego Polskiego 
Towarzystwa Gastroenterologii, 
ordynator Oddziału Gastroentero-
logii i Hepatologii Uniwersyteckiego 
Centrum Klinicznego im. prof. Kor-
nela Gibińskiego w Katowicach.
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przewlekle zwiększoną aktywnością 
GGTP oraz u chorych ze świądem 
skóry, niejasnymi stanami gorączko-
wymi lub spadkiem masy ciała. O PSC 
należy również myśleć u chorego 
z powiększoną śledzioną i dużym 
pęcherzykiem żółciowym w badaniu 
USG lub nietypowym obrazem WZJG 
w badaniu endoskopowym z przewa-
gą zmian w prawej połowie okrężnicy 
i zapaleniem dystalnego odcinka jeli-
ta krętego (backwash ileitis). 
Rozpoznanie PSC u chorego z nieswo-
istą chorobą zapalną opiera się na 
obrazie cholangiografii rezonansu ma-
gnetycznego, rzadziej endoskpowej 
cholangiopankreatografii wstecznej, 
wykonywanych z powodu przewlekłe-
go utrzymywania się nieprawidłowo-
ści w zakresie enzymatycznych wskaź-
ników wątrobowych dotyczących 
zwłaszcza fosfatazy zasadowej i GGTP. 
Z kolei u każdego chorego z rozpozna-
nym PSC należy wykonać kolonosko-
pię niezależnie od obecności dolegli-
wości jelitowych, ze względu na czę-
sto skąpoobjawowy przebieg WZJG. 
Jakie mogą być konsekwencje nie-
leczonych chorób wątroby u pacjen-
tów z NZJ?
– Nierozpoznana i nieleczona choro-
ba wątroby może prowadzić do po-
stępującego włóknienia, zakończone-
go przebudową marską z wszystkimi 
jej powikłaniami. PSC jest chorobą, 
na której przebieg mamy niewielki 
wpływ, jednak rokowanie zależne 
jest od ścisłego nadzoru nad stanem 
czynnościowym wątroby w aspekcie 
wyboru optymalnego czasu trans-
plantacji tego narządu oraz od nad-
zoru onkologicznego, ukierunko-
wanego na wykrywanie wczesnych 
postaci raka jelita grubego oraz dróg 
żółciowych. W przypadku polekowe-
go uszkodzenia wątroby ważne jest 
wczesne odstawienie odpowiedzial-
nego leku. Z kolei w przypadku reak-
tywacji zakażeń wirusowych powin-
niśmy zmniejszać stopień immunosu-
presji z ewentualnym zastosowaniem 
leków przeciwwirusowych. 
Jak się leczy autoimmunologiczne 
zapalenie wątroby lub PSC u pacjen-
tów z NZJ? 
– Leczenie AZW u pacjenta z NZJ 
przebiega podobnie jak w AZW bez 
choroby jelita. Różnica polega na 
tym, że u chorego otrzymującego 
leki immunosupresyjne z powodu 
NZJ przebieg choroby wątroby jest 

nietypowy i zwykle dochodzi do jej 
ujawnienia w okresie redukcji dawek 
kortykosteroidów lub azatiopryny.
Leczenie PSC polega na stosowaniu 
kwasu ursodeoksycholowego (UDCA) 
w dawkach standardowych (8-12 mg/
kg/dobę), unikając wysokich dawek 
tego leku, które mogą zwiększać pro-
dukcję wątrobową żółci. W dawkach 
standardowych UDCA zwykle popra-
wia wyniki badań wątrobowych i sa-
mopoczucie pacjenta, jednak brak 
jest dowodów na efekty histopato-
logiczne takiego leczenia, które mo-
głyby przekładać się na przedłużanie 
życia. W przypadku świądu skóry le-
kiem pierwszego wyboru jest chole-
styramina. Należy też zwracać uwagę 
na niedobory w zakresie witamin roz-
puszczalnych w tłuszczach, bowiem 
chorzy z PSC często mogą wymagać 
suplementacji witamin D i A.
Czy spotyka się Pan Profesor z pa-
cjentami, którzy mają naraz wszyst-
kie trzy wymienione choroby (NZJ, 
AZW, PSC)?
– Owszem, widuję takich pacjentów. 
PSC często współistnieje z różnymi 
chorobami autoimmunizacyjnymi, nie 
tylko jelita, ale także tarczycy, stawów 
i nerek oraz cukrzycą typu 1 lub niedo-
krwistością hemolityczną. U młodych 
chorych z PSC w ok. 10 proc. przypad-
ków stwierdza się laboratoryjne i hi-
stopatologiczne cechy AZW. Takie sko-
jarzenie dwóch chorób autoimmuniza-
cyjnych wątroby nazywa się zespołem 
nakładania AZW na PSC. Zatem obec-

ność NZJ, PSC i AZW jest wysoce praw-
dopodobna u młodego chorego z NZJ 
i wysoką aktywnością wszystkich czte-
rech enzymów wątrobowych. 
Jak często AZW lub PSC występują 
rodzinnie, bo znamy taki przypadek 
z „J-elity”.
– Patogeneza chorób autoimmuniza-
cyjnych wątroby jest słabo poznana. 
Jeszcze mniej wiadomo o związkach 
genetycznym między NZJ i PSC lub 
AZW. Już dawno zauważono częst-
sze występowanie wszystkich tych 
chorób u członków najbliższej ro-
dziny osoby chorującej. Na przykład 
ryzyko zachorowania na PSC wśród 
krewnych pierwszej linii pacjenta z tą 
chorobą jest około 80 razy większe, 
niż w populacji ogólnej. W badaniach 
chorych z PSC i AZW zidentyfikowa-
no kilka polimorfizmów ludzkich an-
tygenów leukocytarnych (HLA), które 
stanowią kompleks białek determi-
nujących typ odpowiedzi immunolo-
gicznej na wirusy, bakterie i różne an-
tygeny. Badania te tłumaczą jedynie 
zwiększoną skłonność do zachoro-
wania na choroby autoimmunizacyj-
ne, nie wskazując odpowiedzialnego 
za chorobę genu, jak ma to miejsce 
w chorobach uwarukowanych gene-
tycznie. 
Gdzie powinien się leczyć pacjent 
z NZJ, u którego zdiagnozowano 
również autoimmunologiczne zapa-
lenie wątroby lub pierwotne stward-
niające zapalenie dróg żółciowych?  

W Y W I A D

Ciąg dalszy rozmowy na s. 14

Próby wątrobowe – normy dla poszczególnych wskaźników 
Enzymy wątrobowe Norma
ALT (aminotransferaza alaninowa), 
inaczej GPT lub AlAT

Norma dla kobiet wynosi: <20 IU/l (j.m/l) 
Norma dla mężczyzn: <30 IU/l (j.m/l)  
Norma dla dzieci: (1-15 rok życia): <25 U/l (j.m/l)

AST (aminotransferaza asparaginianowa), 
inaczej GOT lub AspAT

Norma dla kobiet: 5-20 IU/I (j.m/l)  
Norma dla mężczyzn: 5-30 IU/l.

Bilirubina całkowita 0,2-1,1 mg/dl (3,42-20,6 µmol/l)
Bilirubina bezpośrednia (sprzężona):  
0,1-0,3 mg/dl (1,7-5,1 µmol/l)  
Bilirubina pośrednia (wolna, niesprzężona):  
0,2-0,7 mg/dl (3,4-12 µmol/l)

Fosfataza alkaliczna (zasadowa)  
(FA, ALP, Falk, FAL)

Norma dla noworodków: 50-165 IU/I (j.m /l) 
Norma dla dzieci: 20-150 IU/I (j.m /l)  
Norma dla dorosłych: 20-70 IU/l (j.m /l)

GGTP (Gammaglutamylotranspeptydaza) Norma: 6-28 IU/l 
LDH (dehydrogenaza mleczanowa) Norma: 120-240 IU/l 
ChE (cholinesteraza) Norma: 1900-3800 IU/l
HBs antygen Norma: wynik ujemny
HCV przeciwciała Norma: wynik ujemny

Źródło: https://www.poradnikzdrowie.pl/sprawdz-sie/badania/proby-watrobowe-normy-badanie-krwi-
monitorujace-prace-watroby-aa-LQzo-CKA1-Cy6v.html
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Po apelach „J-elity” i innych orga-
nizacji pacjentów oraz środowiska 
medycznego resort zdrowia od  
1 stycznia 2022 roku zmienił bez-
duszne przepisy. Koniec z ograni-
czeniami w czasie trwania terapii 
biologicznej. Odtąd o tym, jak dłu-
go będzie podawany lek, decyduje 
lekarz.
– To wspaniała wiadomość, któ-
rą dostaliśmy pod choinkę – cieszy 
się prezes Towarzystwa „J-elita” 
Agnieszka Gołębiewska. – Więk-
szość pacjentów z wrzodziejącym 
zapaleniem jelita grubego (WZJG) 
i chorobą Leśniowskiego-Crohna 
(ch.L-C) to ludzie młodzi, uczący się, 
aktywni zawodowo, zakładający ro-
dziny. Odstawienie im skutecznego 
leku biologicznego – a tego wyma-
gały od lekarzy przepisy – wiązało 
się dla chorych z osobistymi drama-
tami. Pogarszający się stan zdrowia 
często sprawiał, że musieli przery-
wać naukę, tracili pracę, rozpadały 

im się związki… Dlatego robiliśmy 
wszystko, żeby to zmienić.
W Polsce leki biologiczne dla pa-
cjentów z nieswoistymi zapalenia-
mi jelit (NZJ) dostępne są w pro-
gramach lekowych. Podaje się je, 
gdy standardowa terapia nie działa 
i konieczna jest intensyfikacja le-
czenia. Do tej pory programy leko-
we miały swoje ograniczenia. Czas 
uczestniczenia w programie dla 
chorych z WZJG wynosił rok, a dla 
pacjentów z ch.L-C rok lub dwa lata. 
Po upływie tego okresu pacjenci 
nie mogli kontynuować refundowa-
nego leczenia biologicznego. Prze-
pisy pozwalały na ponowne włą-
czenie ich do programu i podanie 
leku dopiero wówczas, gdy nastąpił 
nawrót choroby i ciężkie nasilenie 
jej objawów.
Zmiany w programach lekowych 
postulowali także lekarze specjali-
ści, m.in. prof. Grażyna Rydzewska 
i prof. Jarosław Reguła, konsultant 

Dziękujemy
W imieniu Towarzystwa „J-elita” 
i pacjentów z NZJ dziękujemy tym 
wszystkim, którzy przyczynili się 
do zmian w programie leczenia 
biologicznego, a zwłaszcza: prof. 
Grażynie Rydzewskiej, byłej pre-
zes Polskiego Towarzystwa Ga-
stroenterologii; prof. Jarosławowi 
Regule, konsultantowi krajowe-
mu w dziedzinie gastroentero-
logii; prof. Markowi Hartlebowi, 
prezesowi Polskiego Towarzystwa 
Gastroenterologii; Bartłomiejowi 
Chmielowcowi, Rzecznikowi Praw 
Pacjenta; dr Małgorzacie Gałąz-
ce-Sobotce, dyrektorce Instytutu 
Zarządzania w Ochronie Zdrowia 
Uczelni Łazarskiego oraz Maciejo-
wi Miłkowskiemu, wiceministro-
wi zdrowia odpowiedzialnemu za 
politykę lekową i naszym koali-
cjantom.

Koniec z barierami czasowymi  
w leczeniu biologicznym

L E C Z E N I E

EDUKUJEMY

INTEGRUJEMY

I WSPIERAMY CHORYCH
Przekaż 1% na 
KRS - 0000238525

Polskie Towarzystwo Wspierania Osób 
z Nieswoistymi Zapaleniami Jelita
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krajowy w dziedzinie gastroentero-
logii. Podkreślali oni, że przerywanie 
leczenia biologicznego i ponowne 
włączanie do programu lekowego 
może prowadzić do zmniejszenia 
skuteczności terapii w wyniku wy-
tworzenia przeciwciał przeciwko 
lekowi, pogorszenia stanu zdrowia 
i konieczności zabiegów chirurgicz-
nych. 
Walka o zmianę przepisów była 
długa. W kwietniu 2020 r. eksperci, 
m.in. prof. Rydzewska i prof. Reguła, 
wypracowali stanowisko w sprawie 
programu leczenia NZJ, które za-
wierało m.in. propozycję zniesienia 
limitu czasowego terapii. Dokument 
trafił do ministra zdrowia.
W październiku 2020 r. odbyła się 
konferencja prasowa z udziałem 
pacjentów i specjalistów, postulu-
jących zmiany w programach leko-
wych. – Pozbawieni odpowiedniego 

leczenia jesteśmy skazani na cier-
pienie, ból, wstyd z powodu biegu-
nek, szpitalne łóżko i operacje usu-
nięcia fragmentu lub całego jelita 
grubego. Konsekwencją tego może 
być niepełnosprawność, wyklucze-
nie społeczne i życie na garnuszku 
państwa – mówił rzecznik Towarzy-
stwa „J-elita” Jacek Hołub. O tym, 
że dłuższe leczenie biologiczne pa-
cjentów z NZJ się opłaca, przeko-
nywała dr Małgorzata Gałązka-So-
botka, dyrektorka Instytutu Zarzą-
dzania w Ochronie Zdrowia Uczelni 
Łazarskiego.
W tym samym czasie o zmiany za-
apelowała do ministerstwa zdrowia 
koalicja czterech organizacji pacjen-
tów z chorobami jelit: Towarzystwa 
„J-elita”, Stowarzyszenia „Apetyt 
na Życie”, Stowarzyszenia „Łódzcy 
Zapaleńcy” i Fundacji EuropaColon 
Polska. W czerwcu 2021 apel ten po-

parł Rzecznik Praw Pacjenta Bartło-
miej Chmielowiec, a kolejną petycję 
wystosowali koalicjanci i kilkanaście 
innych organizacji pozarządowych. 
We wrześniu do decydentów trafił 
album ze zdjęciami i historiami pa-
cjentów z NZJ (także z „J-elity”) opi-
sującymi ich doświadczenia z lecze-
niem biologicznym.
W listopadzie 2021 koalicja pacjen-
tów wystosowała list do resortu 
zdrowia, w której przypomniała po-
stulaty zniesienia ograniczeń czaso-
wych w programach lekowych.
Aż wreszcie przyszła upragniona 
decyzja! W grudniu 2021 ukazał 
się projekt obwieszczenia Ministra 
Zdrowia w sprawie wykazu refundo-
wanych leków, który wszedł w życie 
1 stycznia 2022 r. Zgodnie z nim, 
leczenie w ramach programów le-
kowych dla pacjentów z NZJ zostało 
pozbawione ograniczeń czasowych.

L E C Z E N I E

Nowe zasady w sprawie określenia czasu leczenia w programach lekowych
Choroba Leśniowskiego-Crohna

Nazwa substancji czynnej Czas trwania terapii 
indukcyjnej Czas trwania leczenia podtrzymującego

Infliksymab 6 tygodni Do momentu stwierdzenia braku odpowiedzi na leczenie. Ocena 
zasadności kontynuacji leczenia powinna być przeprowadzona co najmniej 
raz na 12 miesięcy w oparciu o wskaźnik CDAI lub PCDAI;

Adalimumab 12 tygodni Do momentu stwierdzenia braku odpowiedzi na leczenie (w tym również 
stwierdzenie konieczności wykonania zabiegu chirurgicznego związanego 
z chorobą). Ocena zasadności kontynuacji leczenia powinna być 
przeprowadzona co najmniej raz na 12 miesięcy w oparciu o wskaźnik 
CDAI lub PCDAI

Ustekinumab 8 tygodni Do momentu stwierdzenia braku odpowiedzi na leczenie. Ocena 
zasadności kontynuacji leczenia powinna być przeprowadzona co najmniej 
raz na 12 miesięcy w oparciu o wskaźnik CDAI;

Wedolizumab 10 tygodni Do momentu stwierdzenia braku odpowiedzi na leczenie. Ocena 
zasadności kontynuacji leczenia powinna być przeprowadzona co najmniej 
raz na 12 miesięcy w oparciu o wskaźnik CDAI.

Wrzodziejące zapalenie jelita grubego

Nazwa substancji czynnej Czas trwania terapii 
indukcyjnej Czas trwania leczenia podtrzymującego

Infliksymab 6 tygodni Do momentu stwierdzenia braku odpowiedzi na leczenie. Ocena 
zasadności kontynuacji leczenia powinna być przeprowadzona co najmniej 
raz na 12 miesięcy w oparciu o skalę Mayo lub PUCAI

Wedolizumab 6 tygodni Do momentu stwierdzenia braku odpowiedzi na leczenie. Ocena 
zasadności kontynuacji leczenia powinna być przeprowadzona do 14 
tygodnia od rozpoczęcia terapii, a następnie co najmniej raz na 12 
miesięcy w oparciu o skalę Mayo.

Tofacytynib 8 tygodni Do momentu stwierdzenia braku odpowiedzi na leczenie. Ocena 
zasadności kontynuacji leczenia powinna być przeprowadzona co najmniej 
raz na 12 miesięcy w oparciu o kliniczną skalę Mayo.

Ustekinumab 8 tygodni Do momentu stwierdzenia braku odpowiedzi na leczenie. Ocena 
zasadności kontynuacji leczenia powinna być przeprowadzona co najmniej 
raz na 12 miesięcy w oparciu o kliniczną skalę Mayo
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Nowy lek biologiczny 
dla pacjentów z WZJG

Od 1 stycznia 2022 roku pacjenci 
z wrzodziejącym zapaleniem jelita 
grubego (WZJG) będą mogli być 
leczeni nowym preparatem biolo-
gicznym – ustekinumabem.

Znalazł się on w projekcie ob-
wieszczenia Ministra Zdrowia 
w sprawie wykazu refundowa-
nych leków, środków spożyw-
czych specjalnego przeznaczenia 
żywieniowego oraz wyrobów 
medycznych, który wszedł w ży-
cie od 1 stycznia 2022 roku. 

Ustekinumab (Stelara) to nowo-
czesne przeciwciało monoklonal-
ne. Będzie on kolejną opcją tera-
peutyczną w programie lekowym 
WZJG stosowaną bezterminowo 
w razie niepowodzenia dotych-
czasowego leczenia.

Dni Edukacji o NZJ
Rekordową frekwencją cieszyły 

się jesienne Dni Edukacji o NZJ, 
które odbyły się online. W listo-
padzie 2021 r. naszymi gośćmi byli 
dr hab. n. med., prof. UM w Łodzi 
Renata Talar-Wojnarowska, Wo-
jewódzki Konsultant w Dziedzinie 
Gastroenterologii w Łodzi, która 
przedstawiła blaski i cienie lecze-
nia biologicznego oraz Marzanna 
Bieńkowska Biura Rzecznika Praw 
Pacjenta, która przybliżyła wi-
dzom i słuchaczom prawa pacjen-
ta – w teorii i praktyce. Spotkanie 
zamknął wykład dr n. med. Ariela 
Lieberta na temat leków i suple-
mentów. 

Z kolei w połowie grudnia 
wspólny wykład poświęcony le-
czeniu żywieniowemu wygłosili 
gastroenterolog prof. dr hab. n. 
med. Jarosław Kierkuś i dietetyk 
mgr inż. Małgorzata Matuszczyk, 
natomiast prof. dr hab. n. med. 
Rafał Filip mówił o niepłodności 
męskiej w kontekście leczenia 
NZJ. Uczestników obu webina-
rów przywitała prezes „J-elity” 
Agnieszka Gołębiewska, a uczest-
nicy obu spotkań po każdym wy-
kładzie mogli zadawać na czacie 
pytania wszystkim prelegentom.

Kalendarz „J-elity”
Zdjęcia dwanaściorga pacjen-

tów z chorobą Leśniowskiego-
-Crohna i wrzodziejącym zapa-
leniem jelita grubego zdobią 
kalendarz ścienny „J-elity” na 
2022 rok, który trafił do pla-
cówek medycznych leczących 
chorych na nieswoiste zapale-
nia jelit (NZJ). Zdjęcia autorstwa 
gastroenterologa prof. Rafała 
Filipa i fotografika dr Krzysztofa 
Pisarka przedstawiają dwa obli-
cza pacjentów z NZJ. Pierwsze, 
czarno-białe, pokazuje smutek, 
ból i strach po diagnozie. Dru-
gie, kolorowe, pokazuje życie 
z pasją, pomimo choroby. 

Dzięki podkarpackiemu od-
działowi „J-elity” we wrześniu 
2021 r. fotografie zostały wy-
stawione w Galerii Nierzeczy-
wistej w Rzeszowie.

Jura Krakowsko-Częstochowska
Ponad trzydzieści osób przez trzy październikowe dni zwiedzało Jurę Krakow-

sko-Częstochowską. Był to już drugi wyjazd w tę okolicę, zorganizowany przez 
śląski oddział „J-elity”. Na miejscu przywitała nas gospodyni Ośrodka „Ranczo 
pod Wysoką Turnią” pani Iwona, która przez cały wyjazd dbała o nasze dobre sa-
mopoczucie oraz diety. Spotkanie zostało rozpoczęte prażonkami, czyli pieczo-
nymi ziemniakami z ogniska. Następnego dnia razem z przewodnikiem wyruszy-
liśmy autokarem na wycieczkę po Ojcowskim Parku Narodowym i okolicach. Ob-
jazd rozpoczęliśmy od wizyty na największej piaskownicy w południowej Polsce 
– Pustyni Błędowskiej, następnie pojechaliśmy do Jaskini Nietoperzowej. Plan 
wycieczki obejmował także Ojców, gdzie przeszliśmy Doliną Prądnika, mijając po 
drodze zamek, zabytkową zabudowę wsi oraz liczne malownicze skały wapien-
ne, takie jak Brama Krakowska, Igła Deotymy czy Rękawica. Na trasie zwiedza-
nia nie zabrakło także Maczugi Herkulesa oraz Zamku w Pieskowej Skale. Dzień 
zakończył się wspólnym ogniskiem. W drugim dniu odwiedziliśmy Ogrodzieniec 
wraz z zamkiem oraz inne okoliczne atrakcje, m.in. zamek w Smoleniu, Gród na 
górze Birów. Wyjazd minął bardzo szybko i jak zawsze szkoda było się rozstawać. 
Dziękujemy wszystkim uczestnikom za wspólny, wspaniały wyjazd. Do następ-
nego razu!

„J-elita” Śląsk
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Złota polska jesień, wyjątkowo lu-
biana przez poetów i malarzy pora 
roku, podobno w górach jest najpięk-
niejsza. Postanowiliśmy to sprawdzić 
i właśnie tam wyruszyć na jej poszu-
kiwania z niezawodną ekipą entuzja-
stów górskich szlaków z „J-elity”. 

Podkarpacki oddział jak co roku zorga-
nizował Bieszczadzki Rajd. Tym razem 
Brygada-J zaplanowała go w dniach 
8-10 października, czyli teoretycznie 
w czasie, gdy złota polska jesień w pełni 
pokazuje swoje walory. 

Część z nas przyjechała do siedliska 
Brzeziniak w Przysłupiu już wieczorem, 
w czwartek 7 października. Było zbyt 
późno i ciemno, aby dostrzec jesienne 
barwy, za to pora okazała się idealna 
na obserwację nocnego nieba. To dało 
nam prawdziwy gwiezdny show. Z za-
chwytem obserwowaliśmy doskona-
le widoczne gwiazdozbiory. Rano nad 
siedliskiem zagościły tajemnicze mgły. 
Nieśmiało, subtelnie pokazywały nam 
się pierwsze jesienne atrybuty, żółtawe 
i rdzawe liście. 

Do Brzeziniaka zaczęli zjeżdżać kolejni 
podróżnicy. Jakże miło było zobaczyć 
dobrze znane przyjazne twarze oraz 
poznać nowe osoby. 

Przyszła pora na wyjście w góry. Celem 
miał być leżący w paśmie granicznym 
szczyt Krzemieniec (1221 m n.p.m.). 
Przewodnik Bartek już na początku dał 
nam prawdziwe wyzwanie. Powiedział, 
że mamy iść swoim naturalnym tem-
pem, tak, żebyśmy mogli swobodnie 
oddychać bez zadyszki. 

Po dotarciu do pierwszego miejsca 
odpoczynku dowiedzieliśmy się, że 
nasza grupa ma niezłą kondycję. Pod-
budowani ruszyliśmy dalej. Do pewne-
go momentu pogoda wyjątkowo nam 
sprzyjała. Ale co to za rajd bez zasko-
czeń i zmian? Żeby nie było aż tak sie-
lankowo, odcinek między Małą i Wielką 
Rawką urozmaicił nam wiatr. I nie był 
to wcale jakiś zefirek, a solidny wicher. 
Gdy dotarliśmy do celu, ukazał nam się 
granitowy obelisk z napisami: Krzemie-
niec, Kremenec i Кременець. Szczyt 
leży bowiem na trójstyku, w którym 
zbiegają się granice Polski, Słowacji oraz 
Ukrainy. Po sesji fotograficznej i krótkiej 
przerwie regeneracyjnej, rozpoczęliśmy 
drogę powrotną. 

Wyprawa zajęła nam dobrych kilka 
godzin, a zejście nie należało do najła-
twiejszych, dlatego gdy dotarliśmy do 
naszej bazy, czyli siedliska Brzeziniak, 
ogromnie ucieszył nas widok bogato 
zastawionego stołu. Kucharz Konrad 
bardzo się postarał i przygotował dla 
nas prawdziwe, swojskie przysmaki. 
Z radością raczyliśmy się rozgrzewającą 
zupą gulaszową oraz ruskimi pierogami.

Po krótkiej przerwie, rozpoczęła się 
biesiada grillowa, która okazała się 
ucztą nie tylko dla ciała, lecz także dla 
ducha. Odwiedziła nas bowiem weso-
ła kapela Rage Against The Washing 
Machine, która zagrała koncert przy-
gotowany specjalnie na tę właśnie oka-
zję. Zespół zaprezentował repertuar, 
składający się ze specjalnie wybranych 
coverów. Wśród nich nie mogło zabrak-
nąć przeboju „Moje Bieszczady” KSU. 
Śpiewy i śmiechy rozbrzmiewały po ca-
łej okolicy do późnych godzin. Kto wie, 
może grupa muzyków zawita jeszcze 
kiedyś do Przysłupia? 

Następnego dnia postawiliśmy na 
różnorodność. Część z nas ruszyła na 
zaplanowaną trasę w kierunku najwyż-
szego szczytu w polskich Bieszczadach, 
czyli Tarnicy ( 1346 m n.p.m.). Inni po-
stanowili przejechać się Bieszczadzką 
Kolejką Leśną i zajrzeć do kultowej Bazy 
Ludzi z Mgły oraz Siekierezady. Niektó-
rzy zaś spacerowali po okolicy. 

I tym razem po powrocie z wypraw 
czekała na nas smaczna obiadokolacja, 

podczas której wymienialiśmy się wra-
żeniami. Wieczorem ogrzewaliśmy się 
przy ogniu, który buchał z grillowego 
paleniska. Czas umilały nam taniec, gi-
tara i śpiew, a także długie rozmowy. 

W niedzielę, 10 października, ostatnie-
go dnia Bieszczadzkiego Rajdu, starali-
śmy się łapać jak najwięcej wspólnych 
chwil. Przy śniadaniu wymienialiśmy się 
różnymi spostrzeżeniami, anegdotami. 
Nie mogło zabraknąć też rajdowych 
tradycji, a więc pożegnalnej wspólnej 
fotki, po której niektórzy odjeżdżali do 
domów, bo przybyli z bardzo daleka 
i czekała ich wielogodzinna droga po-
wrotna. Inni zaś ruszyli samochodami 
nad Solinę, gdzie zrealizowali kolejny 
rajdowy zwyczaj, czyli konsumpcję ryb-
ki oraz gofrów. 

Poszukiwania złotej polskiej jesieni za-
kończyły się sukcesem. W Bieszczadach 
ta urokliwa, barwna pora roku rozgo-
ściła się na dobre. Nie to jest jednak 
najważniejsze. Najbardziej wartościowe 
i piękne są więzi, które łączą j-elitowych 
wielbicieli gór. W tym gronie zawsze 
można wymienić się doświadczeniami, 
zarówno tymi dotyczącymi leczenia, 
chorowania, jak i wszelkimi innymi ogól-
nożyciowymi. Po każdym takim wyjeź-
dzie wracamy pozytywnie doładowani 
i silniejsi. Bardzo dziękuję wszystkim za 
wspólny czas i, mam nadzieję, do zo-
baczenia na szlakach w kolejnych pięk-
nych okolicznościach przyrody. 

Zosia Stawicka

D Z I A Ł A L N O Ś Ć  „ J - E L I T Y ”

Bieszczadzki Rajd z „J-elitą”
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Po co prowadzone są badania kliniczne? Czym się różnią? 
Jakie są korzyści, a jakie ryzyka wynikające z uczestnic-
twa w badaniu klinicznym? Na te i inne pytania znaj-
dziesz odpowiedź w tym artykule.

Każdy lek przed wprowadzeniem na rynek musi zostać za-
twierdzony przez odpowiednie organy regulacyjne, w Unii 
Europejskiej jest to Europejska Agencja Leków (EMA), w Sta-
nach Zjednoczonych Agencja ds. Żywności i Leków (FDA). 
Obie instytucje podejmują decyzję o dopuszczeniu (lub nie) 
do obrotu na rynku danego leku w oparciu o dokumentację 
z badań przedklinicznych i klinicznych, która to potwierdzać 
musi jego bezpieczeństwo i skuteczność. Proces ten podle-
ga rygorystycznym regulacjom i musi być zgodny z Zasada-
mi Dobrej Praktyki Klinicznej, które są jednakowe i stoso-
wane na całym świecie.

Miliardy i lata
W tym miejscu należałoby przybliżyć proces powstawania 

nowego leku oraz wprowadzania go na rynek. Proces ten 
jest bardzo kosztowny i długotrwały, wymagający nakładów 
dochodzących do kilku miliardów złotych i trwa z reguły od 
10 do 15 lat.

W efekcie badań laboratoryjnych, badawczo-rozwojowych 
wynajdowane są związki chemiczne, które mają potencjał 
terapeutyczny w danym schorzeniu. Szacuje się, że z 10-15 
tys. wynalezionych związków jedynie 250 o największym 
potencjale przechodzi do badań przedklinicznych, w któ-
rych poddawane są próbom laboratoryjnym na hodow-
lach komórkowych oraz testom na zwierzętach (najczęściej 
myszach). W tej fazie badań oceniany jest sposób działa-
nia substancji na żywy organizm oraz jej bezpieczeństwo. 
Z tych kilkuset badanych związków jedynie kilka przejdzie 
do kolejnego etapu, czyli badań klinicznych z udziałem ludzi.

Badania kliniczne podzielone są na cztery fazy
Faza I
Bierze w niej udział niewielka liczba osób (20-100 osób), 

najczęściej zdrowych ochotników. Podczas badań oceniane 
jest bezpieczeństwo oraz wstępne dawkowanie danej sub-
stancji. Badania rozpoczynają się od zastosowania bardzo 
małej dawki, która nie wykazała toksyczności podczas badań 
z udziałem zwierząt. Ocenia się reakcję organizmu na tę sub-
stancję oraz czy nie jest ona szkodliwa. Następnie stopniowo 
zwiększa się dawkę aż do pożądanego poziomu. Podczas tej 
fazy badań ocenia się także farmakokinetykę substancji, czyli 
jak jest ona „traktowana” przez organizm oraz farmakodyna-
mikę, czyli jak dana substancja wpływa na organizm.

Faza II
W fazie drugiej biorą udział osoby z jednostką chorobową 

lub wskazaniem zdrowotnym, którego leczenie daną sub-
stancją może być skuteczne. Badania prowadzone są naj-
częściej na grupie 100-500 ochotników. Faza druga badań 

jest obowiązkowa nie tylko dla nowych leków, ale także 
dla istniejących już leków i kombinacji obecnych na rynku 
substancji czynnych, w przypadku oceny bezpieczeństwa 
i skuteczności w leczeniu innych schorzeń. Często badana 
jest również skuteczność różnych dawek, tak, by w kolejnej 
fazie badań móc określić dawkowanie. W zależności od pro-
tokołu, ocenie podlegać mogą także inne kryteria, jak far-
makokinetyka, farmakodynamika, zmiany w obrazowaniu, 
biomarkery, jakość życia pacjentów. Na zakończenie fazy II, 
jeżeli korzyści (skuteczność i bezpieczeństwo) danego pro-
duktu przewyższają znacznie ryzyko, podejmowana jest de-
cyzja o przejściu do fazy trzeciej.

Faza III
W trzeciej fazie badań klinicznych lek testowany jest na 

grupie liczącej od  500 nawet do 5 tysięcy ochotników do-
branych według ściśle określonych kryteriów. Jej celem jest 
ostateczne potwierdzenie skuteczności i bezpieczeństwa da-
nego leku, jak również ocena innych kryteriów, np. farma-
kokinetyka, farmakodynamika, zmiany w obrazowaniu, bio-
markery, jakość życia pacjentów, itd. Wyniki badań tej fazy są 
podstawą do uzyskania rejestracji danego leku jak również 
są wykorzystywane w dalszych działaniach marketingowych. 

Faza IV
Faza czwarta prowadzona jest po wprowadzeniu danego 

leku na rynek. Oceniana w niej jest długoterminowa sku-
teczność leku w codziennej praktyce klinicznej jak również 
bezpieczeństwo – szczególnie pod kątem mniej powszech-
nych działań niepożądanych, których nie zaobserwowano 
na wcześniejszych etapach badań. Celem tej fazy jest także 
potwierdzenie wyników badań z wcześniejszych faz. 

Istnieje wiele schematów przeprowadzania badań klinicz-
nych. Najlepszą, biorąc pod uwagę wiarygodność otrzymanych 
wyników (najmniejsze ryzyko błędu statystycznego) formą ba-
dań, jest badanie randomizowane, przeprowadzone metodą 
podwójnie ślepej próby z grupą kontrolną. Co to oznacza? 

Randomizacja – w przypadku randomizacji każdy pacjent, 
który spełnia warunki włączenia do badania, ma takie same 
szanse by znaleźć się w jednej z badanych grup (ramion bada-
nia), czy to pod względem przyjmowanej substancji (lek ba-
dany/ lek standardowy/ placebo), czy stosowanej dawki. Jest 
to losowa metoda przydziału do danej grupy. Każda z grup 
musi być dobrze zbilansowana pod względem np. płci, czasu 
trwania czy aktywności choroby, przyjmowanych leków, itd. 
w konsekwencji grupy badane są ze sobą porównywalne.

Podwójne zaślepienie – metoda ta oznacza, że zarów-
no zespół prowadzący badanie, jak i osoba biorąca w nim 
udział nie wie, do której z grup została przypisana. Nato-
miast w badaniu pojedynczo zaślepionym, zespół prowa-
dzący badanie wie, w której grupie znajduje się uczestnik, 
z kolei uczestnik takiej wiedzy nie posiada.

Grupa kontrolna – uczestnicy grupy kontrolnej otrzymują 
lek standardowy porównywany względem badanego leku 
lub placebo.

Badania kliniczne  
Co każdy pacjent wiedzieć powinien
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Czym jest placebo? Placebo jest nieaktywną substancją, 
która jednak wygląda identycznie jak prawdziwy lek, musi 
mieć ten sam smak, kolor, formę podania. Użycie placebo 
w badaniach klinicznych jest istotne, aby wyeliminować 
czynnik psychologiczny stosowania danego leku. Ze wzglę-
dów etycznych, stosuje się limity czasowe w podawaniu 
placebo. Efekt placebo obserwuje się w niektórych bada-
niach u co trzeciego pacjenta. 

Proces przystąpienia do badania klinicznego
Przystąpienie do badania klinicznego poprzedza rekruta-

cja. Osoby zainteresowane przechodzą wstępną kwalifika-
cję w oparciu o kryteria włączenia i wyłączenia. Kryteriami 
takimi mogą być: wiek, płeć, historia leczenia, rodzaj i sta-
dium choroby, wyniki badań laboratoryjnych i inne. Osoby 
spełniające wymagania wstępne są kierowane na badania 
przesiewowe, podczas których potwierdza się spełnienie 
kryteriów włączenia. Podczas kolejnego spotkania, oso-
ba spełniająca kryteria uzyskuje szczegółowe informacje 
o badaniu klinicznym. Przekazywany jest jej dokument – 
informacja dla uczestnika badania klinicznego. Dokument 
ten jest bardzo istotny i należy się z nim dokładnie zapo-
znać. Muszą być w nim opisane wszystkie aspekty badania, 
m.in.: charakterystyka i cel badania, stosowane leki, faza 
badania, grupy badane, potencjalne działania niepożądane, 
obowiązki uczestnika, schemat badania, czas jego trwania, 
harmonogram badań kontrolnych oraz procedur medycz-
nych i wiele innych. Dokument ten może liczyć kilkadzie-
siąt stron. Uczestnik musi mieć wystarczającą ilość czasu 
na zapoznanie się z nim oraz możliwość skonsultowania 
z lekarzem wszystkich wątpliwości. Po zaznajomieniu się 
z informacjami uczestnik badania oraz lekarz podpisują for-
mularz świadomej zgody. Ponowne podpisanie dokumentu 
jest konieczne w przypadku dokonania jakiejkolwiek zmia-
ny w procedurze badania.

Jak znaleźć badanie?
1. Zapytaj lekarza czy bierze udział w jakimś projekcie lub 

posiada informację o prowadzonych badaniach klinicz-
nych w twoim wskazaniu chorobowym.

2. Poszukaj w internecie korzystając z wyszukiwarek inter-
netowych badań klinicznych

- strony międzynarodowe: www.clinicaltrials.gov (bada-
nia kliniczne prowadzone na całym świecie - największa 
i prawdopodobnie najbardziej przyjazna użytkownikowi 
wyszukiwarka), www.clinicaltrialsregister.eu (badania 
kliniczne prowadzone w Unii Europejskiej), 

- polskojęzyczne wyszukiwarki badań klinicznych wy-
szczególnione na stronie Agencji Badań Medycznych (za-
kładka Dla pacjenta/ Wyszukiwarki badań klinicznych):  
www.abm.gov.pl 

Decyzja o udziale w badaniu klinicznym
Decyzja o przystąpieniu do badania klinicznego może być 

trudna i każdy powinien ją podjąć indywidualnie, analizując 
wszystkie za i przeciw. Poniżej znajdują się korzyści i ryzyka.

Korzyści:
- dostęp do nowoczesnego leku lub metody leczenia,

- uczestnictwo w badaniu klinicznym może okazać się naj-
lepszą dostępną metodą leczenia, w przypadku gdy inne 
formy leczenia w kraju są ograniczone,

- możliwość wykonywania szerokiego wachlarza badań, które 
standardowo nie są dostępne w ramach standardowej opieki 
medycznej (badania kliniczne wymagają często lepszej dia-
gnostyki i monitorowania przebiegu choroby oraz skuteczno-
ści stosowanej terapii),

- przyczynienie się do postępu w medycynie (każdego roku 
na świecie prowadzonych jest ok. 100 tys. badań klinicz-
nych, w rezultacie których rejestrowanych jest ok. 50 no-
wych leków).

Ryzyka:
- efekty leczenia oraz działania niepożądane mogą być gor-

sze niż przy standardowej terapii,
- możliwe znaczne pogorszenie stanu zdrowia lub przebiegu 

choroby w przypadku otrzymania placebo,
- możliwość doświadczenia nieprzyjemnych, poważnych dzia-

łań niepożądanych wynikających z terapii eksperymentalnej,
- udział w badaniach może być bardziej angażujący niż przy 

standardowej terapii (częste podróże, pobyty w szpitalu, 
wizyty u lekarza, większa ilość badań).

W tym miejscu warto dodać, że zgodnie z polskim prawem 
farmaceutycznym zarówno sponsor badania (firma farma-
ceutyczna) jak i zespół badawczy, muszą posiadać ubezpie-
czenie odpowiedzialności cywilnej. Wysokość minimalnej 
sumy ubezpieczenia uzależniona jest od liczby uczestników 
badania. W przypadku gdy pacjent doświadczy trwałego 
uszczerbku na zdrowiu może domagać się odszkodowania. 
Roszczenie może zostać złożone do lekarza prowadzącego 
badanie lub bezpośrednio do ubezpieczyciela lekarza bądź 
sponsora. Uczestnik badania ma prawo wglądu do polisy 
ubezpieczeniowej badania przez cały okres jego trwania. 
Należy pamiętać, że przed przystąpieniem do badania 
uczestnik podpisał świadomą zgodę na udział w nim, przez 
co zaakceptował udział w testowaniu leku będącego w fazie 
badań klinicznych i związane z nim ryzyko, w tym wystąpie-
nie możliwych działań niepożądanych. Dlatego nie wszyst-
kie wnioski o odszkodowanie mogą być uwzględnione. 

Artykuł powstał w oparciu o materiały edukacyjne w ramach 
Akademii prowadzonej przez Europejską Federację Stowarzyszeń 
Crohna i Colitis Ulcerosa – EFCCA Academy, strony internetowe:  
https://www.badaniaklinicznewpolsce.pl/, https://eupati.eu/

Magdalena Sajak-Szczerba, dr n. med. Ariel Liebert
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Góry moja pasja
Moja historia z chorobą Leśniow-

skiego-Crohna zaczęła się na począt-
ku 2011 roku. Cztery lata później, 
będąc kolejny raz w szpitalu, po-
znałem przesympatyczne wolonta-
riuszki, które dały mi do poczytania 
broszurki na temat NZJ, a następnie 
wprowadziły mnie do stowarzysze-
nia „J-elita” i przekonały, że my też 
możemy żyć normalnie. Zachęcony, 
z wielką nieśmiałością zdecydowa-
łem się pojechać w sierpniu na mój 
pierwszy turnus z „J-elitą” do Poro-
nina. Nie byłem przygotowany, żeby 
pójść w góry, ale bardzo miła Marle-
na, widząc moje obawy, zachęcała: 
„Chodź, spróbuj. Zobaczysz, że dasz 
radę”. Nie ukrywam, obawiałem się 
o to, jak się zachowa mój organizm, 
ale ku mojemu miłemu zaskoczeniu 
na szlaku zapomniałem o biegunce 
i bólach brzucha! Pamiętam pierw-
szy zdobyty przeze mnie poważny 
górski punkt - Czarny Staw pod Ry-
sami. Następne dni też były ciekawe. 
Codziennie gdzieś wychodziliśmy.

Od sześciu lat co roku jestem w gó-
rach i co roku zdobywam nowe szczy-
ty. Staram się cieszyć tym na maksa, 
nieraz pot leje się po czole, organizm 
się męczy, mam już dosyć, ale mimo 
to idę dalej i wdrapuję się na kolejny 
wierzchołek. Nie inaczej było pod-
czas letniego turnusu w 2021 roku. 
Już pierwszego dnia, wspólnie z Jolką 
Michalik, wyszliśmy w poszukiwaniu 
nowych widoków przez Kalatówki 
na Kopę Kondracką. Łatwo nie było, 
gdyż wracaliśmy już po zmroku. Na-
stępnego dnia poszliśmy na Kasprowy 
Wierch, a kolejnego w Dolinę Pięciu 
Stawów. Gdy tylko się tam pojawi-
liśmy, mgła się rozstąpiła, odsłania-
jąc piękne widoki. Nie byłbym sobą, 
gdym jeszcze nie zahaczył o Morskie 
Oko. 

Jestem dumny ze swoich górskich 
osiągnięć. Dwa lata temu wszedłem 
na Czerwone Wierchy i na Rysy. Nie 
wymienię wszystkich szczytów, które 
zdobyłem. Mam ich już sporo na kon-
cie. Mimo barier, jakie stawia przede 
mną choroba, jestem szczęśliwy, że 
mogę chodzić po górach. Przemie-

rzanie tatrzańskich szlaków daje mi 
radość i siłę, których życzę sobie i in-
nym z rodziny „J-elity”. Pasja, którą się 
zaraziłem sześć lat temu, jest ze mną 
do dziś. Zakochałem się w górach, 
a wędrówki po grzbietach i dolinach 
to moje lekarstwo. Zachęcam wszyst-
kich do skorzystania z wyjazdów na 
turnusy z „J-elitą”!

Leszek Morawski

E D U K A C J A

1. Na czym polega badanie kliniczne, w którym mam wziąć udział? 
Jaki jest cel jego prowadzenia?

2. Jakie leki lub leczenie będzie stosowane w ramach badania kli-
nicznego? Kto będzie decydować o tym, jakie leki otrzymam? Na 
jakiej podstawie będą podejmowane te decyzje?

3. Jakie badania, testy lub zabiegi będą u mnie wykonywane pod-
czas badania klinicznego?

4. Czy uczestnictwo w badaniu klinicznym wiąże się z jakimiś obo-
wiązkami? Jakie to obowiązki?

5. Czy moje uczestnictwo w badaniu klinicznym wiąże się dla mnie 
z jakimkolwiek ryzykiem lub niebezpieczeństwem? Czy jakieś nie-
bezpieczeństwo może grozić mojemu dziecku lub mnie, jeśli w 
trakcie badania zajdę w ciążę? Czy karmienie piersią w czasie trwa-
nia badania może być szkodliwe lub niebezpieczne dla dziecka?

6. Czy uczestnictwo w badaniu klinicznym będzie się dla mnie wią-
zać z jakimiś wymiernymi korzyściami finansowymi lub material-
nymi? Czy za uczestnictwo w badaniu otrzymam wynagrodzenie?

7. Czy dostępne są metody leczenia mojej choroby inne niż stoso-
wane w tym badaniu klinicznym? Jakie to metody i czy są one 
skuteczne? Jakie jest związane z nimi ryzyko?

8. Czy będę leczony i w jakim ośrodku, jeżeli w trakcie badania kli-
nicznego mój stan zdrowia się pogorszy lub poniosę jakieś szko-
dy wynikające z mojego udziału w badaniu? Czy w takiej sytuacji 
otrzymam odszkodowanie i w jakiej wysokości?

9. Jak będą przekazywane wypłaty związane z moim uczestnic-
twem w badaniu?

10. Czy w związku z moim uczestnictwem w badaniu klinicznym będę 
musiał(a) ponosić jakieś koszty? Jeżeli tak, to za co mam płacić, 
jakie kwoty i kiedy?

11. Czy mój udział w badaniu jest dobrowolny? Czy mogę wycofać 
się z badania? Czy są jakieś ograniczenia co do czasu wycofania 
się z badania? Czy w razie wycofania się z badania lub odmowy 

uczestniczenia w nim będę musiał(a) ponieść koszty lub stracę 
dostęp do jakichś świadczeń, leków lub opieki?

12. Czy dokumentacja dotycząca mnie, mojego stanu zdrowia lub 
mojej choroby będzie udostępniana komukolwiek? Jeśli tak, czy 
będę o tym fakcie i informowany(a) lub pytany(a) o zgodę?

13. Czy ktokolwiek będzie miał dostęp do mojej wcześniejszej do-
kumentacji medycznej lub historii mojej choroby? Jeżeli tak, to 
kto? Czy będę w takiej sytuacji informowany(a) o tym fakcie lub 
pytany(a) o zgodę?

14. Czy moja dokumentacja medyczna oraz moje dane osobowe 
mogą zostać w jakikolwiek sposób ujawnione? Jeżeli badanie 
zostanie opublikowane w formie np. artykułu, to czy znajdą się 
w nim moje dane osobowe, zdjęcie lub inne informacje, które 
umożliwią identyfikację mojej osoby?

15. Czy zostanę poinformowany, jeżeli w trakcie mojego uczestnic-
twa w badaniu klinicznym zajdą jakiekolwiek nowe okoliczności, 
które mogą wpłynąć na moją ewentualną rezygnację z uczest-
nictwa?

16. Z kim mogę się kontaktować, aby otrzymać informacje na temat 
badania, moich praw jako uczestnika oraz uzyskać pomoc w razie 
poniesienia szkody w związku z uczestnictwem w badaniu?

17. Czy istnieje możliwość, że będę musiał(a) przerwać uczestnictwo 
w badaniu klinicznym? Jakie okoliczności lub zdarzenia mogą spo-
wodować przerwanie udziału w badaniu?

18. Jak długo ma trwać mój przewidywany udział w badaniu klinicz-
nym?

19. Jaka jest przewidywana liczba uczestników badania klinicznego, 
w którym mam wziąć udział?

Pytania pochodzą z bazy danych Związku Pracodawców Innowacyjnych Firm 
Farmaceutycznych INFARMA https://www.badaniaklinicznewpolsce.pl/
najwazniejsze-informacje-dla-uczestnika-badan/wazne-dla-uczestnikow-
badan-klinicznych/o-co-zapytac-przed-podjeciem-decyzji/

Propozycja najważniejszych pytań, które można zadać lekarzowi 
przed podjęciem decyzji o udziale w badaniu klinicznym: 
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N A S Z E  P R AWA

Krakowscy urzędnicy wprowadzili w błąd matkę nasto-
latki z chorobą Leśniowskiego-Crohna, informując ją, że 
w związku z ukończeniem 16. roku życia powinna złożyć 
wniosek o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnospraw-
ności dziecka i strasząc ją, że jeśli tego nie zrobi, będzie 
musiała oddać pobrane świadczenia na dziecko.

Córka Justyny Nowickiej, Wiktoria, w przyszłym roku skoń-
czy 16 lat. Dziewczynka ma orzeczenie o niepełnosprawno-
ści ze wskazaniem stałej lub długotrwałej opieki innej osoby, 
w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodziel-
nej egzystencji – w 2018 roku zdiagnozowano u niej chorobę 
Leśniowskiego-Crohna.  Niedawno pani Justyna chciała się 
upewnić w Urzędzie Miasta Krakowa, czy orzeczenie o niepeł-
nosprawności jej córki zostanie automatycznie przedłużone na 
mocy tzw. ustawy covidowej (art. 15h ust. 1 ustawy z dnia 2 
marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z za-
pobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, in-
nych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzy-
sowych) z przyczyn związanych z przeciwdziałaniem pandemii.

– Pracownicy Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia poinfor-
mowali mnie, że orzeczenie nie zostanie automatycznie prze-
dłużone, ponieważ po ukończeniu 16. roku życia są nadawane 
stopnie niepełnosprawności, w związku z czym tej grupy osób 
zapisy „ustawy covidowej” nie dotyczą – relacjonuje pani Ju-
styna. – Poprosiłam o wskazanie w ustawie zapisu dotyczącego 
16-latków. Spędziłam w urzędzie około godziny.,Pracownicy  nie 
byli w stanie wskazać uzasadnienia w ustawie. Kierowali nato-
miast pod moim adresem stwierdzenia „Przecież nie może pani 
pobierać zasiłków w nieskończoność”. Kiedy jednak usłyszałam: 
„Jeśli po odwołaniu stanu epidemii córka otrzyma stopień lekki, 
będzie pani musiała zwracać wszystkie zasiłki”, wiedziałam, że 
jestem wprowadzana w błąd, żeby nie powiedzieć – zastrasza-
na. Poprosiłam więc o wyjaśnienie na piśmie, z jakiego powodu 
niepełnosprawne 16-latki nie są objęte „ustawą covidową”, któ-
ra przedłuża ważność orzeczenia.

Wkrótce pani Justyna otrzymała pismo podpisane przez prze-
wodniczącego Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Nie-
pełnosprawności w Krakowie. Urzędnik stwierdza w nim, że 
orzeczenia wydane na okres do ukończenia przez dziecko 16. 
roku życia nie ulegają przedłużeniu po jego ukończeniu – po-
mimo pandemii – „gdyż po ukończeniu 16. roku życia odpada 
ustawowa przesłanka trwania takiego orzeczenia”. Jednocze-
śnie poucza, że w tej sytuacji rodzic powinien złożyć wniosek 
o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności dziecka, 
które ukończyło 16. rok życia. 

Pewna swoich racji Justyna Nowicka zwróciła się z prośbą 
o wyjaśnienie do Biura Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób 
Niepełnosprawnych. Odpowiedź, sygnowana przez Dyrektorkę 
Biura Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych, 
nie pozostawia złudzeń. To pani Justyna ma rację, a krakowscy 
urzędnicy wprowadzają rodziców dzieci z niepełnosprawnościa-
mi w błąd: „W przypadku, gdy w czasie trwania stanu zagro-
żenia epidemicznego lub stanu epidemii kończy się ważność 
aktualnego orzeczenia, przedłużeniu ulega dotychczasowe 
orzeczenie. Przedłużone powinny zostać również świadczenia 
przyznane w związku posiadanym orzeczeniem. Jednocześnie 
Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych 
pragnie podkreślić, iż interpretacja ww. przepisów, dokonana 

przez Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności 
w Krakowie, jest niezgodna z przyjętą regulacją, jak również in-
tencją ustawodawcy”, czytamy w piśmie.

Jak wynika z wyjaśnień biura pełnomocnika rządu, zgodnie 
z „ustawą covidową” orzeczenie o niepełnosprawności, które-
go ważność upływa od 8 marca 2020 r., zachowuje ważność 
do upływu 60 dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epi-
demicznego lub stanu epidemii i nie ma znaczenia, czy osoba 
z orzeczeniem ukończyła 16. rok życia, czy nie. Orzeczenie ule-
ga przedłużeniu automatycznie z mocy prawa i rodzic dziecka 
nie musi składać wniosku. Ponadto samorządy mają z urzędu – 
bez konieczności składania ponownego wniosku – obowiązek 
przedłużenia opiekunom świadczeń, wynikających z niepełno-
sprawności ich podopiecznych. Dotyczyć to  powinno świad-
czeń pielęgnacyjnych (w 2021 r. to 1971 zł miesięcznie – pani 
Justyna go nie pobiera), zasiłków pielęgnacyjnych (215,84 zł), 
specjalnych zasiłków opiekuńczych (620 zł), zasiłków dla opie-
kunów, a także w niektórych przypadkach świadczeń z fundu-
szu alimentacyjnego oraz zasiłków rodzinnych wraz z dodat-
kami. Jednocześnie biuro wyjaśnia, że jeżeli nowe orzeczenie 
o niepełnosprawności (wystawione już po upływie 60. dnia 
od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu 
epidemii) nie będzie już uprawniać do wymienionych świad-
czeń uzależnionych od niepełnosprawności, to świadczenie 
wypłacone za okres, kiedy ważne było poprzednie orzeczenie 
(którego ważność z mocy prawa została przedłużona zgodnie 
z „ustawą covidową”), nie jest świadczeniem nienależnie po-
branymi i nie podlega zwrotowi.

– Mam nadzieję, że pracownicy Urzędu Miasta Krakowa przesta-
li wprowadzać krakowian w błąd – podsumowuje pani Justyna. 

Zapytaliśmy o to w krakowskim magistracie. „Przekazane 
nam stanowisko Biura Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób 
Niepełnosprawnych stanowi wiążącą interpretację przepisów 
i jesteśmy zobligowani do jego stosowania. Wszyscy pracow-
nicy Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełno-
sprawności w Krakowie otrzymali przedmiotowe stanowisko 
do bieżącego stosowania i zobowiązani zostali, w przypadku 
kierowania zapytań w tym zakresie, do udzielania informacji 
zgodnych ze  wskazówkami w nim zawartymi” – odpisał nam 
w mailu przewodniczący Miejskiego Zespołu do Spraw Orze-
kania o Niepełnosprawności w Krakowie, ten sam, który wpro-
wadził w błąd panią Justynę. Szkoda tylko, że krakowscy urzęd-
nicy sami nie zwrócili się o interpretację przepisów, tylko mu-
siała to zrobić za nich matka niepełnosprawnej dziewczynki.

Jacek Hołub 

Urzędnicy chcieli wyprowadzić w pole

Komentarz
Napisaliśmy o historii Pani Justyny, ponieważ krakow-

scy urzędnicy mogli wprowadzić w błąd większą liczbę 
rodziców. Podobny los mógł spotkać także inne osoby 
w innych miejscowościach. Nie wszyscy rodzice dzie-
ci z niepełnosprawnością oraz sami niepełnosprawni 
odnajdują się w gąszczu niezrozumiałych przepisów. 
Dlatego, jeśli mamy wątpliwości, warto zwrócić się 
z prośbą o wyjaśnienie do odpowiednich instytucji – 
w przypadku orzeczeń do Biura Pełnomocnika Rządu 
do Spraw Osób Niepełnosprawnych. Wprowadzenie 
w błąd może nas słono kosztować. 
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Czy poradnia gastroenterologiczna 
wystarczy?
– W programach specjalizacyjnych 
gastroenterologów mieści się szero-
ko pojęta hepatologia. Jest to wła-
ściwie jedyna specjalizacja upoważ-
niająca do leczenia AZW lub PSC. 
W naszym szpitalu osobno funkcjo-
nują poradnie gastroenterologiczne 
i hepatologiczne, ale w obu lekarza-
mi konsultującymi są gastroentero-
lodzy. 
Czy gastroenterolodzy są wyczuleni 
na możliwość wystąpienia u pacjen-
tów z NZJ chorób wątroby?
– Gastroenterolodzy są wyczuleni na 
występowanie PSC u chorych z NZJ. 
Natomiast jeśli obraz dużych dróg 
żółciowych w rezonansie magne-
tycznym jest prawidłowy i zapalenia 
wirusowe zostały wykluczone, to 
impet diagnostyczny niestety znacz-
nie słabnie. U takich chorych trzeba 
jeszcze wziąć pod uwagę kilka innych 
chorób. Możliwym rozpoznaniem 
jest PSC małych przewodów żółcio-
wych (small duct PSC), które stanowi 
5-16 proc. przypadków tej choroby. 
Należy również wziąć pod uwagę 
infekcje drobnoustrojami oportuni-
stycznymi, niepożądane reakcje na 
leki oraz amyloidozę wątroby.
Czy pacjenci z wrzodziejącym zapa-
leniem jelita grubego lub chorobą 
Leśniowskiego-Crohna są narażeni 
na hepatotoksyczne (czyli uszkadza-
jące wątrobę) działanie leków? Czy 
można temu jakoś zaradzić?
– Wiele nieprawidłowości w ba-
daniach laboratoryjnych zarówno 
o charakterze uszkodzenia miąższo-
wego jak i cholestatycznego wątro-
by pochodzi od leków takich jak aza-
tiopryna, 6-merkaptopuryna, me-
totreksat lub infliksymab. Mesala-
zyna jest stosunkowo bezpiecznym 
lekiem dla wątroby. Powoduje jej 
uszkodzenie z częstością ok. trzech 
na milion preskrypcji. Hepatotok-
syczność mesalazyny jest zatem 
istotnie mniejsza niż jej działania 
niepożądane wobec nerek i trzustki. 
Częściej od mesalazyny uszkodzenie 
wątroby wywołuje sulfosalazyna, 
która odpowiada za ostre reakcje 
alergiczne z udziałem objawów skór-
nych, węzłowych lub za ostre ziarni-
niakowe zapalenia wątroby z wyso-
ką gorączką i bólem brzucha. 

Metotreksat (MTX) jest lekiem o istot-
nym potencjale toksyczności wątro-
bowej z manifestacjami ostrymi lub 
przewlekłymi, które zmuszają do 
odstawienia tego leku u 5-10 proc. 
chorych. Przewlekłą niekorzystną 
reakcją na długotrwałe stosowanie 
MTX może być postępujące włóknie-
nie wątroby, dlatego po osiągnięciu 
dawki sumarycznej ponad 5 g należy 
rozważyć wykonanie badania ela-
stograficznego wątroby. Czynnikami 
zwiększającymi ryzyko włóknienia 
wątroby podczas stosowania MTX są 
otyłość, cukrzyca, a zwłaszcza nad-
używanie alkoholu. Azatiopryna jest 
odpowiedzialna z wzrost aktywności 
enzymów wątrobowych aż u 10-20 
proc. chorych, lecz polekowe uszko-
dzenia wątroby rejestruje się średnio 
u 3 proc. chorych stosujących ten lek. 
Polekowe uszkodzenie wątroby po 
azatioprynie przybiera kilka postaci. 
Jest to bezpośrednia reakcja toksycz-
na zależna od dawki leku, występu-
jąca w ciągu pierwszych kilku tygo-
dni od początku terapii. Za tę formę 
uszkodzenia wątroby odpowiada nad-
produkcja jednego z metabolitów aza-
tiopryny (6-metylo-merkaptopuryna), 
a zmniejszenie dawki leku zwykle 
powoduje normalizację aktywności 
aminotransferaz. Rzadszą przyczyną 
uszkodzenia wątroby jest reakcja nad-
wrażliwości na azatioprynę i wtedy 
mamy do czynienia z cholestatycznym 
zapaleniem wątroby. Najrzadszą for-
mą hepatotoksyczności azatiopryny 
jest uszkodzenie śródbłonka naczyń 
zatokowych, a konsekwencje takiego 
działania widoczne są po kilku latach 
terapii. Dochodzi wtedy powiększenia 
śledziony, spadku liczby płytek krwi, 
a czasem pojawia się krwawienie z ży-
laków przełyku. W przypadku wystą-
pienia dwóch ostatnich reakcji na lek 
konieczne jest jego odstawienie. 
Stosowanie inhibitorów anty-TNF alfa 
może wiązać się z bezobjawowym 
wzrostem aktywności aminotransfe-
raz lub postaciami choroby wątroby 
przypominającymi AZW. Rzadkim, 
lecz niezwykle groźnym powikła-
niem terapii infliksymabem, zwłasz-
cza w połączeniu z azatiopryną, jest 
chłoniak śledzionowo-wątrobowy 
limfocytów T.
Niektórzy pacjenci z NZJ mają stłusz-
czenie wątroby, mimo iż nie naduży-
wają lub nawet w ogóle nie piją al-
koholu. Z czego to może wynikać? 

– Stłuszczenie wątroby u chorego 
z NZJ i nie spożywającego regular-
nie alkoholu może mieć wiele innych 
przyczyn, czasem niezależnych od 
choroby jelita. Wysoce prawdopo-
dobną przyczyną stłuszczenia wą-
troby jest niealkoholowa choroba 
stłuszczeniowa wątroby u pacjenta 
z cechami zespołu metabolicznego, 
czyli nadwagą lub otyłością, cukrzy-
cą typu 2, nadciśnieniem tętniczym 
lub hiperlipidemią. Stłuszczenie tego 
typu dotyczy około 25 proc. ogólnej 
populacji. Rzadszymi przyczynami 
metabolicznego stłuszczenia wątro-
by są wrodzona hemochromatoza, 
choroba Wilsona, wrodzona hipo-
betalipoproteinemia czy niedobór 
alfa1-antytrysyny. Drugą przyczyną 
stłuszczenia wątroby mogą być leki 
stosowane z powodu NZJ, na czele 
z kortykosteroidami. Po ich odstawie-
niu stłuszczenie wątroby powinno się 
wolno wycofywać. Trzecią przyczyną 
stłuszczenia wątroby jest endotokse-
mia, wynikająca z uszkodzenia barie-
ry jelitowej. Tę przyczynę należy brać 
pod uwagę u chorych, u których cho-
roba zapalna nie osiągnęła stadium 
remisji. Istnieją też leki, które zwięk-
szają wrażliwość makrofagów wątro-
bowych na endotoksyny, do których 
należą preparaty estrogenowe.   
Czy – a jeśli tak – to w jakim stopniu, 
można zregenerować wątrobę? I ja-
kie są na to sposoby?
– Wątroba jest narządem znanym 
z potencjału regeneracyjnego. Rze-
czywiście, zdrowa wątroba może 
odbudować znaczną część utraconej 
masy hepatocytów. Możliwości rege-
neracyjne chorej wątroby są znacz-
nie mniejsze, niż wątroby zdrowej. 
Poza tym, regeneracja jest procesem 
chaotycznym, w którym nie dochodzi 
do odtworzenia struktury zraziko-
wej wątroby. Przykładem regenera-
cji wątroby jest właśnie jej marskość 
z obecnością mnogich guzków rege-
neracyjnych. Dzięki regeneracji, re-
zerwa czynnościowa wątroby może 
być zachowana, natomiast chory 
cierpi z powodu powikłań nadciśnie-
nia wrotnego. Krótko mówiąc, chorzy 
nie powinni bagatelizować niepra-
widłowych wyników wątrobowych, 
licząc na zdolności regeneracyjne 
wątroby.

W Y W I A D

Ciąg dalszy rozmowy z prof. dr hab. n. med. 
Markiem Hartlebem ze s. 4



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 
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