
  Solidarni z Ukrainą

Wrzodziejące Zapalenie Jelita Grubego       Choroba Leśniowskiego-Crohna
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Szanowni Państwo, Drodzy Czytelnicy,
Wiadomość o bestialskim ataku putinowskiej Rosji na Ukrainę wstrząsnęła 
nami wszystkimi. Członkowie „J-elity” niosą pomoc uchodźcom jako wo-
lontariusze na granicy i w miastach, przewożą dary i udzielają schronienia. 
Na naszej stronie internetowej uruchomiliśmy specjalny serwis w języku 
ukraińskim dla obywateli tego kraju potrzebujących pomocy medycznej, 
zwłaszcza tych z nieswoistymi zapaleniami jelit. Polskie prawo nie pozwala 
nam na przekazywanie leków, ale pomagamy w uzyskaniu recept i konsul-
tacji gastroenterologicznej (s. 6). 

Wiemy, że w obliczu wojny w Ukrainie, rozdzierających serce obrazów 
z tego kraju i dramatu naszych wschodnich sąsiadów, wszystko dookoła 
blednie. Staramy się jednak nadal robić to, do czego zostaliśmy powołani: 
edukować, integrować i wspierać chorych na wrzodziejące zapalenie jeli-
ta grubego i chorobę Leśniowskiego-Crohna oraz zabiegać o nowoczesne 
leczenie. O naszych działaniach: turnusach, pomocy psychologicznej prze-
czytają Państwo w tym numerze naszego Kwartalnika. Znajdą tu państwo 
również informacje o nowych możliwościach leczenia biologicznego dla 
kobiet w ciąży (s. 8), nowych lekach (s. 6 i 8) i metodach terapii (s. 10). 

Nie byłoby tego wszystkiego gdyby nie Państwa wsparcie w postaci 1% od 
podatku przekazywanego na „J-elitę”. Dlatego bardzo prosimy o dalszą po-
moc. Ten i przyszły rok będą dla nas wyjątkowo ciężkie. W wyniku rozwią-
zań wprowadzonych przez Polski Ład grozi nam spadek wpływów, a tym 
samym ograniczenie działalności na rzecz chorych. Nie wyobrażamy sobie, 
żebyśmy mieli zrezygnować z wydawania Kwartalnika, druku bezpłatnych 
poradników, z organizowania spotkań edukacyjnych, czy wsparcia szpitali 
w zakupie sprzętu. Apelujemy więc z całego serca o wsparcie Towarzystwa 
„J-elita” – KRS 0000238525. Wierzymy w Państwa wielkie serca.

Z wyrazami szacunku! 
Redaktor Naczelny

                                       Jacek Hołub
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O trudnych emocjach to-
warzyszących NZJ, uwolnie-
niu się od wstydu, drodze do 
akceptacji choroby i nowym 
życiu po diagnozie rozma-
wiamy z Anną Piecunko, psy-
cholożką i psychoterapeutką 
współpracującą z Towarzy-
stwem „J-elita”.
Jacek Hołub: Od siedmiu lat, jako 
psychoterapeutka współpracują-
ca z „J-elitą”, wspiera Pani osoby 
z wrzodziejącym zapaleniem jelita 
grubego i chorobą Leśniowskiego-
-Crohna i ich najbliższych. W czym 
może nam pomóc psycholog lub psy-
choterapeuta?
– Często jest tak, że gdy zaczynamy 
chorować, przestajemy się skupiać 
na tym, co czujemy, a zaczynamy 
koncentrować się na naszych dolegli-
wościach. To bardzo racjonalne, nato-
miast prawda jest taka, że każda cho-
roba ma odzwierciedlenie również 
w psychice. Jeśli czujemy się bardzo 
źle fizycznie, to czujemy się też bar-
dzo źle psychicznie i na odwrót. Jeśli 
zadbamy o obie sfery, samopoczucie 
się poprawia. 
Psycholog nas nie uleczy, może być 
dla nas wsparciem. To taka „pigułka” 
na to, żeby się otworzyć, opowiedzieć 
o tym co się dzieje w naszym życiu, 
co przeżywamy i czujemy, po to, żeby 
spuścić chociaż trochę z tego balonika 
miliona emocji, które pojawiają się, 
gdy chorujemy. I spojrzeć na naszą 
sytuację z innej perspektywy.
Pamiętajmy, że u chorych na nieswo-
iste zapalenia jelit, kiedy dzieją się 
bardzo trudne rzeczy, na przykład 
utrata pracy, rozstanie czy strata ko-
goś bliskiego i jesteśmy w permanent-
nym stresie, to symptomy choroby 
się nasilają. Przeżycie tych wszystkich 
emocji razem z kimś, w tym wypadku 
z psychologiem czy psychoterapeutą, 
pozwala poradzić sobie z psycholo-
giczną stroną tej sytuacji. 

Chyba najtrudniej jest na początku, 
gdy cierpimy, a nie wiemy co nam 
jest, i po diagnozie, gdy dowiaduje-
my się, że NZJ to choroba przewlekła.
– To moment, kiedy przeżywa-
my szok. Emocjonalnie wchodzimy 
w etap żałoby. Żałoby po utraconym 
zdrowiu, po naszym dotychczaso-
wym życiu. Pierwszą fazą żałoby jest 
wyparcie. Wmawiamy sobie, że cho-
roba na pewno nie jest tak poważna, 
że zaraz wszystko wróci do normy, że 
„dostanę tylko tabletki i będzie su-
per”. Ale nie jest. Pojawiają się kolej-
ne problemy, zastanawiamy się: „co 
mogłam zrobić, żeby nie zachorować, 
gdzie popełniłam błąd?”, zaczynamy 
się obwiniać. Potem może pojawić się 
smutek, a nawet depresja. Czujemy, 
że już nic się nie da zrobić. Aż w koń-
cu przychodzi akceptacja choroby. To 
jest ten moment, kiedy pojawia się 
inna motywacja, żeby sobie z nią ra-
dzić.
Jaka? 
– Kiedy zaakceptujemy tę stratę 
i uświadomimy sobie, że nie ma tego, 
co było i już nigdy nie będzie, pojawia 
się motywacja pod tytułem: teraz 
chcę zbudować sobie całkiem nowy 
świat. Taki, który będzie najfajniejszy 
w sytuacji, w której teraz jestem. Zda-
jemy sobie sprawę, że choroba może 
nawracać i będzie trzeba sobie z tym 
poradzić, ale jesteśmy spokojniejsi. 
Zyskujemy całkiem nowe życie. Inne, 

ale też piękne. To prawda, że jeste-
śmy chorzy, że źle się czujemy. Może 
nie będziemy uczestniczyć w tak sza-
lonych imprezach, jak dawniej, ale na-
dal możemy prowadzić życie towarzy-
skie, z jednej strony zapewniając so-
bie potrzebę kontaktu z przyjaciółmi 
i znajomymi, a z drugiej strony dbając 
odpowiednio o siebie. Jeśli nie może-
my uprawiać sportu tak jak dawniej, 
możemy ćwiczyć lżej lub wybrać so-
bie inną dyscyplinę. Może nie będzie-
my pracować w zawodzie, o którym 
kiedyś marzyliśmy, ale możemy zna-
leźć nowy, który nie będzie kolidował 
z chorobą i stanie się naszą pasją. 
Choroba coś nam zabiera, ale z dru-
giej strony też coś daje – dzięki niej 
patrzę na życie inaczej, poznałam fan-
tastycznych ludzi na turnusach „J-eli-
ty”, zdrowiej się odżywiam…

W Y W I A D

Zbuduję sobie 
nowy świat

Anna Piecunko  
psycholog, terapeuta, nauczycielka 
jogi. Od siedmiu lat współpracuje 
z Towarzystwem „J-elita”.

Dyżury w godzinach:
wtorek            11.00 – 16.00
czwartek        14.00 – 19.00

tel: 882 574 644    
e-mail: pomocpsychologiczna@j-elita.org.pl

Zoom – po umówieniu się mailowo lub telefonicznie

Bezpłatne porady psychologa dla chorych na NZJ 
i rodziców chorych dzieci – członków „J-elity”

– telefoniczne i przez Zooma
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To także Pani historia…
– Na wrzodziejące zapalenie jelita 
grubego zachorowałam, gdy miałam 
dwadzieścia siedem lat, mniej wię-
cej osiem lat później weszłam w stan 
długoletniej remisji. Przez pierwszych 
siedem lat walczyłam sama ze sobą, 
bardzo się frustrowałam różnymi rze-
czami. Uwielbiam podróżować, a nie 
mogłam, bo choroba mnie uziemiła. 
Ciężko gdzieś jeździć, gdy trzeba mieć 
zawsze pod ręką toaletę. Przejście 
przez wszystkie etapy żałoby zajęło 
mi sześć lat. Były momenty, że miałam 
do siebie pretensje, byłam w depre-
sji, w międzyczasie straciłam pracę. 
Aż w końcu przeszłam do akceptacji 
i poszukiwania, co mogę zrobić, żeby 
było mi lepiej. Ćwiczę jogę, uprawiam 
medytację. Korzystałam z terapii, po-
tem sama stwierdziłam, że mogę być 
psychoterapeutą, skończyłam szkołę 
psychoterapii, studia psychologiczne. 
Teraz realizuję się, wspierając innych 
chorych. Dzięki remisji wróciłam do 
podróżowania, wyjechałam nawet na 
trzy miesiące z plecakiem do Indii.
Choroby jelit są dla nas często powo-
dem do wstydu. Niesłusznie.
– Wszystko, co kojarzy się z wydala-
niem, jest w naszym społeczeństwie 
uznawane za temat tabu, o tym się 
nie mówi. O kupie się nie rozmawia. 
Wszyscy ją robią, ale udajemy, że nie 
ma tematu. Uświadomienie sobie, że 
nie ma się czego wstydzić jest trudne, 
zwłaszcza dla młodych ludzi. 
Pamiętam momenty, kiedy sama 
oswajałam temat kupy. Żeby to zro-
bić, zaczęłam wprost rozmawiać 
o niej ze znajomymi.
Dla nas, chorych, to częsty temat 
rozmów.
– Ale to temat bliski wszystkim, nie 
tylko chorym na NZJ! Naprawdę! Kie-
dy zaczynałam mówić o swoich kło-
potach, że często biegam do toalety, 
a ostatnio odkryłam, że jak wypróż-
niam się mając stołeczek pod nogami 
to jest cudnie i super, to moi znajomi 
zaczęli się też otwierać i opowiadać 
o tym, jakie oni mają trudności. I oka-
zało się, że całkiem zdrowi ludzie mają 
więcej rytuałów związanych z kupą, 
niż ja! (Śmiech) To temat, o którym się 
nie rozmawia, ale każdy ma swoje ta-
jemnice. Na przykład ktoś jest w sta-
nie zrobić kupę tylko wtedy, kiedy jest 
w toalecie po ciemku.

Dobrym sposobem poradzenia sobie 
ze wstydem może być też dowcip. To 
rozluźnia atmosferę. Śmieję się, że 
mam jedną super moc: gdziekolwiek 
jestem, mój mózg natychmiast loka-
lizuje, gdzie jest toaleta. To taki mój 
wewnętrzny radar. Jestem w tym ge-
nialna. Kiedy ktoś w galerii handlowej 
mnie zapyta, czy nie wiem, gdzie jest 
łazienka, od razu wyciągnę rękę i po-
każę: tam (śmiech). Fajnie poradzić 
sobie z tym na luzie. Bo są też śmiesz-
ne momenty. Z jednej strony mogą 
być bardzo upokarzające, kiedy się 
zdarzy, że nie wytrzymamy, a z dru-
giej bywa śmiesznie, bo jak się po-
czuje potrzebę pójścia do toalety, to 
nie ma zmiłuj. Nieważne, czy jestem 
w przymierzalni w sklepie, czy w pra-
cy, muszę rzucić wszystko i biec! 
Każdy chory ma w zanadrzu taką hi-
storię.
- Właśnie. Dlatego warto od czasu do 
czasu zajrzeć do internetu, na fora 
i grupy gromadzące chorych i zoba-
czyć, że biegunka i inne krępujące 
objawy to jest coś, z czym mierzy się 
większość osób z NZJ. Bardzo pomoc-
ne są wszelkiego rodzaju spotkania 
i wyjazdy, takie jak organizowane 
przez „J-elitę” turnusy rehabilitacyjne 
czy spotkania w oddziałach. To praw-
dziwe błogosławieństwo dla chorych! 
Wrzodziejące zapalenie jelita grube-
go i choroba Leśniowskiego-Crohna 
to dosyć rzadkie schorzenia. Jeśli nie 
mamy kontaktu z innymi chorymi, to 
naprawdę wydaje nam się, że to tylko 
nam się przytrafiło. Natomiast praw-
da jest taka, że chorują też inni ludzie. 
Na takich spotkaniach można wymie-
nić się informacjami, jak sobie radzić, 
co zrobić w danej sytuacji. Grupy na 
Facebooku, fora i bezpośrednie spo-
tkania to prawdziwe kopalnie wiedzy 
i źródła uspokojenia i poczucia, że nie 
jesteśmy sami. 
Choroba może być próbą dla związ-
ku. 
– NZJ wiążą się z ogromnym poczu-
ciem bezsilności. Nasze ciało zaczy-
na zachowywać się zupełnie inaczej, 
niż tego chcemy. Niekiedy stajemy 
się zależni od drugiej osoby. Poczu-
cie tej zależności często budzi w nas 
lęk, że zostaniemy odrzuceni. Chorzy 
podczas terapii często mówią, że mąż 
albo partnerka ich nie rozumieją, bo 
przecież nawet jak się starają, to trud-
no im wejść w czyjeś buty. Tych lęków 

jest bardzo dużo, ale jeśli przestanie-
my żyć w naszym kokonie i porozma-
wiamy z innymi, pójdziemy na grupę 
wsparcia albo na terapię, to może się 
okazać, że to problemy, które mamy 
wszyscy, także osoby zdrowe, choć 
w naszym przypadku mogą być one 
nasilone przez chorobę. 
Pewnie zna Pani takie historie: na-
stolatek boi się, że nie znajdzie 
dziewczyny przez to że wciąż biega 
do toalety, nastolatka czuje się nie-
atrakcyjna, bo ma blizny na brzuchu 
po operacji i wstydzi się wyjść latem 
na plażę w kostiumie kąpielowym.
– W ostatnim czasie pojawia się coraz 
więcej artykułów i innych materiałów 
na temat seksualności i nieswoistych 
zapaleń jelit. Na stronie interneto-
wej „J-elity” można znaleźć teksty, 
podcasty i film z webinaru z udzia-
łem gastroenterolog Magdaleny Ka-
niewskiej, seksuologa prof. Zbigniewa 
Lwa-Starowicza i Agaty Młynarskiej. 
Dla osób anglojęzycznych polecam 
kanadyjską stronę: https://crohn-
sandcolitis.ca, jest naprawdę świet-
nie zrobiona. Zachęcam do ich prze-
czytania, a jeśli ktoś chciałby o tym 
porozmawiać, ma jakieś wątpliwości, 
może zadzwonić do mnie, pójść po 
pomoc do innego psychologa lub psy-
choterapeuty, albo na jakiś warsztat 
o emocjach lub rozwoju osobistego. 
To otwiera. 
Jak chorobę znoszą kobiety, a jak 
mężczyźni?
– Kobiety są bardziej emocjonalne 
i łatwiej im się otworzyć, porozma-
wiać o swoich przeżyciach, przyznać 
się do bezsilności. Mężczyznom to 
przychodzi trudniej, bo mamy wzo-
rzec faceta, który nie płacze, nie 
skarży się, udaje, że nic mu nie jest. 
Mężczyźni mają problem z przyzna-
niem, że jest im ciężko. Oczywiście 
generalizuję, bo indywidualne przy-
padki są bardzo różne. Na szczęście 
to się zmienia, mężczyźni odnajdują 
w sobie tę kobiecą część siebie, któ-
ra jest bardzo potrzebna dla balansu 
i równowagi.
A jak jest z dziećmi?
– Dzieci na ogół szybciej akceptują 
swoją chorobę. Gorzej jest z ich ro-
dzicami. Gdy matka i ojciec są smut-
ni, to nawet jeżeli nie próbują tego 
pokazywać i zapewniają, że wszystko 

W Y W I A D

Ciąg dalszy rozmowy na s. 14
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Był deszcz i bardziej jesienna, niż 
zimowa aura, przez co zabrakło 
tradycyjnego ogniska. Nie zabra-
kło jednak świetnej zabawy, waż-
nych rozmów i zawiązanych na lata 
znajomości ze wspaniałymi ludźmi. 
Miłośnicy białego szaleństwa też 
zresztą nie złożyli broni i skorzystali 
z dobrodziejstw stoku. Za nami ko-
lejny zimowy turnus z „J-elitą”. Te-
raz z utęsknieniem wyglądamy lata!
Jak co roku, turnus zaczął się 2 
stycznia w Poroninie, w bardzo 
przyjaznym dla turystów ośrodku 
Skalnity. Tym razem trwał wyjąt-
kowo dłużej, bo aż do 9 stycznia. 
Choć dodatnia temperatura, opady 
deszczu i wszechobecna plucha nie 
nastrajały na zimowe szaleństwa, 
to z doświadczenia poprzednich lat 
wiedzieliśmy, że zrekompensuje to 
nam fantastyczna atmosfera. Do 
Poronina z całej Polski co roku zjeż-
dżają członkowie „J-elity” z bliskimi, 

spragnieni nie tylko zimowych spor-
tów, pieszych wycieczek po górach 
i dolinach, ale także wspólnego to-
warzystwa. 
Nie poddaliśmy się. Jak przystało na 
prawdziwych twardzieli, każdy z nas 
znalazł coś dla siebie. Narciarze wy-
brali ośnieżone stoki, lubiących re-
laks przyciągały gorące termy z ma-
sażami, inni doładowywali akumula-
tory na pieszych wycieczkach. Wie-
czorami zaś, w sali kominkowej przy 
ogniu trwały biesiady i dyskusje na 
tematy mniej lub bardziej jelitowe. 
To w takich okolicznościach zawią-
zują się znajomości i przyjaźnie, ce-
mentowane wspólnym doświadcze-
niem choroby i poczuciem humoru, 
na przekór dolegliwościom. 
Chociaż pogoda pokazała, że to ona 
rządzi i nie dane nam było spotkać 
się przy ognisku i pieczeniu kieł-
basek, nasz gospodarz, pan Daniel 
wraz z całym personelem stanął na 

wysokości zadania i przygotował 
wspaniałą ucztę. Jeden z wieczorów 
tradycyjnie umiliła nam góralska ka-
pela, a z suto zastawionych stołów 
mogliśmy popróbować specjałów 
tradycyjnej góralskiej kuchni. 
Niestety, wszystko co miłe, kończy 
się bardzo szybko. Po ostatnim śnia-
daniu, pożegnaniach, przyszedł czas 
na powrót do domu. Ale jak zawsze 
nie wyjechaliśmy z niczym. Zabrali-
śmy wspaniałe wspomnienia, przy-
jaźnie i tęsknotę za kolejnym turnu-
sem z „J-elitą”. Do zobaczenia latem 
nad morzem i w Kotlinie Kłodzkiej!

Paweł Ciołek

Zimowy turnus  
z „J-elitą” w górach

EDUKUJEMY

INTEGRUJEMY

I WSPIERAMY CHORYCH
Przekaż 1% na 
KRS - 0000238525

Polskie Towarzystwo Wspierania Osób 
z Nieswoistymi Zapaleniami Jelita

D Z I A ł A L N O Ś Ć  „ J - E L I T Y ”
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To temat przewodni tegorocznych 
obchodów Światowego Dnia Nieswo-
istych Zapaleń Jelit (World IBD Day), 
który odbywa się co roku 19 maja. 
Inicjator obchodów, Europejska Fede-
racja Stowarzyszeń Choroby Crohna 
i Colitis Ulcerosa, czyli European Fede-
ration of Crohn’s & Ulcerative Colitis 
Associations (EFCCA), chce w tym roku 
skoncentrować uwagę na osobach star-
szych (powyżej 60. roku życia) i spraw-
dzić, jak choroba Leśniowskiego-Crohna 
i wrzodziejące zapalenie jelita grubego 
wpływają na ich jakość życia i zapotrze-
bowanie na opiekę 
Dlaczego właśnie na osobach star-
szych? – Częstość występowania NZJ 
u osób starszych rośnie, a niewiele się 
o tym mówi – wyjaśnia Magdalena 
Sajak-Szczerba członek zarządu EFC-
CA i Towarzystwa „J-elita”. – Szacuje 
się, że w następnej dekadzie starsi pa-
cjenci z wrzodziejącym zapaleniem je-
lita grubego i chorobą Leśniowskiego-
-Crohna będą stanowić ponad jedną 
trzecią wszystkich osób z NZJ. Jednak 
niewiele jest badań naukowych, któ-
re pozwoliłyby nam zrozumieć, w jaki 
sposób NZJ wpływa na jakość życia 
starszych chorych.
Europejska Federacja, wraz ze zrzeszo-
nymi w niej organizacjami, w tym z To-

warzystwem „J-elita”, pragną zwrócić 
uwagę na ważne problemy, związane 
z chorowaniem w starszym wieku:
Choroby współistniejące częstsze 
wśród seniorów, zwłaszcza nowo-
twory złośliwe oraz osłabienie układu 
odpornościowego i związane z tym 
zwiększone ryzyko infekcji, mogą 
czynić starszych pacjentów bardziej 
podatnymi na niepożądane działania 
leczenia immunosupresyjnego.
Chirurgiczne leczenie NZJ osób starszych 
wiąże się z większym ryzykiem powikłań 
ze względu na jednoczesne występowa-
nie u pacjenta wielochorobowości, czyli 
dwóch lub wielu schorzeń.
Większość wskazań klinicznych do za-
stosowania danej terapii opiera się na 
danych obserwacyjnych lub dowodach 
pośrednich, ponieważ starsi pacjen-
ci z IBD stanowią niewielki odsetek 
uczestników badań klinicznych NZJ 
oraz osób objętych długoterminowym 
nadzorem nad bezpieczeństwem far-
makoterapii (IV faza badań klinicznych). 
W ramach przygotowań do Światowe-
go Dnia NZJ, EFCCA i „J-elita” organizu-
ją kampanię podnoszącą świadomość 
w mediach społecznościowych, udo-
stępniając materiały m.in. na temat 
wpływu NZJ na jakość życia osób star-
szych i ich leczenia.

W Światowym Dniu NZJ, EFCCA zorga-
nizuje również seminarium internetowe 
na temat NZJ u osób starszych oraz po-
trzeb przeprowadzenia kompleksowych 
badań na ten temat. Zaproszeni na-
ukowcy będą dyskutować m.in. o wy-
zwaniach i niezaspokojonych potrze-
bach starszych pacjentów oraz o moż-
liwości współpracy, m.in. przy badaniu 
ankietowym na ten temat. 

W Y D A R Z E N I A  /  D Z I A ł A L N O Ś Ć  „ J - E L I T Y ”

Po napaści Rosji na Ukrainę na stronie internetowej Towarzystwa „J-elita”  
(www. j-elita.org.pl/nasze-dzialania/pomoc-ukrainie/) uruchomiliśmy specjalną za-
kładkę dla uchodźców z  informacjami w  języku ukraińskim o  pomocy medycznej 
w Polsce. Można tam znaleźć informacje m.in. o tym, w jaki sposób obywatele Ukrainy 
mogą skorzystać z wizyty u lekarza, otrzymać e-receptę lub e-skierowanie  oraz na ja-
kich zasadach mogą się leczyć w szpitalu. „J-elita” pomaga uchodźcom z nieswoisty-
mi zapaleniami jelit w uzyskaniu recept i porady lekarskiej. Jeśli mają Państwo wiedzę 
o takich osobach, prosimy o kontakt: biuro@j-elita.org.pl/. Pomoc uchodźcom niesie 
również klinika WIP Warszawa IBD Point, Profesor Kierkuś, która udziela bezpłatnych 
porad obywatelom Ukrainy. Zapisy pod numerem:  +48 535 553 560.

„J-elita” solidarna z Ukrainą

Czekamy na dotrzymanie 
obietnicy przez 
Ministerstwo Zdrowia

Podczas organizowanego w lutym 
br. przez Instytut Praw Pacjenta 
i Edukacji Zdrowotnej XVI Forum 
Organizacji Pacjentów stowarzy-
szenia „łódzcy Zapaleńcy” i „J-eli-
ta” zapytały wiceministra zdrowia 
Macieja Miłkowskiego, kiedy resort 
zdrowia dopuści do refundacji we-
dolizumab podawany podskórnie, 
który pacjenci będą mogli apliko-
wać sobie w domu. 

– Wiem, że (sprawa) jest na etapie 
negocjacji w Komisji Ekonomicznej, 
nie widzę żadnych problemów, żeby 
tę terapię wprowadzić do refundacji. 
Lek zostanie włączony (do refunda-
cji) niezwłocznie, jak to tylko będzie 
możliwe – zadeklarował Miłkowski.

Nowy preparat nie znalazł się jed-
nak w wykazie leków refundowa-
nych, obowiązującym od 1 marca br. 
Dlatego koalicja organizacji pacjen-
tów złożona z „J-elity”, stowarzyszeń 
„Apetyt na Życie”, „łódzcy Zapaleń-
cy” oraz Fundacji EuropaColon Polska 
skierowała do resortu zdrowia pismo, 
w którym przypomniała o deklaracji 
wiceministra Miłkowskiego i wyraziła 
nadzieję na jej szybką realizację.
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Z uwagi na przewlekłość nieswoistych 
chorób zapalnych jelit, każdy nowy lek 
zarejestrowany w tym wskazaniu jest 
na wagę złota. Zeszły rok przyniósł 
dobrą informacje dla chorujących na 
wrzodziejące zapalenie jelita grubego. 
W maju 2021 roku amerykańska Agen-
cja Żywności i Leków (FDA; ang. Food 
and Drug Administration), a następnie 
w listopadzie Europejska Agencja Le-
ków (EMA; ang. European Medicines 
Agency), zarejestrowały nową substan-
cję leczniczą – ozanimod (Zeposia). 

Lek jest wskazany w leczeniu dorosłych 
pacjentów z czynnym wrzodziejącym 
zapaleniem jelita grubego o nasileniu 
umiarkowanym do ciężkiego, u których 
wystąpiła niewystarczająca odpowiedź, 
utrata odpowiedzi albo nietolerancja 
leczenia konwencjonalnego lub biolo-
gicznego. Wartym wyróżnienia faktem 
jest forma leku. W tym przypadku jest 
to kapsułka przyjmowana doustnie raz 
na dobę, niezależnie od posiłku. 

Wcześniej ozanimod został zareje-
strowany w leczeniu dorosłych pa-

cjentów z rzutowo-remisyjną postacią 
stwardnienia rozsianego (ang. relap-
sing remitting multiplesclerosis, RRMS) 
w okresie aktywności choroby. Jest to 
lek o dotychczas niestosowanym w le-
czeniu nieswoistych chorób zapalnych 
jelit mechanizmie działania. Ozanimod 
jest doustnym modulatorem recepto-
ra sfingozyno-1-fosforanu. Ogranicza 
zdolność limfocytów do wydostawania 
się z tkanki limfatycznej, a tym samym 
zmniejsza liczbę limfocytów krążących 
we krwi obwodowej. Mechanizm dzia-
łania u pacjentów z wrzodziejącym za-
paleniem jelita grubego nie jest w pełni 
poznany, ale wydaje się, że polega on 
na zahamowaniu przedostawania się 
limfocytów do jelita. Jednocześnie pro-
wadzone są także badania kliniczne nad 
zastosowaniem ozanimodu w leczeniu 
umiarkowanej i ciężkiej, aktywnej po-
staci choroby Leśniowskiego-Crohna. 

Lek został zarejestrowany na podsta-
wie wyników badania klinicznego TRUE 
NORTH (wieloośrodkowe, randomizo-
wane, rejestracyjne badanie kliniczne 

3 fazy, prowadzone metodą podwójnie 
ślepej próby, oceniające skuteczność 
i bezpieczeństwo ozanimodu w lecze-
niu WZJG w porównaniu z placebo). 
Do najczęstszych działań niepożąda-
nych zgłaszanych i/lub obserwowanych 
podczas badań klinicznych (≥ 4 proc.) 
należały: podwyższone wyniki testów 
czynnościowych wątroby, zakażenia 
górnych dróg oddechowych i bóle gło-
wy. Aktualnie prowadzona jest także 
otwarta faza przedłużona badania, któ-
ra ma na celu ocenę profilu bezpieczeń-
stwa i skuteczności ozanimodu. 

Osoby zainteresowane większą ilością 
informacji odsyłamy do publikacji z wy-
nikami badania (Sandborn WJ, Feagan 
BG, D’Haens G, Wolf DC, Jovanovic I, 
Hanauer SB, Ghosh S, Petersen A, Hua 
SY, Lee JH, Charles L, Chitkara D, Usiskin 
K, Colombel JF, Laine L, Danese S; True 
NorthStudyGroup. Ozanimod as In-
duction and Maintenance Therapy for 
Ulcerative Colitis. N Engl J Med. 2021 
Sep 30;385(14):1280-1291.). 

Oczywiście trzymamy kciuki za jak naj-
szybszą możliwość leczenia pacjentów 
w Polsce, o czym również będziemy na 
bieżąco informować naszych czytelników. 

Dr n. med. Ariel Liebert

Od 1 stycznia 2022 r. kobiety 
w ciąży i karmiące piersią z wrzo-
dziejącym zapaleniem jelita gru-
bego lub chorobą Leśniowskie-
go-Crohna mogą otrzymywać 
w Polsce leki biologiczne – inflik-
simab i adalimumab.

Wcześniej ciąża i karmienie pier-
sią były przeciwwskazaniem do 
kwalifikacji do finansowanych 
przez NFZ programów lekowych, 
w ramach których pacjentki i pa-
cjenci otrzymują terapię biolo-
giczną. Jeśli pacjentka w czasie 
trwania leczenia biologicznego 
zaszła w ciążę, terapia musiała zo-
stać przerwana. 

Nowe przepisy wprowadzo-
ne przez Ministerstwo Zdrowia 
pozwalają na podawanie leków 
biologicznych pacjentkom w cią-
ży i karmiących piersią „w przy-
padkach uzasadnionych aktualną 
wiedzą medyczną, zgodnie z reko-
mendacjami ECCO/PTG-e”. ECCO 
(European Crohn ś and Colitis Or-

ganization) to międzynarodowa 
organizacja zrzeszająca lekarzy 
specjalistów leczących pacjentów 
z nieswoistymi zapaleniami jelit, 
zaś PTG-t to Polskie Towarzystwo 
Gastroenterologii. 

Zgodnie z ich wytycznymi w przy-
padku rozpoznania wrzodziejącego 
zapalenia jelita grubego (WZJG) 
lub choroby Leśniowskiego-Croh-
na lub zaostrzenia choroby u ko-
biet w czasie ciąży, lekami z wybo-
ru są sterydy, jednak w przypadku 
przeciwwskazań do sterydoterapii 
dopuszczalne jest stosowanie le-
ków z grupy inhibitorów TNF-alfa, 
z wyłączeniem trzeciego tryme-
stru ciąży. W programach leko-
wych w Polsce dostępne są dwa 
inhibitory TNF-alfa: infliksimab 
i adalimumab. 

W 2022 roku ukażą się nowe 
wytyczne ECCO/PTG-e dla choro-
by Leśniowskiego-Crohna, które 
mogą również dotyczyć leczenia 
kobiet w ciąży. 

Terapia biologiczna także dla kobiet w ciąży

Nowy lek zarejestrowany w leczeniu 
wrzodziejącego zapalenia jelita grubego

Zapraszamy na letni turnus „J-elity” 
w dniach od 27.08.2022 r. do 

03.09.2022 r. w ośrodku „Górski 
Poranek” w Stroniu Śląskim

Zapraszamy na letni turnus „J-elity” w dniach 
od 27.08.2022 r. do 03.09.2022 r. w ośrodku 
„Górski Poranek” w Stroniu Śląskim
KOSZT POBYTU
– dzieci do 3 lat – gratis, wspólny nocleg,  

bez wyżywienia
– dzieci od 3 do 10 lat – nocleg, 1/2 porcji – 

672 zł
– pozostałe osoby – nocleg i wyżywienie  

(2 posiłki) – 840 zł
W ośrodku nie są akceptowane zwierzęta.
W CENIE:
Śniadania w formie bufetu szwedzkiego oraz 
obiadokolacje, pokoje 2,3,4-osobowe z pełnym 
węzłem sanitarnym, TV SAT. Wycieczki w góry 
oraz zwiedzanie. Zapewniona opieka gastroen-
terologa, pielęgniarki oraz psychologa.
O udziale decyduje kolejność zgłoszeń, pierw-
szeństwo mają członkowie Towarzystwa  
„J-elita” z opłaconą składką członkowską. 
Zgłoszenia prosimy kierować na adres ma-
ilowy biuro@j-elita.org.pl, z podaniem liczby 
osób, wieku uczestników (w przypadku dzieci)

O udziale decyduje kolejność zgłoszeń, 
pierwszeństwo mają członkowie Towarzystwa 
„J-elita”  z opłaconą składką członkowską.

L E C Z E N I E
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Randomizowane, prowadzone metodą podwójnie ślepej próby ba-
dania fazy III, oceniające skuteczność i bezpieczeństwo wedolizuma-
bu podawanego dożylnie, stosowanego jako leczenie podtrzymują-
ce u pacjentów pediatrycznych z umiarkowaną lub ciężką postacią 
wrzodziejącego zapalenia jelita grubego/Chorobą Leśniowskiego 
Crohna, którzy uzyskali odpowiedź kliniczną na leczenie prowadzo-
ne metodą otwartej próby z zastosowaniem wedolizumabu poda-
wanego dożylnie.

WPROWADZENIE
Wedolizumab to selektywny biologiczny lek immunosupresyjny, 
działający w jelitach, podawany we wlewach dożylnych co 4 tygo-
dnie w okresie indukcyjnym oraz co 8 tygodni w okresie potrzymy-
wania. Czas trwania infuzji leku bedzie wynosił od 30 do 60 minut 
w zależności od wagi Pacjenta.
Jest to lek refundowany w Polsce dla dorosłych zmagających się 
z WZJG.
Liczba uczestników: około 120 w około 100 ośrodkach na całym 
świecie w tym w Polsce około 16 Pacjentów w 9 Ośrodkach.

SCHEMAT BADANIA:
Czas trwania badania wynosi łącznie około 54 tygodni i składa się z 2 
głównych okresów:
• Okres indukcyjny: trwa przez pierwsze 14 tygodni. Wszystkie dzie-

ci otrzymają badany lek.

Dawka będzie uzależniona od ich wagi.
• Okres podtrzymywania: Po 14 tygodniach dzieci, u których wy-

stąpiła odpowiedź na badany lek, zostaną przydzielone do jed-
nej z trzech grup, w zależności od masy ciała. Każda grupa bę-
dzie miała dwie różne opcje dawek. Osoby, które nie zareagują 
na badany lek w okresie indukcji, zostaną wyłączone z badania.

Odbędzie się 11 wizyt w wybranym Ośrodku. Podczas tych wizyt 
uczestnicy otrzymają badany lek i zostaną poddani różnym te-
stom. Na wizytach pobierana będzie krew, sprawdzony zostanie 
stan zdrowia.
W badaniu nie jest stosowane Placebo.

JAKIE SĄ KORZYŚCI Z UDZIAŁU?
Dzieci i nastolatkowie, którzy się kwalifikują i zdecydują się wziąć 
udział w programie, otrzymają:
• Bezpłatny badany lek i bezpłatne badania dodatkowe takie jak: 

badania laboratoryjne krwi oraz kału, kolonoskopię/sigmoido-
skopię ze znieczuleniem ogólnym;

• Odpowiednią opiekę ze strony lekarzy prowadzących badania 
w trakcie jak i po zakończeniu badania;

W przypadku zainteresowania udziałem w tym badaniu klinicz-
nym prosimy o kontakt z jednym z poniższych ośrodków w  Polsce.

MLN0002-3024 & MLN0002-3025_j-elita_ogloszenie 
badania_wersja 1.0_14Dec 2021

M AT E R I A ł Y  PA R T N E R A

Badania 3. fazy dla Dzieci (2-17 lat)  
z aktywnym wrzodziejącym zapaleniem jelita grubego 
lub Chorobą Leśniowskiego-Crohna

Nr 
ośrodka Adres Kontakt 

42001 Gabinet Lekarski Bartosz 
Korczowski 
ul. Litewska 4A/7, 
35-302 Rzeszów 

Prof. Bartosz Korczowski 
Tel. 17 740 40 65 
e-mail: korczowski@op.pl 

42002 Uniwersytecki Szpital 
Dziecięcy w Krakowie 
Klinika Pediatrii, 
Gastroenterologii 
i Żywienia 
ul. Wielicka 265, 
30-663 Kraków 

Beata Sikora 
Tel. 12 33 39 053 
e-mail: gastro@usdk.pl 

42003 Instytut Pomnik Centrum 
Zdrowia Dziecka 
ul. Aleja Dzieci Polskich 20, 
04-736 Warszawa 

Marta Kotkowicz-Szczur 
Tel. 48 668 171 443 
e-mail: martakotkowicz@op.pl 

42004 Twoja Przychodnia - 
Szczecińskie Centrum 
Medyczne 
ul. Słowackiego 19, 
71-434 Szczecin 

Jakub Jaszczak 
Tel. 48 609 900 745 
e-mail: jaszczak@
twojaprzychodnia.com 

42005 Oddział Kliniczny Pediatrii 
i Gastroenterologii 
Uniwersytecki Szpital 
Kliniczny we Wrocławiu 
im. J. Mikulicza-
Radeckiego 
ul. M. Curie-Skłodowskiej 
50/52, 
50-369 Wrocław 

dr Tatiana Jamer, 
dr Andrzej Stawarski, 
dr Anna Dancewicz 
Tel. 71 770 30 51 
e-mail: kpg@usk.wroc.pl 

Nr 
ośrodka Adres Kontakt 

42006 Górnośląskie Centrum 
Zdrowia Dziecka im. św. 
Jana Pawła II 
Samodzielny Publiczny 
Szpital Kliniczny Nr 6 
Śląskiego Uniwersytetu 
Medycznego 
w Katowicach 
ul. Medyków 16, 
40-752 Katowice 

dr hab.n.med. Sabina Więcek 
Tel. 32 207 17 00 
e-mail: sabinawk@wp.pl 

42007 Instytut "Centrum 
Zdrowia Matki Polki". 
Klinika Gastroenterologii, 
Alergologii i Pediatrii. 
ul. Rzgowska 281/289, 
93-338 Łódź 

Małgorzata Borkowska 
Tel: 42 271 13 28 
e-mail: malgorzata.borkowska@
iczmp.edu.pl 

42008 Kliniczny Oddział 
Gastroenterologii, 
Alergologii i Żywienia 
Dzieci GUMed 
Szpital im. M. Kopernika 
ul. Nowe Ogrody 1-6, 
80 - 803 Gdańsk 

dr Grażyna Łuczak 
Tel. 58 764 04 43 
e-mail: glucz@gumed.edu.pl 

42009 UCP CSK Klinika 
Alergologii, 
Gastroenterologii 
i Żywienia Dzieci 
ul. Pomorska 251, 
92-213 Łódź 

Malwina Urbańczak-Al Najar 
Tel. 48 668 320 885 
e-mail: malwina.urbanczak@
gmail.com 
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Fotofereza pozaustrojowa  
w chorobie Leśniowskiego-Crohna
Fotofereza pozaustrojowa (extra-

corporeal photopheresis; ECP), zna-
na również jako fotoimmunoterapia 
pozaustrojowa, jest formą terapii 
komórkowej o działaniu wpływa-
jącym bezpośrednio na nasz układ 
odpornościowy - czyli o tak zwanym 
działaniu immunomodulującym. 

Ta procedura medyczna jest bez-
pieczną metodą, stosowaną już od 
około 30 lat w różnych jednostkach 
chorobowych i przeprowadza się ją 
obecnie w ponad 200 ośrodkach na 
całym świecie.

Terapia fotoferezą pozaustrojową 
została zatwierdzona w 1988 roku do 
leczenia m. in. trzech jednostek cho-
robowych: chłoniaków skóry, wywo-
dzących się z komórek T; w chorobie 
„przeszczep przeciw gospodarzowi” 
(GVHD - od ang. graft-versus-host di-
sease), występującej u osób po prze-
szczepieniach komórek układu krwio-
twórczego oraz w zapobieganiu pro-
cesowi odrzucania przeszczepionych 
narządów unaczynionych (np. serca, 
nerek, płuc). Skuteczność powyższej 
terapii opisywana jest również w wielu 
schorzeniach autoimmunologicznych, 
jak np. twardzina układowa, reumato-
idalne zapalenie stawów, toczeń ukła-
dowy, cukrzyca typu 1, a także w gru-
pie chorób zwanych nieswoistymi 
chorobami zapalnymi jelit (NChZJ), do 
której należy choroba Leśniowskiego-
-Crohna.

W praktyce zabieg fotoferezy poza-
ustrojowej jest bezbolesny. Trwa ok. 
3-4 godziny i polega na wykorzysta-
niu szczelnego i sterylnego separatora 
komórek – czyli urządzenia służącego 
do pobierania z naszego organizmu 
odpowiednich komórek (jak np. ery-
trocytów, trombocytów, leukocytów 
czy też komórek macierzystych), a cała 
procedura podzielona jest na trzy za-
sadnicze etapy: leukaferezę – czyli 
separację białych komórek krwi (tj. 
leukocytów) z krwi obwodowej chore-
go, fotoaktywację – czyli naświetlanie 

pobranych leukocytów promieniami 
UV poza organizmem pacjenta oraz 
reinfuzję – podczas której uprzednio 
naświetlone białe krwinki pacjenta po-
dawane są z powrotem do jego układu 
krwionośnego. Standardowo do prze-
prowadzenia powyższego zabiegu po-
trzebne jest uzyskanie odpowiedniego 
dostępu naczyniowego poprzez zało-
żenie u pacjenta wkłucia dożylnego, 
czyli wenflonu do obu żył łokciowych, 
a w trakcie całej procedury chory ukła-
da się na fotelu w komfortowej dla nie-
go pozycji półleżącej.

Po uzyskaniu u chorego odpowied-
niego dostępu naczyniowego, za po-
mocą specjalnego separatora pobiera 
się z jego krwi obwodowej odpowied-
nie komórki. Ta część zabiegu to wspo-
mniana już wcześniej separacja leuko-
cytów z krwi (leukafereza), a jej czas 
trwania wynosi ok. 1,5-2 godziny. Ze-
brane podczas separacji komórki mie-
sza się następnie ze specjalnym środ-
kiem fotouczulającym (8-metoksypso-
ralenem; 8-MOP) i umieszcza w odpo-
wiednio do tego przeznaczonym urzą-
dzeniu naświetlającym. Ta czynność 
trwa z kolei ok. 15 minut i nazywa się 
fotoaktywacją. Następnie przeprowa-
dzana jest reinfuzja, czyli ponowne 
przetoczenie pacjentowi pobranych 
i naświetlonych uprzednio komórek. 
Pacjent po zabiegu może zostać wypi-
sany do domu tego samego dnia.

Podczas fotoaktywacji naświetlane 
są m. in. limfocyty T, które wysyłają 
odpowiednie sygnały do tzw. komórek 
prezentujących antygen (APC, anty-
gen-presentingcell), do których należą 
komórki dendrytyczne, odgrywające 
istotną rolę w tworzeniu odpowiedzi 
naszego układu odpornościowego. 
Skutkiem naświetlania limfocytów T 
jest ich „programowana śmierć”, czyli 
celowe zniszczenie niechcianych ko-
mórek, wraz z dalszą aktywacją wyżej 
wymienionych komórek prezentują-
cych antygen. Prowadzi to do powsta-
nia oczekiwanego efektu fotoferezy 
pozaustrojowej poprzez wytworzenie 

tolerancji immunologicznej i tym sa-
mym zahamowanie toczącego się pro-
cesu zapalnego.

W procesach odpowiedzi układu im-
munologicznego, tak ważnych w przy-
padku chorób o podłożu autoimmuno-
logicznym, wyróżnić należy trzy głów-
ne grupy komórek: komórki dendry-
tyczne (DC), komórki Th17 – najsilniej-
sza prozapalna subpopulacja komórek 
T i regulatorowe limfocyty T (Treg) – 
populacja limfocytów T o dużej wspól-
nej aktywności w kierunku tolerancji 
immunologicznej. Brak zachowanej 
równowagi pomiędzy limfocytami 
Th17 i Treg leży u podstaw większości 
chorób autoimmunologicznych.

Również w przypadku nieswoistych 
chorób zapalnych jelit, do których 
należy wrzodziejące zapalenie jelita 
grubego oraz choroba Leśniowskie-
go-Crohna, proces autoimmunizacji 
wydaje się mieć istotne znaczenie. 
Zgodnie z aktualnym stanem wiedzy, 
u osób predysponowanych genetycz-
nie, pod wpływem czynników środo-
wiskowych, wpływających na zmianę 
składu ilościowego i jakościowego flo-
ry jelitowej, zainicjowana i utrwalona 
zostaje nieprawidłowa odpowiedź ko-
mórek układu immunologicznego. Pro-
wadzi to do rozwoju stanu zapalnego 
i uszkodzenia tkanek jelita. Powyższa 
kaskada zdarzeń jest konsekwencją 
wydzielania przez pobudzone komór-
ki układu odpornościowego (m.in. 
limfocyty T) tzw. cytokin, do których 
zaliczane są m. in. TNF-α, interleukiny 
oraz interferon γ. Mechanizm odpo-
wiedzi odpornościowej, występujący 
w nieswoistych chorobach zapalnych 
jelit różni się nieznacznie w obu ich po-
staciach, a to z kolei wydaje się mieć 
wpływ na specyfikę przebiegu tych 
chorób oraz reakcję na stosowane 
metody leczenia. Tym samym, w cho-
robie Leśniowskiego-Crohna dominuje 
odpowiedź komórekTh1/Th17, nato-
miast we wrzodziejącym zapaleniu 
jelita grubego przeważa subpopulacja 
limfocytów Th2 – obie grupy komórek 
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o działaniu inicjującym reakcję zapalną 
w organizmie.

O dobrych efektach fotoimmunotera-
pii w przypadku choroby Leśniowskie-
go-Crohna informowano już w 2009 
roku, podczas badania przeprowadzo-
nego w 12 ośrodkach medycznych, 
u pacjentów z aktywną postacią cho-
roby, którzy nie tolerowali leków im-
munosupresyjnych i/lub leków anty-
-TNF lub byli na nie oporni. W badaniu 
uczestniczyło 28 chorych, a terapia 
była przez nich dobrze tolerowana 
i wywoływała odpowiedź kliniczną 
u połowy z nich, natomiast remisję 
objawów uzyskano u 7 osób. Podobna 
skuteczność fotoferezy pozaustrojo-
wej potwierdzona została u 31 osób 
z chorobą Leśniowskiego-Crohna, bę-
dących w stanie remisji klinicznej, ale 
cechujących się steroidozależnością. 
U pacjentów przeprowadzano dwa 
zabiegi fotoimmunoterapii, w odstę-
pach dwutygodniowych przez kolejne 
24 tygodnie, jednocześnie sukcesyw-
nie zmniejszając dawki sterydów. Po 
24 tygodniach takiego postępowania, 
7 z 31 pacjentów całkowicie odstawi-
ło steroidy, natomiast u 20 chorych 
dawki steroidów można było zreduko-
wać o ponad połowę, z jednoczesnym 
utrzymaniem remisji choroby.

Fotofereza pozaustrojowa to bez-
pieczna metoda terapeutyczna, która 
jest dobrze tolerowana przez pacjen-
tów i praktycznie pozbawiona niepożą-
danych skutków ubocznych, a dodat-
kowo pozwalająca na unikanie efektu 
głębokiej immunosupresji, typowej 
dla leczenia farmakologicznego. Do 
najczęstszych działań niepożądanych 
fotoimmunoterapii należą zaburzenia 
elektrolitowe, przejściowe spadki ci-
śnienia krwi, nudności, dreszcze, za-
wroty głowy oraz powikłania związane 
z dostępem dożylnym. Przeciwwskaza-
niami do zastosowania procedury są: 
uczulenie na składniki fotouczulacza, 
aktywna choroba nowotworowa, wy-
magająca chemioterapii, ciężkie zaka-
żenia, niestabilność hemodynamiczna, 
leukopenia (<1000 leukocytów/uL), 
małopłytkowość (<20 000 płytek/uL), 
brak soczewki oka (afakia) oraz ciąża.

Dotychczas nie przeprowadzano wie-
loośrodkowych, randomizowanych ba-
dań obiektywizujących zasadność i sku-
teczność kliniczną zastosowania fotofe-
rezy pozaustrojowej u pacjentów z cho-

robą Leśniowskiego-Crohna. Mając jed-
nak na uwadze przede wszystkim dobro 
pacjenta, jak i różnorodność sytuacji 
klinicznych, wpływających na możli-
wość zastosowania obecnie dostęp-
nych standardowych metod leczenia 
(steroidozależność i steroidoporność, 
nietolerancja tiopuryn, nieskuteczność 
czy brak możliwości zastosowania le-
ków biologicznych), fotoimmunoterapia 
pozaustrojowa wydaje się być stosun-
kowo bezpieczną metodą do rozważe-
nia w tej grupie chorych na nieswoiste 
choroby zapalne jelit.

Powyższa forma terapii, jako wspar-
cie standardowego leczenia chorób 
autoimmunologicznych, jest w chwili 
obecnej realizowana w ramach NFZ 
w Klinice Chorób Wewnętrznych, Za-
wodowych i Nadciśnienia Tętniczego 
Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego 
we Wrocławiu. W trakcie tej innowa-

cyjnej terapii, poza chorymi z twar-
dziną układową, znajdują się również 
pacjenci z chorobą Leśniowskiego-
-Crohna. 

Osoby zainteresowane większą ilo-
ścią informacji odnośnie takiego 
wsparcia leczenia proszone są o kon-
takt z Kliniką Chorób Wewnętrznych, 
Zawodowych i Nadciśnienia Tętnicze-
go USK we Wrocławiu e-mail: kcz@usk.
wroc.pl; tel.: +48 71-736-40-00.

Prof. dr hab. Grzegorz Mazur
Dr n. med. Jarosław Dybko
Lek. Agnieszka Kuś
Lek. Radosław Bombczyński

Klinika Chorób Wewnętrznych, 
Zawodowych i Nadciśnienia 
Tętniczego, Uniwersytecki Szpital 
Kliniczny we Wrocławiu,
ul. Borowska 213, 50-556 Wrocław
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Pierwsze wzmianki na temat endoskopii pojawiają się 
już w tzw. Papirusie Edwina Smitha, datowanym na 1700-
1600 rok p.n.e.

Jako że wszystko zaczyna się od Hipokratesa, nie może 
i tu być inaczej. Otóż w swych dziełach, Mistrz z Kos su-
gerował, że należy wiele spraw powierzyć naturze, gdyż 
organizm posiada zdolność do samoleczenia. Zatem uraz 
operacyjny, jeśli już konieczny, winien być jak najmniejszy. 
W jakimś sensie łączy się to z podstawową zasadą hipokra-
tejską: Primum non nocere. 

Endoskopia i powstała z niej chirurgia małoinwazyjna 
spełniają owo założenie. Paradoksalnie, największy rozwój 
medycyny i chirurgii związany był z wykonywaniem wiel-
kich zabiegów operacyjnych. Stało się to możliwe dzięki 
wprowadzeniu znieczulenia ogólnego, a także zasad asep-
tyki i antyseptyki w drugiej połowie XIX w. Owe rozległe 
operacje wymagały dużych cięć, stąd ukute w owym cza-
sie powiedzenie: duży chirurg – duże cięcie, zaś powrót do 
idei Hipokratesa trwał długo. 

Pierwsze wzmianki na temat endoskopii pojawiają się już 
w tzw. Papirusie Edwina Smitha, datowanym na 1700-1600 
rok p.n.e. Owo dzieło było prawdopodobnie podręcznikiem 
medycyny wojskowej. Wspomniane są tam proste narzędzia 
endoskopowe, lecz ciekawszy jest fakt, że autorzy odwołują 
się do jeszcze starszego dokumentu z roku 2640 p.n.e., gdzie 
opisano również narzędzia endoskopowe. Papirus Smitha jest 
znany z tego, że po raz pierwszy podzielono tam choroby na 
uleczalne, uleczalne z trudnością oraz nieuleczalne (nieopera-
cyjne). Sam Hipokrates stosował i doceniał speculum w lecze-
niu chorób proktologicznych. Wykład zastosowania wziernika 
daje w piątym tomie swego dzieła Sztuka medycyny (rok 400 
p.n.e.), zatytułowanym O hemoroidach. 

Istnieją dowody archeologiczne na szerokie stosowanie 
owych narzędzi w granicach Cesarstwa Rzymskiego i innych 
państw starożytnych, w pierwszych wiekach naszej ery. Naj-
słynniejsze znaleziska pochodzą z Pompei. Problemem było 
światło. Nie istniało na tyle silne jego sztuczne źródło, aby 
można używać endoskopów po zmierzchu. Również zasięg 
owych instrumentów ograniczał się do naturalnych otworów 
ciała i nie stosowano żadnych elementów optycznych. 

W dziełach starożytnych filozofów, żyjących w I wieku na-
szej ery, Seneki i Pliniusza Starszego, pojawiły się wzmianki 
o powiększających czy podpalających kawałkach szkła. Były 
to prawdopodobnie przypadkowo wyszlifowane kawałki 
przeźroczystych minerałów lub szkła. Pierwsze intencjonal-
nie wykonane soczewki pojawiły się około roku 1000 i zwa-
ne były „szkłem czytającym”. W XIII wieku Salvino D’Armate 
skonstruował pierwsze okulary z zamysłem używania do 
czytania. W następnych stuleciach ludzkość nauczyła się 
szlifowania soczewek wedle potrzeb, co umożliwiło konstru-
owanie początkowo prostych, zaś z upływem czasu bardziej 
złożonych urządzeń optycznych. 

Prowadzono też badania i rozważania nad samym procesem 
widzenia. Wielkie zasługi ma tu uczony polskiego pochodze-
nia (jak sam pisał o sobie syn Turyngów i Polaków), Witelon. 
Działał on na przełomie XIII i XIV wieku na Dolnym Śląsku. 
Jego główne dzieło Witelona Matematyka Wielce Uczone-

go o Optyce, to jest o naturze, przyczynie i padaniu promieni 
wzroku, światła, barw oraz kształtów, którą powszechnie na-
zywają Perspektywą, ksiąg dziesięcioro, miało wielki wpływ 
na optykę przez następnych kilka wieków. W swym geniuszu 
doszedł do przekonania, że oko jest tylko odbiorcą światła 
i kształtów, zaś dopiero umysł dokonuje analizy widzianych 
zjawisk, uwzględniając również uprzednie doświadczenia. 
W roku 1590 Hans i Zachariasz Jensenowie konstruują urzą-
dzenie, dzięki któremu można oglądać w znacznym powięk-
szeniu małe obiekty. Powstaje zatem pierwszy mikroskop. 
Około 1600 roku podobne urządzenie przedstawia Antoni 
van Leeuvenhoek. Była to genialnie oszlifowana soczewka, 
umieszczona na płytce metalowej z odpowiednimi trzyma-
czami dla oglądanego obiektu. Kilka lat później, również w Ni-
derlandach (w dokumentach ponownie przewija sie nazwisko 
Z. Jensena), powstał pierwszy teleskop, a więc urządzenie, 
działające niejako odwrotnie do mikroskopu. Ulepszone przez 
Galileusza rozpoczęło swoją służbę na wielu polach, w tym 
bitewnych. Wielokrotnie poprawiany przez takich geniuszy, 
jak Kepler czy Newton, teleskop przyczynił się do rewolucji 
w astronomii, która trwa do dziś. 

Mimo tak znacznego postępu, nadal nie można było zaglą-
dać głębiej w ciało człowieka. Brakowało bowiem światła. 
I znów musimy powrócić do Egiptu, tym razem do Papirusu 
Ebersa z 1550 roku p.n.e., bodaj najbardziej znanego tego 
typu dokumentu o charakterze medycznym. Opisano tam 
użycie lustra i światła słonecznego w celu oglądania wnętrza 
jamy nosowej. W dalszym etapie rozwijano w basenie Mo-
rza Śródziemnego ową technikę, często wzmacniając światło 
słońca świecami i lampkami oliwnymi. Abulcasis, lekarz arab-
ski z X w n.e., jako pierwszy opisał oglądanie w takim świetle 
szyjki macicy. Światło świecy pojawiało się w medycynie śre-
dniowiecznej (Arnold de Villanova), lecz nie miało to większe-
go znaczenia, aż do drugiej połowy XVI w., kiedy to Gerolamo 
Cardano, skonstruował specjalną lampę do użytku medyczne-
go. W 1585 roku Giulio Cesare Arranzi użył pojemnika z wodą, 
aby skupić promienie świetlne, emitowane przez świecę, 
w celu oglądania jamy nosowej. W XVII wieku do medycyny 
wprowadzono lustra wklęsłe, skupiające światło, co prze-
trwało (laryngologia) do końca XX w. Nadal jednak nie odno-
towano większego postępu w urządzeniach endoskopowych. 
Dopiero w pierwszych latach XIX wieku, niemiecki lekarz wło-
skiego pochodzenia, Filip Bozzini skonstruował urządzenie 
o nazwie Lichtleiter, złożone z systemu luster i soczewek oraz 
świecy jako źródła światła, umożliwiające oświetlenie bada-
nego obiektu oraz zobaczenie go. Był to więc pierwszy pry-
mitywny endoskop z wbudowanym źródłem światła. W cią-
gu następnych kilkudziesięciu lat ulepszano owo urządzenie, 
zmieniając układ soczewek i stosując pryzmaty, jednak nadal 
nie osiągnięto większych sukcesów. Jakkolwiek zasługi Bozzi-
niego są wielkie, za ojca endoskopii uważa się francuskiego 
urologa Antoniego Desormeaux. Nawiasem mówiąc, to on po 
raz pierwszy użył tego określenia. Desormeaux zmodyfikował 
optykę „Lichtleiera”, a przede wszystkim zastosował silne jak 
na owe czasy źródło światła, będące lampą zasilaną mieszani-
ną alkoholu i terpentyny. Dzięki temu mógł skupić światło na 
badanym obiekcie. W ten sposób diagnozował i leczył kamie-
nie w pęcherzu moczowym. Od tego czasu rozwijano różne 
koncepcje, zarówno dotyczące optyki, jak i oświetlenia. Nie-
miecki dentysta Julius Bruck w roku 1866, stworzył pierwszą 
„żarówkę” z galwanizowanego drutu, zamkniętego w szklanej 

Wszystkie skopie świata
H I S TO R I A 
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tubie. W urządzeniu tym, zwanym galwanoskopem, zastoso-
wano też system chłodzenia. Po raz pierwszy światło wpro-
wadzono do jamy ciała wraz z endoskopem. Używano drutu 
platynowego (miedzy innymi Mikulicz). Wkrótce pojawiły się 
żarówki Edisona, które na dobre zadomowiły się w endo-
skopii w latach 80. XIX w. Niestety, powodowały one wiele 
powikłań, głównie poparzeń. W tym okresie Konrad Rentgen 
odkrył promienie X, nazwane później jego imieniem. Szybko 
okazało się, że technika ta znajduje zastosowanie w badaniu 
nie tylko układu kostnego ale też, po zastosowaniu odpo-
wiednich kontrastów, układu pokarmowego i naczyniowego. 

Endoskopia, choć powoli rozwijała się, była jednak bar-
dziej eksperymentem klinicznym, niż rutynowym bada-
niem. Jedną z pierwszych gastroskopii w roku 1868 wy-
konał Adolf Kussmaul. Pacjentem był zawodowy połykacz 
noży, pracujący w cyrku. W 1881 roku Jan Mikulicz Radecki 
oglądał za pomocą sztywnego gastroskopu wnętrze żołąd-
ka z zaawansowanym rakiem. Stwierdził, że liczy na to, 
iż rozwój endoskopii pozwoli na obserwację tej choroby 
w niższych stadiach zaawansowania. W 1932 Schindler 
skonstruował gastroskop z ruchoma końcówką. Rozwój 
techniki, a zwłaszcza miniaturyzacja, pozwoliły na kon-
strukcje coraz to nowych urządzeń. W latach 50. XX w., Pal-
mer i Hopkins opracowali technikę światłowodową, którą 
zastosowano w endoskopach, początkowo sztywnych, 
a następnie giętkich. W 1958 roku pochodzący z RPA ame-
rykański gastroenterolog Basil Hirschowitz, zaprezentował 
nowy typ gastroskopu, całkowicie giętki. Od tej pory całe 
badanie odbywało się pod kontrolą wzroku. W tym samym 
czasie dokonano następnej rewolucji, czyli wprowadzenia 
„zimnego źródła światła”. Usunięto żarówkę z endoskopu, 
a światło do obiektu badanego także docierało poprzez 
światłowody. Rozpoczęła się era nowoczesnej endoskopii, 
dzięki której rozwinięto takie techniki, jak ECPW, polipek-
tomię, mukozektomię , poszerzanie balonem czy protezo-
wanie. 

Było jednak jedno „ale”. Endoskopista w czasie badania był 
sam. Tylko on widział, co się dzieje. I tu zaczyna się historia 
z gatunku opowieści o Jamesie Bondzie. W 1957 roku ZSRR 
wystrzelił pierwszego sztucznego satelitę. Niebawem prze-
strzeń wokół naszej planety zaroiła sie od sputników wszel-
kiego rodzaju, z których większość miała charakter szpie-
gowski. Po zestrzeleniu Powersa i jego samolotu U2, okazało 
się że zdjęcia trzeba robić z kosmosu. Pojawił się jednak pro-
blem, jak przekazać je na Ziemię. Amerykanie mieli satelitę 
z genialną jak na owe czasy optyką i pewnego razu samolot 
nie zdołał „odebrać” lecącej z góry przesyłki. Dziesiątki kilo-
metrów taśmy uległo zniszczeniu, choć podjęto akcję podob-
ną do odkrycia Titanica. Rosjanie próbowali wywoływać je 
w automatycznych laboratoriach w kosmosie i przekazywać 
obraz drogą radiową. Jednak jakość analogowego przekazu 
była słaba. Podjęto intensywne prace nad zdalnym przekazy-
waniem obrazu wysokiej rozdzielczości. Ich efektem stała się 
matryca CCD, którą każdy ma teraz w „komórce”. Obraz moż-
na było przekazywać cyfrowo. Początkowo utajniony projekt 
przeniknął do „cywila” i znalazł zastosowanie w astronomii, 
fotografii i wielu innych dziedzinach, w tym medycynie. Dziś 
większość sprzętu „skopowego” oparta jest na tej technice. 
Współczesne endoskopy nie mają już więc okularu, a chip 
i kamerę cyfrową, dzięki której transmitowany obraz widocz-
ny jest na olbrzymich monitorach. Podobnie jak przy opera-
cjach laparoskopowych, to samo ogląda cały zespół. Dzięki 
temu zgranie zespołów w zabiegach endolaparoskopowych 
staje się podstawą współczesnej małoinwazyjnej chirurgii. 
Nie wiadomo jednak, czy technika i medycyna powiedziała 
w tej kwestii ostanie słowo. Osobiście wydaje mi się, że nie.

Dr hab. med. Wojciech Szczęsny, prof. Collegium Medicum 
w Bydgoszczy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

Przy pisaniu powyższej pracy korzystałem z: 
1. Wikipedia (wersja polska i angielska)
2. Sarah Ellison. The Historical Evolution of  Endoscopy. Wydawnictwo: Lee 
Honors College, Western Michigan University, Kalamazoo, MI, USA

Will Smith pokazuje tyłek
To była najbardziej nietypowa rola hollywoodzkiego gwiaz-

dora filmowego Willa Smitha. Aktor nakręcił i udostępnił na 
Instagramie film, na którym poddaje się kolonoskopii.

Wszystko po to, by zachęcić Amerykanów do badania, któ-
re może uratować życie. Willa Smitha, znanego m.in. z wystę-
pów w superprodukcjach „Jestem legendą” i „Faceci w czer-
ni”, obserwuje na Instagramie ponad 55 mln fanów. Aktor 
postanowił pokazać im, jak poddaje się pierwszej w życiu 
kolonoskopii. Zdecydował się na nią, zgodnie z zaleceniami 
lekarzy, w wieku 51 lat, w ramach badań przesiewowych 
w kierunku raka jelita grubego. Żartobliwy filmik miał zachę-
cić widzów po pięćdziesiątce do pójścia w jego ślady. 

– Powiedzieli mi, że nie mogę zdobyć 50 mln obserwujących 
bez pokazania mojego tyłka. Więc oto jestem i robię kolono-
skopię – śmiał się gwiazdor.

Badanie przeprowadzono w znieczuleniu. Aktor wybudził się 
w radosnym nastroju. Mina mu zrzedła, gdy po badaniu jego 
gastrolog dr Ala Stanford poinformował go, że w jego okrężni-
cy wykryto polip, który został usunięty podczas zabiegu. Test 
w laboratorium wykazał, że polip był gruczolakiem, zawiera-
jącym tkanki przedrakowe. Lekarz wyjaśnił, że 95 proc. nowo-

tworów jelita grubego powstaje właśnie z tego rodzaju polipa.  
– Gdybyśmy go nie wycieli, wciąż by się rozwijał. Ta choro-
ba najczęściej nie daje wcześniej typowych objawów. W tym 
wypadku zdiagnozowaliśmy to wcześnie, ale dla bezpieczeń-
stwa teraz trzeba będzie wykonać kolejne badania przesie-
wowe za dwa lata – wyjaśnił gastrolog.

– Kiedy zdecydowałem się, że chcę nakręcić to jako vloga, 
myślałem, że to będzie po prostu zabawne. Kompletnie nie 
zdawałem sobie sprawy, że w moim przypadku może być 
wykryty przedrakowy polip – podsumował aktor i podkreślił, 
że badania profilaktyczne są bardzo ważne. 

Opr. hoł
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Zapraszamy na turnus rehabilitacyjny dla dzieci 
chorych na NZJ wraz z rodzinami 
Turnus obędzie się 
w Stegnie nad morzem 
w Ośrodku Wypoczynkowo-
Rehabilitacyjnym „Bałtyk”  
http://www.owbaltyk.pl/ 
w dniach:  
24.06.2022-08.07.2022 r. 

Koszt pobytu:
Cena turnusu – 2350 zł 
Dzieci do lat 3 gratis  
(wspólny nocleg, 
bez wyżywienia) 
Dzieci w wieku od 3 do lat 11 – 
1800 zł 
Pobyt zwierząt w ośrodku 
odpłatny – 25 zł /dobę 
Pokój jednoosobowy – dopłata 
600 zł

W cenie:
– noclegi w pokojach 2, 3, 4-osobowych z pełnym węzłem sanitarnym (pokój jednoosobowy dopłata 600 zł); posiłki: 
śniadanie – bufet szwedzki, obiad i kolacja podawane do stolika z uwzględnieniem diet: lekkostrawna - wątrobowa, 
bezmleczna, cukrzycowa. Diety: bezglutenowa, wegetariańska, wegańska – dodatkowo płatne 390 zł (koszt diet, które 
są płatne pokrywa dla dzieci Towarzystwo „Jelita”, pod warunkiem przedstawienia zaświadczenia lekarskiego).
Pokazy kulinarne, dyskoteki, zajęcia integracyjne dla dzieci pod opieką wychowawców i psychologa, zajęcia dla młodzieży, 
wykład o przebiegu i sposobie leczenia nieswoistych zapaleń jelita, wycieczki i inne atrakcje. Opieka lekarza gastroenterologa 
oraz dyplomowanej pielęgniarki. Możliwość indywidualnych konsultacji z gastroenterologiem i psychologiem.
Ośrodek posiada umowę z PFRON i można starać się o dofinansowanie turnusu w powiatowych centrach pomocy rodzinie.
Zgłoszenia prosimy kierować na adres mailowy: biuro@j-elita.org.pl
O udziale decyduje kolejność zgłoszeń, przy czym pierwszeństwo mają członkowie Towarzystwa „J-elita”  z opłaconą 
składką członkowską.

jest w porządku, dziecko i tak to czu-
je i chłonie stres jak gąbka. To trudna 
sytuacja, bo rodzice chcą bardzo po-
móc dziecku i robią wszystko w do-
brej wierze, gdyż dobro i zdrowie 
dziecka są dla nich najważniejsze. re-
guły. Często się zdarza, że pomoc psy-
chologiczna jest bardziej potrzebna 
rodzicom, niż dziecku.
W Towarzystwie „J-elita” udziela 
Pani bezpłatnych porad i konsultacji 
chorym na NZJ i ich bliskim. Mogą 
zadzwonić gdy pełni pani dyżur, po-
rozmawiać z panią przez skype’a, 
umówić się online.
– Możemy odbyć jedno spotkanie lub 
kilka konsultacji, w zależności od po-
trzeb. Wiele osób potrzebuje wspar-
cia w chorobie, która zmienia ich ży-
cie, relacje. Dzwonią też opiekunowie 
i rodzice chorych dzieci. Wspieram ich 
w radzeniu sobie z emocjami zwią-

zanymi z chorobą dziecka. Rodzice 
często mają poczucie winy, że dziec-
ko zachorowało, że go przed tym nie 
ustrzegli, mimo że tak naprawdę nie 
mieli na to wpływu. Załamują się, 
bo ich cudowne, fantastyczne dziec-
ko nie będzie miało tak wspaniałego 
życia, jak sobie dla niego wymarzyli. 
Mierzą się z ogromnym poczuciem 
bezsilności. Nie radzą sobie z tym, że 
robią wszystko, co w ich mocy, ale nic 
nie pomaga. Z tym też trzeba umieć 
się pogodzić. Przyznać, że mam po-
czucie winy, widzę to, rozumiem cze-
mu tak się dzieje i wypuścić je z sie-
bie, bo to poczucie winy nas bardzo 
mocno spina i blokuje to, co się dzieje 
pod spodem. Na przykład naturalny 
smutek, który się pojawia w związku 
z tym, że dziecko jest chore. 
Towarzyszy Pani także chorym i ich 
rodzinom na turnusach „J-elity” 
w górach.

- Każdy chętny może się zapisać na 
konsultację ze mną, ale gdy ktoś po-
trzebuje do mnie podejść, porozma-
wiać, to zawsze jestem. Na każdym 
turnusie organizuję też małe szko-
lenie lub warsztat o radzeniu sobie 
z emocjami.
Na turnusach „J-elity” spotykam cu-
downych ludzi, fantastycznie rado-
snych. Jest im trudno, ale dzielą się 
tym z innymi, którym jest równie 
ciężko, dzięki czemu znajdują w sobie 
siłę do życia z chorobą i działania, do 
tworzenia nowego świata. Spotka-
nia na turnusach pokazują, że z NZJ 
można być szczęśliwym i sprawiają, 
że mamy wsparcie w innych ludziach, 
którzy pomimo tego, że na co dzień 
są daleko, to zawsze możemy do nich 
napisać, zadzwonić, a potem spotkać 
się z nimi na kolejnym turnusie i do-
brze się bawić. 

W Y W I A D
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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
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