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Szanowni Państwo, Drodzy Czytelnicy,
Szanowni Państwo, Drodzy Czytelnicy,

Święta i Nowy Rok w tych trudnych czasach budzą w nas nadzieję, że to 
co najgorsze mamy już za sobą, choroba ustąpi miejsca remisji, troski 
dnia codziennego w końcu przeminą i czeka nas dobra przyszłość. W tej 
nadziei łączymy się ze wszystkimi chorymi i ich bliskimi, a także naszymi 
przyjaciółmi z Ukrainy. O tym, jak się żyje pacjentom z chorobami zapal-
nymi jelit w kraju bestialsko napadniętym przez rosyjskich zbrodniarzy 
oraz ukraińskim uchodźcom w Polsce i Europie opowiada Olena Sotskova, 
przewodnicząca ukraińskiego odpowiednika Towarzystwa „J-elita” (s.3).

Wiem, że brzmi to górnolotnie, ale Towarzystwo „J-elita” powstało po to, 
żeby zmieniać świat na lepszy dla pacjentów z wrzodziejącym zapaleniem 
jelita grubego i chorobą Leśniowskiego-Crohna. Staramy się robić to niosąc 
rzetelną wiedzę, m.in. na Dniach Edukacji o NZJ (s.6), które wznowiliśmy 
po przerwie spowodowanej pandemią. Uczymy dzieci czym jest choroba 
drukując dla nich nowy komiks. Integrujemy chorych i dajemy im możliwość 
dzielenia się doświadczeniem, tak jak na Bieszczadzkim Rajdzie „J-elity”. 
Pokazujemy, że razem możemy zdobywać szczyty i pomimo choroby daje-
my radę – uczyć się, pracować, pokonywać przeciwności losu (s. 13). A kie-
dy przychodzi mróz, przyklejamy sobie brody, zakładamy czerwone czapki  
i w stroju Mikołaja idziemy z prezentami i uśmiechem na twarzy do ma-
luchów na szpitalnych oddziałach gastroenterologicznych. Po to jesteśmy.

Nie byłoby tego wszystkiego, gdyby nie Państwa gest dobrego serca.  
W tym roku będzie można przekazać organizacjom pożytku publicznego 
1,5 % podatku. Bardzo prosimy, by wypełniając PIT-y pamiętali Państwo  
o Towarzystwie „J-elita” – KRS 0000238525. Razem możemy zdziałać więcej. 

Życzę Państwu zdrowego, dobrego i spokojnego Nowego Roku, a naszym 
ukraińskim przyjaciołom spełnienia marzeń o zwycięstwie, pokoju i pań-
stwie wolnym od putinowskich okupantów.

Z wyrazami szacunku  
Redaktor Naczelny

                                            Jacek Hołub
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Przeciążone szpitale, brak leków i za-
ostrzenie choroby związanej z wojennym 
stresem – o sytuacji pacjentów z NZJ w na-
padniętej przez Rosję Ukrainie mówi Olena 
Sotskova, współzałożycielka i przewodni-
cząca zarządu Stowarzyszenia Pacjentów 
z Chorobami Zapalnymi Jelita Grubego 
„Pełne życie”.
Jest Pani prezesem ukraińskiego stowarzyszenia 
wspierającego osoby z wrzodziejącym zapaleniem je-
lita grubego. Jak w tej chwili wygląda sytuacja pacjen-
tów w Ukrainie? 

– Ukraińscy pacjenci z wrzodziejącym zapaleniem jeli-
ta grubego (WZJG) oraz chorobą Leśniowskiego-Cronha  
(ch.L-C) zawsze znajdowali się w gorszej sytuacji niż 
pacjenci z innymi chorobami przewlekłymi. Chorzy na 
WZJG nie otrzymują żadnego wsparcia finansowanego 
z budżetu państwa lub budżetu samorządów. Pacjenci 
muszą kupować niezbędne leki na własny koszt. Leki są 
drogie, a niektóre w ogóle nieosiągalne ze względu na 
poziom zarobków Ukraińców. Niestety, diagnoza choro-
by Leśniowskiego-Crohna czy wrzodziejącego zapalenia 
jelita grubego jest postrzegana w Ukrainie jak wyrok, 
ponieważ wiąże się z tym, że chorzy będą musieli do 
końca życia szukać środków na leczenie.

Z początkiem wojny sytuacja jeszcze bardziej się po-
gorszyła. Wielu Ukraińców straciło pracę, środki do 
życia, domy, wiele osób przeprowadziło się do innych, 
bezpieczniejszych miejscowości na terenie naszego 
państwa lub za granicę. Jak wynika z przeprowadzo-
nego przez nas badania, aż 81 proc. pacjentów nie ma 
obecnie możliwości kupowania leków i korzysta z le-
czenia tylko dzięki pomocy humanitarnej. Wielu z nich 
w celu stabilizacji stanu zdrowia jest zmuszonych do 
przyjmowania przez długi czas steroidów systemo-
wych. Poza tym, od początku wojny wszystkie badania 
kliniczne w Ukrainie zostały zawieszone i pacjenci, któ-
rzy brali w nich udział, stracili dostęp do leczenia.

Jaka jest różnica w dostępie do leczenia ukraińskich 
pacjentów z NZJ przed napaścią Rosji i teraz?

– Jak już powiedziałam wcześniej, w Ukrainie nie ist-
nieje państwowy program wspierający leczenie pacjen-
tów z NZJ. Większość otrzymywało podstawowe lecze-
nie mesalazyną, bo jest ona tańsza i bardziej dostępna 
dla pacjenta. Jedyną szansą na to, by bezpłatnie otrzy-
mać terapię biologiczną na terenie Ukrainy były bada-
nia kliniczne. Są zarejestrowane niektóre leki biologicz-
ne, jednakże są one drogie i może sobie na nie pozwolić 
mniej niż 1 proc. pacjentów. 

Jeśli chodzi o zabiegi chirurgiczne, to jeszcze przed 
wojną ukraińscy lekarze twierdzili, że u pacjentów z NZJ 
z biegiem lat przeprowadza się ich coraz mniej. Jeżeli, 
powiedzmy, dziesięć lat temu w jednym z najlepszych 

szpitali proktologicznych wykonywano około 10-15 
zabiegów usunięcia jelita u pacjentów z NZJ w ciągu 
miesiąca, to obecnie przeprowadza się ich jeden-dwa 
w ciągu roku. Wcześniej w przypadku ciężkich posta-
ci NZJ jedną z taktyk w Ukrainie było usunięcie jelita, 
teraz lekarze próbują walczyć z chorobą, o ile to jest 
możliwe.
Czy jest różnica w dostępie do leczenia w różnych re-
gionach Ukrainy – tych okupowanych przez Rosję, bli-
sko linii frontu i w zachodniej części Ukrainy?

– Na terenach czasowo okupowanych przez Rosjan le-
ków na NZJ nie ma. Trudno mi powiedzieć, jaka sytuacja 
panuje na Krymie, ponieważ nie mam danych o pacjen-

W Y W I A D

Będziemy świętować zwycięstwo  
razem z Polską

Olena Sotskova
współzałożycielka i przewodnicząca zarządu 
Stowarzyszenia Pacjentów z Chorobami Zapalnymi  
Jelita Grubego „Pełne życie”
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tach z tego rejonu. Wiem jednak, 
jak to wyglądało w Chersoniu. Mie-
liśmy tam kilku chorych, którzy od 
początku okupacji nie mieli dostępu 
do leczenia. Próbowaliśmy dostar-
czyć tam leki poprzez wolontariu-
szy, ale w pewnym momencie stra-
ciliśmy taką możliwość i pacjenci 
zostali pozostawieni sami sobie. Po 
wyzwoleniu Chersonia zadzwoniła 
do nas członkini, która opowiada-
ła z płaczem, że podczas okupacji 
najbardziej bała się śmierci z powo-
du skutków choroby, ponieważ nie 
było ani leków, ani podstawowych 
środków higienicznych i sanitar-
nych. Pierwsze, co zrobiliśmy po 
wyzwoleniu, to zebraliśmy prze-
syłkę z lekami i dostarczyliśmy ją 
do Chersonia, aby jego mieszkańcy 
mogli poczuć się bezpiecznie i kon-
tynuować leczenie.

W rejonach blisko linii frontu sy-
tuacja jest trudna. Apteki i logisty-
ka nie działają. Leki w większości 
przypadków są dostarczane za po-
średnictwem wolontariuszy. Z dru-
giej strony, mieszkańcy terenów 
przyfrontowych mogą stamtąd wy-
jechać, czego nie mogli zrobić Ukra-
ińcy z terenów okupowanych przez 
Rosję.

Jeśli chodzi o zachodnią Ukrainę, 
to szpitale są tam bardzo obciążo-
ne. Przyjęto wielu uchodźców we-
wnętrznych, co spowodowało kilku-
krotny wzrost obciążenia ośrodków 
specjalistycznych. Żeby zaspokoić 
potrzeby uchodźców staramy się 
kierować tam pomoc humanitarną 
otrzymywaną od ukraińskiego Mi-
nisterstwa Zdrowia.
Towarzystwo „J-elita” założyli ro-
dzice chorych dzieci i osoby chore. 
Kto założył Państwa organizację 
i jaki jest cel Waszego działania?

– Nasza organizacja została stwo-
rzona przez dorosłych pacjentów 
z NZJ, staraliśmy się im pomóc 
z powodu braku programów le-
czenia. Sytuacja z dziećmi wyglą-
dała lepiej, pacjenci pediatryczni 
teoretycznie otrzymywali leczenie 
na koszt budżetów lokalnych. Nie-
stety, w praktyce nie było aż tak 
dobrze, więc w pewnym momen-
cie musieliśmy skorzystać z usług 
prawników, także w przypadku 
małych pacjentów. Obecnie nasza 
organizacja opiekuje się wszystki-

mi pacjentami z NZJ, niezależnie 
od wieku.
Na jakiej działalności w tej chwili 
skupia się stowarzyszenie „Pełne 
życie”?

– Bardzo ważna jest komunikacja 
z chorymi podczas wojny. Od po-
czątku inwazji wszyscy mieliśmy do 
czynienia z paniką, strachem i roz-
paczą. Apteki zostały zamknięte, 
nie było leków. Natychmiast po-
jawiło się pytanie – co dalej z pa-
cjentami, którzy nie mogą zawie-
sić leczenia? Nasza organizacja i ja 
osobiście zaczęliśmy pisać wszędzie 
i prosić o pomoc. Europa, Stany 
Zjednoczone, Japonia, EFCCA, Croh-
n’s & Colitis Foundation i popular-
ne firmy farmaceutyczne, pisałam 
do wszystkich. Pisałam, że mamy 
wojnę, nie mamy leków, że żyjemy 
w stanie niepewności i rozpaczy. 
Po jakimś czasie dostaliśmy pomoc 
w postaci leków, pieniędzy i wor-
ków stomijnych. Byliśmy bardzo 
szczęśliwi, gdy na początku kwiet-
nia dostaliśmy dwie tony leków 
od popularnej niemieckiej firmy 
farmakologicznej. Nasze starania 
wspierała także EFCCA. To było nie-
samowite! Płakałam z radości, bo 
te leki zostały dostarczone na teren 
Ukrainy. Mogliśmy zapewnić lecze-
nie naszym pacjentom co najmniej 
na trzy miesiące!

Poza tym, otrzymaliśmy inną po-
moc od EFCCA, dużo darów dosta-
liśmy z Polski, w tym od „J-elity” 
i Fundacji Encora. Dość dużo po-
mocy dostaliśmy także od Estonii, 
z kolei japońska organizacja pacjen-
tów z NZJ zbierała i przekazywała 
pieniądze dla ukraińskich chorych. 
Kupowaliśmy także specjalne pre-
paraty dla dzieci z ch.L-C. Blisko 
współpracowaliśmy z popularnymi 
producentami specjalnych środków 
żywieniowych, dostaliśmy od nich 
dużą partię napojów i mieszanek, 
które oddaliśmy chorym. Mogę po-
wiedzieć, że skupiamy się na zdoby-
waniu i dalszej dystrybucji pomocy 
humanitarnej.

Dużo czasu i sił poświęcamy także 
ochronie praw pacjentów. Szuka-
my możliwości finansowania lecze-
nia i pomagamy w jego uzyskaniu. 
W tej chwili jest duże zapotrzebo-
wanie na wsparcie psychologiczne 
i mentorskie dla pacjentów. Chorzy 

są zagubieni, wiele osób otrzymało 
diagnozę akurat na początku wojny 
i nie wie, co ma robić dalej, jak uło-
żyć sobie życie, szczególnie w wa-
runkach wojny. Dlatego staramy się 
wspierać pacjentów, komunikować 
się z nimi i prowadzić konsultacje 
psychologiczne. Kontynuujemy tak-
że wsparcie informacyjne – stara-
my się uzupełniać wiadomości na 
naszej stronie internetowej, aby 
pacjenci mogli tam znaleźć aktual-
ną wiedzę o leczeniu, diecie, bada-
niach i ogólnie życiu z NZJ.
W Polsce liczącej 38 milionów oby-
wateli jest blisko 100 tysięcy osób 
chorych na NZJ. Ukraina ma 43 mi-
liony mieszkańców. Czy są dane, 
ilu chorych jest w Pani kraju? 

– Niestety, w Ukrainie nie ma bazy 
danych pacjentów z NZJ. Według 
statystyki z 2018 roku na terenie 
Ukrainy naliczono około 11 tys. 
chorych. W rzeczywistości ta liczba 
jest dużo większa. Lekarze szacu-
ją, że jest ich dziesięć razy więcej. 
Wielu pacjentów nie zwraca się do 
lekarza, zmienia lekarza, nie ma do-
kładnej diagnozy albo ich diagnoza 
nie jest potwierdzona. Uważam, że 
rzeczywista liczba chorych na WZJG 
i ch.L-C w Ukrainie jest mniej więcej 
taka sama, jak w Polsce, różnica nie 
jest duża.

Dzieci z NZJ stanowią około 10 
proc. ogólnej liczby pacjentów. 
Wielu z nich ma inne powiązane 
z NZJ choroby, więc nie są wpisy-
wani do rejestrów pacjentów z NZJ. 
Poprawa sytuacji z rejestracją cho-
rych mogłoby spowodować zmiany 
we wdrażaniu programów leczenia. 
Stres nasila objawy choroby. Milio-
ny Ukraińców żyją w permanent-
nym stresie, spowodowanym ro-
syjskimi bombardowaniami, bra-
kiem prądu, ogrzewania i wody, 
a często koniecznością ucieczki 
z domu oraz lękiem o życie bliskich 
walczących na froncie. Jak to się 
odbija na psychice i zdrowiu cho-
rych na NZJ?

– To prawda, od 24 lutego żyjemy 
w permanentnym stresie. Funkcjo-
nujemy w takim stanie już od dzie-
sięciu miesięcy i nie widać, kiedy to 
się skończy. Oczywiście, człowiek 
może się przystosować do wszyst-
kiego. Mamy inne cele, radości 

W Y W I A D

Ciąg dalszy rozmowy na s. 14
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Czy w październiku może być lato? 
Jak najbardziej tak! Kolejny Rajd „J-
-elity” w Bieszczadach ewidentnie 
to potwierdził. Przepiękna, słoneczna 
pogoda i nad wyraz wysokie tempe-
ratury wynagrodziły uczestnikom 
wysiłek włożony w zdobywanie biesz-
czadzkich szczytów.

Najtwardsi uczestnicy zameldowali 
się na miejscu już w środę, aby na-
stępnego dnia, czyli 6 października, 
wyruszyć na najwyższy szczyt Biesz-
czad, Tarnicę. W czwartkowy wieczór 
większość ekipy dotarła już na miej-
sce, do naszego ulubionego zakątka, 
znanego wszem i wobec jako Siedlisko 
Brzeziniak w Przysłupiu. Od samego 
początku towarzyszyła nam radosna, 
rodzinna atmosfera, związana z przy-
jazdem Młodej Pary – Magdy i Karola, 
którzy zaręczyli się na zeszłorocznym 
Rajdzie „J-elity”.

Kolejny dzień rozpoczęliśmy szybkim 
śniadankiem oraz przywitaniem na-
szego zaprzyjaźnionego i przesympa-
tycznego przewodnika, Bartka. Hasłem 
przewodnim pierwszego dnia wspi-
naczki była Chatka Puchatka, w kie-
runku której wystartowaliśmy z Prze-
łęczy Wyżnej. Po osiągnięciu 1219 m 
n.p.m. stanęliśmy u progu rzeczonego 
„schronu”, o którym opowiedział nam 
Bartek. Niestety, nie zastaliśmy w nim 
słynnego misia, ani żadnego z jego 
przyjaciół. Prawdopodobnie nagrywali 
jakiś nowy film w wytwórni Disneya. 
Nagrodą za trudy podejścia do Chatki 
Puchatka był spacer w chmurach Po-
łoniną Wetlińską. Przepiękna panora-
ma skrzących się w październikowym 
słońcu pasm górskich w jesiennej sza-
cie pozostanie nam w pamięci na dłu-
gie lata. Piątkowa trasa przebiegała 
jeszcze przez Osadzki Wierch (1253 m 
n.p.m.) i Szare Berdo (1108 m n.p.m.), 
by ostatecznie zakończyć się w Wetli-
nie. W komplecie i dobrych humorach 
wszyscy zameldowali się na mecie.

Po powrocie zjedliśmy pyszny obiad 
i złapaliśmy drugi oddech przed zbli-
żającą się wielkimi krokami wieczor-
ną biesiadą. Atrakcji było co niemiara! 
Ognisko, gitara, wspólne śpiewanie, 
tańce i dania z grilla. Świetna atmosfe-
ra, mnóstwo zabawy, niekończące się 
rozmowy i kolejna okazja do odśpie-
wania „sto lat” z okazji urodzin Rafała. 

Zabawa trwała do pierwszej w nocy, 
po czym towarzystwo oddało się w ob-
jęcia snu.

Drugi dzień był równie intensywny 
jak pierwszy – miało być krócej, a wy-
szło jak zawsze. Wyruszyliśmy z Przy-
słupia stromym podejściem w kierun-
ku Jasła (1153 m n.p.m.). Po mozolnej 
wspinaczce osiągnęliśmy szczęśliwie 
swój cel. Nawet nasz jedyny czwo-
ronożny uczestnik rajdu oraz zestaw 
do sesji zdjęciowej Młodej Pary wylą-
dowały ostatecznie na szczycie. Pomi-
mo porywistego wiatru sesja się odby-
ła, a reszta ekipy, w delikatnie okrojo-
nym składzie ruszyła dalej. Kolejnym 
etapem naszej wycieczki był Okrąglik 
(1101 m n.p.m.), na którym za sprawą 
naszego przewodnika Bartka odbył 
się kabaretowy stand-up. Można było 
boki zrywać po tym, jak sypnął z ręka-
wa ogromną ilością żartów. Po zdoby-
ciu kolejnego szczytu – Fereczaty (1102 
m n.p.m.) i bardzo błotnistym zejściu 
zakończyliśmy sobotnią trasę w Sme-
reku. Po długim marszu i mile spędzo-
nym czasie nastała pora pożegnania 
naszego przewodnika. Potem szybciut-

ko wróciliśmy do Siedliska Brzeziniak 
na obiad.

Wieczorna część dnia to kolejne mile 
chwile, spędzone w doborowym towa-
rzystwie i świetnej atmosferze. Ogni-
sko, muzyka, śpiew, przekąski i kolej-
ne urodzinowe „sto lat” dla Mariusza. 
I tak do pierwszej w nocy, bo przecież 
rano trzeba było wstać.

Niedzielny poranek to dzień refleksji, 
delikatny smutek, pożegnania i obiet-
nica powrotu do Przysłupia za rok. 
Spora część uczestników udała się jesz-
cze nad Zalew Soliński, by przedłużyć 
o kilka chwil moment rozstania. Wspól-
ny przejazd kolejką linową nad zaporą, 
uwieńczony ciastkiem i kawą w wieży 
widokowej, był wspaniałym dopełnie-
niem tegorocznego Rajdu „J-elity”.

Tym razem Bieszczady dały nam 
to, co najlepsze – piękną pogodę, szczę-
ście, odrobinę zapomnienia, masę 
wspomnień i pozytywne nastawienie. 
Dla takich chwil chce się żyć. Pomimo 
wszelkich przeciwności losu, już za rok 
możemy je powtórzyć. Tak więc do zo-
baczenia!

Rafał Prokopowicz

Bieszczadzki Rajd „J-elity” 
D Z I A Ł A L N O Ś Ć  „ J - E L I T Y ”
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W sobotę, 10 września 2022 roku, w Klinicznym Szpita-
lu Wojewódzkim nr 2 w Rzeszowie odbył się Dzień Edu-
kacji o Nieswoistych Zapaleniach Jelit.

Spotkanie rozpoczął prof. Bartosz Korczowski, wicepre-
zes podkarpackiego oddziału „J-elity”. Pomimo padają-
cego deszczu zostaliśmy wprowadzeni w dobry nastrój, 
który towarzyszył nam już do końca spotkania. Następnie 
przedstawiono działalność oddziału oraz grupy wsparcia 
– „Brygady-J”. 

Za sprawą kolejnego prelegenta, lekarza Wojciecha Ku-
dły, dowiedzieliśmy się, jak długo powinno trwać lecze-
nie biologiczne (od stycznia 2022 nie ma już limitu czasu 
trwania terapii). Doktor Magdalena Kaniewska przedsta-
wiała nam nowe możliwości leczenia biologicznego. Opo-
wiadała, z jakimi problemami muszą się mierzyć lekarze, 
żeby pogodzić dobro pacjenta z podejmowaniem decyzji 
zgodnych z obowiązującym prawem. Wielu pacjentów 
biorących udział w spotkaniu jest w trakcie leczenia bio-
logicznego, dlatego też wykład cieszył się dużym zainte-
resowaniem i padło wiele pytań. 

Kolejne wystąpienie poprowadziła dietetyczka klinicz-
na, Barbara Matejska. Uczuliła nas, byśmy sprawdzali 
etykiety kupowanych produktów żywnościowych. Naj-
krócej: im krótszy skład na etykiecie, tym zdrowszy pro-
dukt w środku. 

Psycholożka Milena Durasiewicz wystąpiła z prelekcją 
zatytułowaną: „Higiena dla umysłu i fitness dla ciała – 
zastosowanie psychoterapii poznawczo-behawioralnej 
w nieswoistych zapaleniach jelit”. Uświadomiła nam 
oczywistą prawdę: im więcej w nas pozytywnych emo-
cji, tym lepiej się czujemy również fizycznie – a im lepiej 
czujemy się fizycznie, tym łatwiej również o dobre samo-
poczucie psychiczne. 

Na koniec głos zabrała Małgorzata Skoczylas, przedsta-
wicielka firmy Nestle, która przybliżyła nam ofertę pro-
duktów tej marki, pomocnych chorym na NZJ. 

W przerwach pomiędzy wykładami trwały ożywione 
rozmowy pomiędzy pacjentami, ich rodzinami i lekarza-
mi. Mogliśmy wymienić się doświadczeniem i skorzystać 
z porad ekspertów i praktyków. To było bardzo owocne 
spotkanie.

Justyna Bednarz

Liczne grono pacjentów z Dolnego Śląska wzięło udział 
w Dniu Edukacji o Nieswoistych Zapaleniach Jelit, które 
odbyło się 17 września we Wrocławiu. 

Spotkanie zorganizowane przez Dolnośląski Oddział 
Towarzystwa „J-elita” cieszyło się dużym zainteresowa-
niem. Pacjenci dotarli do Hotelu Radisson Blu we Wrocła-
wiu nie tylko z Dolnego Śląska, lecz również z sąsiednich 
województw, m.in. wielkopolskiego i łódzkiego. Nic dziw-
nego – było to pierwsze spotkanie stacjonarne od czasu 
wybuchu pandemii Covid-19. 

Gościem honorowym konferencji była prezes „J-elity” 
Agnieszka Gołębiewska, która wspólnie z prezesem Dol-
nośląskiego Oddziału, doktorem Robertem Dudkowiakiem 
przywitała słuchaczy i prelegentów.

Podczas prelekcji poruszono następujące tematy: wpływu 
nabiału na przebieg NZJ; aktywności fizycznej w chorobie; 
leczenia alternatywnego NZJ u dzieci; przedstawiono IBDin-
Focus.com – nowy portal dla lekarzy z działem dla pacjentów; 
omówiono przeszczep flory jelitowej; rolę chirurga w NZJ oraz 
zaprezentowano nowości w programach lekowych.

Poza wykładowcami z Uniwersytetu Medycznego we 
Wrocławiu, m.in. z Katedry i Kliniki Pediatrii, Gastroente-

rologii i Żywienia oraz Katedry i Klinki Gastroenterologii 
i Hepatologii – w tym Zakładu Dietetyki – gośćmi spotka-
nia byli również prorektor ds. Organizacyjnych i Współ-
pracy z Otoczeniem oraz kierownik Zakładu Zespołowych 
Gier Sportowych na AWF we Wrocławiu, dr Ireneusz Ci-
chy. Jego wykład, poświęcony roli aktywności fizycznej 
w NZJ, cieszył się dużym zainteresowaniem słuchaczy. 
Pacjenci mieli możliwość dyskusji z prelegentami, zarów-
no w części oficjalnej, jak również w trakcie przerwy ka-
wowej.

Serdecznie dziękujemy wszystkim wykładowcom za za-
angażowanie i czas poświęcony na przygotowanie pre-
zentacji oraz udział w spotkaniu.

Oddział Dolnośląski Towarzystwa „J-elita”

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

Dzień Edukacji o NZJ  
w Rzeszowie

Dzień Edukacji o NZJ  
we Wrocławiu



Kilkadziesiąt osób ze Szczecina i województwa zachod-
niopomorskiego ściągnęło 29 października do Hotelu 
Radisson Blu, by wziąć udział w Dniu Edukacji o Nieswo-
istych Zapaleniach Jelita.

Pacjentów z NZJ i ich najbliższych przyciągnęły wykła-
dy, które wygłosili eksperci zaprzyjaźnieni z zachodnio-
pomorskim oddziałem „J-elity”. Spotkanie rozpoczęło się 
dwiema prelekcjami o tym, jak wiele się zmieniło w le-
czeniu chorób zapalnych dzieci i dorosłych przez trzy lata 
pandemii. Pierwszy wykład, poświęcony dzieciom, wy-
głosiła dr n. med. Aneta Gębala, zaś o leczeniu dorosłych 
opowiedziała lek. Romana Kosik-Warzyńska. Pacjenci ga-
strologiczni zmagają się często również z innymi choro-
bami, towarzyszącymi NZJ. O problemach reumatologicz-
nych mówiła dr n. med. Małgorzata Łukjanowicz. Zalety 
probiotyków Vivomixx przedstawiła przedstawicielka 
firmy Pharmabest, Alicja Ratkowska. Psycholożka Aneta 
Trych omówiła korzyści, jakie możemy odnieść dzięki po-

mocy psychologiczno-terapeutycznej. Dietetyk Aleksan-
dra Majsnerowska zaprezentowała dietę HIT, stosowaną 
w nieswoistych chorobach zapalnych jelit, zaś Ida Hoff-
mann mówiła o roli wsparcia żywieniowego i doborze 
preparatów w chorobie. Tradycyjnie już słuchacze mogli 
zadawać pytania ekspertom, zabrać do domów bezpłat-
ne poradniki „J-elity” i zjeść smaczny posiłek, dzieląc się 
wrażeniami po zakończeniu wykładów. 

Nowe leki na choroby zapalne jelit, terapia biologiczna 
w programach lekowych, suplementy, probiotyki oraz 
dieta w NZJ - to tematy prelekcji, które przyciągnęły tłu-
my na warszawski Dzień Edukacji o NZJ, który odbył się 
26 listopada w siedzibie Instytutu Biocybernetyki i Inży-
nierii Biomedycznej PAN przy ul. Trojdena.

Leki biologiczne podawane dożylnie i podskórnie to nie 
wszystko. Wkrótce do Polski wejdzie ozanimod, preparat 
w tabletkach na wrzodziejące zapalenie jelita grubego, 
a naukowcy pracują nad kolejnymi środkami. O przyszło-
ści terapii pasjonująco opowiadał prof. Maciej Gonciarz 
z Kliniki Gastroenterologii i Chorób Wewnętrznych Woj-
skowego Instytutu Medycznego w Warszawie. 

Preparaty biologiczne są podawane chorym w ramach 
tzw. programów lekowych. Mówiła o nich dr n. med. 
Magdalena Kaniewska z Kliniki Chorób Wewnętrznych 
i Gastroenterologii z Pododdziałem Leczenia Nieswo-
istych Chorób Zapalnych Jelit CSK MSWiA w Warszawie. 
Problem w tym, że do programów trudno się zakwalifiko-
wać. – Kryteria włączenia do programu są bardzo ostre, 
dlatego czasami nie jesteśmy w stanie zaproponować pa-
cjentom takiego leczenia. Dodatkową możliwością, jaką 
mamy, jest włączenie ich do leczenia w ramach Jedno-
rodnych Grup Pacjentów (JGP) – wyjaśniała dr Kaniewska.

Aż u trojga na czworo dzieci z NZJ obserwujemy niedo-
krwistość (anemię). O tym jak ją leczyć przez suplemen-
tację żelaza mówił prof. Piotr Albrecht z Kliniki Gastroen-
terologii i Żywienia Dzieci Warszawskiego Uniwersytetu 
Medycznego. Suplementom poświęcona była również pre-
lekcja dr n. med. Ariela Lieberta, p.o. kierownika Zakładu 

Wielospecjalistycznej Opieki w Gastroenterologii, Katedry 
Gastroenterologii i Zaburzeń Odżywiania, Collegium Medi-
cum w Bydgoszczy, UMK w Toruniu. Wykłady, poświęcone 
probiotykowi Vivomixx, a także diecie HIT w NZJ, wygłosiły 
odpowiednio Urszula Grzelak oraz dietetyk kliniczny i czło-
nek Polskiego Stowarzyszenia Dietetyków, Aleksandra 
Majsner. Pytaniom do prelegentów nie było końca. Po wy-
kładach dyskusje przeniosły się w kuluary, gdzie na gości 
czekały poczęstunek oraz stoiska „J-elity” z bezpłatnymi 
poradnikami i stanowiska sponsorów – firmy Pharmabest 
i Sanprobi. Patronat medialny nad konferencją objęły Ra-
dio dla Ciebie i serwis Medexpress.pl.

Dzień Edukacji o NZJ  
w Szczecinie

Dzień Edukacji o NZJ  
w Warszawie

Dziękujemy!
Towarzystwo „J-elita” z całego serca dziękuje wszystkim 

Prelegentom, Partnerom, Sponsorom i Patronom Medial-
nym Dni Edukacji o NZJ, a także naszym Wolontariuszom. 
Bez Państwa zaangażowania i wsparcia nasze konferencje 
by się nie udały. Dziękujemy również wszystkim przybyłym 
Gościom i zapraszamy na kolejne spotkania!

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



8 J-elita Nr 4 (59) 2022

Z prezentami w Szczecinie
Dzięki zachodniopomorskiej „J-elicie” Mi-

kołaj ze świtą i torbami pełnymi prezentów 
zawitali na oddziałach gastroenterologii 
dziecięcej w Szpitalu „Zdroje” i Samodziel-
nym Publicznym Szpitalu Klinicznym przy 
ul. Unii Lubelskiej w Szczecinie. Uśmiechy 
i radość dzieci z prezentów nie miały koń-
ca. Największą niespodzianką była laurka 
dla Mikołaja od małej Julci. Piękny obrazek 
znalazł godne miejsce w biurze oddziału 
„J-elity”.

Zdobyliśmy Twierdzę Modlin
W październiku Twierdza Modlin została zdobyta przez 

członków mazowieckiego oddziału Towarzystwa „J-elita”. 
Nasza ekipa, prowadzona przez przewodnika, zwiedziła 
tunele Frontu Księcia Warszawskiego, naziemne fortyfi-
kacje obronne, by wspiąć się na Wieżę Czerwoną, z któ-
rej roztacza się widok na zbieg rzek Wisły, Narwi i Wkry 
oraz tzw. koszarowiec, najbardziej rozpoznawalny obiekt 
twierdzy Modlin. To najdłuższy budynek w Europie i dru-
gi najdłuższy na świecie. Po nim odwiedziliśmy Muzeum 
Kampanii Wrześniowej i Twierdzy Modlin. Zwiedzanie za-
kończyliśmy ogniskiem.

Nowy komiks dla dzieci
„Profesor Nimbal. Odkry-

wamy: choroba Leśniow-
skiego-Crohna i wrzodzie-
jące zapalenie jelita gru-
bego” – to tytuł nowego 
komiksu, który przygoto-
waliśmy wraz z amerykań-
skimi partnerami z myślą 
o chorych dzieciach. Jego 
mali bohaterowie – dwo-
je przyjaciół, wraz z pro-
fesorem Nimbalem udaje 
się K.U.P.Ą. (Kierowanym 
Umysłem Pojazdem Auto-
nomicznym) w pasjonują-
cą podróż w głąb przewodu pokarmowego by odkryć 
tajemnice nieswoistych chorób zapalnych jelit. Wersja 
polska komiksu powstała z inicjatywy prof. Aleksan-
dry Banaszkiewicz z Kliniki Gastroenterologii i Żywie-
nia Dzieci Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. 
Dziękujemy! Komiks jest dostępny online na stronie: 
https://j-elita.org.pl/dla-chorego/publikacje/.

Mikołaj i Śnieżynka 
u chorych dzieci 
w Warszawie

Święty Mikołaj i Śnie-
żynka z workiem peł-
nym prezentów zjawili 
się 6 grudnia u małych 
pacjentów Oddziału Ga-
stroenterologii, Żywienia 
Dzieci i Pediatrii Dziecię-
cego Szpitala Klinicznego 
w Warszawie. Dla każdego 
chorego, od maluchów po 
nastolatków, były specjal-
ne upominki i mnóstwo 
uśmiechów od mazowiec-
kiego oddziału „J-elity”. 

Spływ kajakowy na Roztoczu 
We wrześniowy weekend przez trzy dni integrowaliśmy się na Roztoczu. Trzy-

dzieścioro członków „J-elity” z rodzinami zamieszkało w ośrodku wypoczynkowym 
„Staś” w Krasnobrodzie, położonym na terenie parku krajobrazowego nad rzeką 
Wieprz. Zwiedzaliśmy okolicę, wymienialiśmy doświadczenia, dzieliliśmy się swoimi 
obawami i radościami oraz po prostu gawędziliśmy, śmialiśmy się i żartowaliśmy. 
Główną atrakcją wyjazdu był spływ kajakowy po Wieprzu.

W  O B I E K T Y W I E  „ J - E L I T Y ”
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We wrześniu 2022 r., podczas odbywającego się online 
Walnego Zjazdu Delegatów Towarzystwa „J-elita”, który 
jest najwyższą władzą naszej organizacji, podsumowali-
śmy poprzedni rok działalności, a delegaci wybrali człon-
ków Zarząd Głównego na kolejną czteroletnią kadencję.

Zarząd ukonstytuował się w składzie:
• Agnieszka Gołębiewska – Prezes Zarządu (Oddział 

Mazowiecki) 
● prof. dr hab. Piotr Albrecht – Wiceprezes (Oddział 

Mazowiecki) 
● Marlena Szajer – Skarbnik (Oddział Podkarpacki) 
● Magdalena Sajak-Szczerba – Sekretarz (Oddział Śląski)
● Patrycja Gajewska – Członek Zarządu (Oddział Podkarpacki) 
● Irena Gorczyca – Członek Zarządu (Oddział 

Zachodniopomorski) 
● Stanisław Ilczuk – Członek Zarządu (Oddział Pomorski)
● dr n. med. Ariel Liebert – Członek Zarządu (Oddział 

Kujawsko-Pomorski) 
● Anita Michalik – Członek Zarządu (Oddział Małopolski)
● Artur Wolak – Członek Zarządu (Oddział Małopolski). 

W 2021 roku, pomimo pandemii, udało nam się wiele 
osiągnąć. Zorganizowaliśmy trzy turnusy, w tym dwa let-
nie – dwutygodniowy turnus rehabilitacyjny dla dzieci 
wraz z rodzinami w Stegnie i tygodniowy turnus dla mło-
dzieży i dorosłych w Poroninie oraz zimowy tygodniowy 
turnus, ponownie w Poroninie. Wzięły w nich udział łącz-
nie 253 osoby. Dzięki współpracy z DOZ Fundacją Dbam 
o Zdrowie pomogliśmy 110 członkom „J-elity” w trudnej 
sytuacji materialnej i życiowej w zakupie leków poprzez 
przekazanie im kart podarunkowych do realizacji w wy-
branych aptekach na łączną kwotę 88 tys. zł. 

Ze względu na pandemię zorganizowaliśmy trzy webina-
ry w ramach Dni Edukacji o NZJ. Kontynuowaliśmy wyda-
wanie Kwartalnika „J-elita” i dodrukowaliśmy poradniki 
dla pacjentów. Odbyły się wyjazdowe spotkania integra-

cyjne, zorganizowane przez oddziały: weekendowy wy-
jazd na Jurę Krakowsko-Częstochowską, Rajd Bieszczadz-
ki „J-elity” oraz dwa spływy kajakowe: po Roztoczu i po 
rzece Liwiec. Prowadziliśmy bezpłatną pomoc psycholo-
giczną (telefonicznie i online). W ramach projektu edu-
kacyjnego „NZJ – Chcę wiedzieć. Patient Empowerment 
Academy” zorganizowaliśmy webinar o seksualności 
w NZJ z udziałem m.in. Zbigniewa Lwa-Starowicza i Agaty 
Młynarskiej. Patronowaliśmy „IBD podcastom” realizo-
wanym przez firmę Takeda. Wystosowaliśmy wiele pism, 
m.in. do Ministerstwa Zdrowia, które zaowocowały znie-
sieniem od 1 stycznia 2022 r. ograniczeń w czasie trwania 
terapii biologicznej. Współpracowaliśmy z innymi organi-
zacjami pacjentów. 

W 2021 roku wyposażyliśmy w fotele gabinet do terapii 
biologicznej w Klinice Gastroenterologii, Hepatologii, Zabu-
rzeń Odżywiania i Pediatrii warszawskiego Centrum Zdro-
wia Dziecka (IP CZD), a także zakupiliśmy fotele do terapii 
biologicznej oraz kardiomonitor dla Kliniki Gastroentero-
logii i Żywienia Dzieci Warszawskiego Uniwersytetu Me-
dycznego. Przekazaliśmy darowizny na łączną kwotę 60,4 
tys. zł. Przedstawiciel „J-elity” zasiada w Radzie Organizacji 
Pacjentów przy Ministrze Zdrowia i przy  Rzeczniku Praw 
Pacjenta. Zorganizowaliśmy V edycję konkursu „J-elity” im. 
Profesora Witolda Bartnika na najlepszą pracę doktorską, 
magisterską i licencjacką dotyczącą nieswoistych chorób 
zapalnych jelit. Dzięki zaangażowaniu oddziałów i naszych 
wolontariuszy w całej Polsce udało się zorganizować wiele 
wspaniałych przedsięwzięć. 

Nie mielibyśmy tylu dokonań, gdyby nie składki uiszcza-
ne przez członków „J-elity” i środki z 1%, które przekazu-
jemy na działalność statutową. Rok 2023 będzie dla nas 
czasem wyzwań, związanych m.in. z sytuacją finansową, 
która dotyka także naszą organizację. Dlatego bardzo 
prosimy o dalsze wsparcie przy rozliczaniu PIT-ów i prze-
kazanie 1,5 % na „J-elitę” – KRS 0000238525.

Dzieciństwo z psem może zapobiegać 
chorobie Leśniowskiego-Crohna

Małe dzieci dorastające z psem lub w dużej rodzinie 
mogą rzadziej chorować na chorobę Leśniowskiego-
-Crohna – twierdzą kanadyjscy naukowcy.

Badacze, korzystając ze specjalnego kwestionariusza, ze-
brali dane od prawie 4,3 tys. krewnych pierwszego stop-
nia pacjentów z ch.L-C zarejestrowanych w ramach pro-
jektu Crohn’s and Colitis Canada Genetic, Environmental, 
and Microbial (CCC-GEM). Przeanalizowano w nim wystę-
powanie kilku czynników środowiskowych, m.in.: wiel-
kość rodziny, obecność psów lub kotów w domu, liczbę 
łazienek, mieszkanie na farmie, picie niepasteryzowanego 

mleka i wody ze studni. W analizie uwzględniono również 
wiek chorych. Okazało się, że kontakt z psami, szczególnie 
w wieku od pięciu do 15 lat, wiąże się z prawidłową prze-
puszczalnością jelit i równowagą między drobnoustroja-
mi w jelitach a odpowiedzią immunologiczną organizmu. 
Badacze zwracają uwagę, że czynniki te mogą pomóc 
w ochronie przed ch.L-C. Podobne efekty obserwowano 
we wszystkich grupach wiekowych. 

– Nasze badanie wydaje się uzupełniać inne, które 
dotyczyły „hipotezy higienicznej”. Sugeruje ona, że brak 
ekspozycji na drobnoustroje we wczesnym okresie życia 
może prowadzić do braku regulacji odpornościowej 
wobec drobnoustrojów środowiskowych – mówi jeden 
z współautorów badania, dr Williams Turpin z Mount Sinai 
Hospital i na University of Toronto. 

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

Agnieszka Gołębiewska 
prezesem na kolejne cztery lata
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Nieswoiste zapalenia jelit (NZJ) obejmują dwie główne 
jednostki chorobowe: wrzodziejące zapalenie jelita grube-
go (WZJG), chorobę Leśniowskiego-Crohna (ch. L-C) oraz 
nieokreślone nieswoiste zapalenie jelita grubego (NNZJG). 
Coraz więcej danych z szeroko zakrojonych badań genetycz-
nych wskazuje, że im wcześniej ujawnia się NZJ, tym większa 
jest rola czynników genetycznych, a w przypadkach ujaw-
niających się poniżej drugiego roku życia dziedziczenie może 
być nawet mono(jedno)genowe. Im bliżej okresu dorastania 
i dorosłości, tym częściej mamy do czynienia z predyspozy-
cją wielogenową i coraz silniejszym wpływem czynników 
środowiskowych. 
Wśród czynników środowiskowych wymienić należy licz-
ne, wielokrotnie zbędne antybiotykoterapie w wieku do 
dwóch-trzech lat, zanieczyszczenia środowiska (także po-
wierza) oraz czynniki związane z szeroko rozumianym od-
żywianiem (liczne dodatki do żywności, odżywianie „mo-
notematyczne”, mało zróżnicowane, spożywanie żywności 
znacznie przetworzonej). Wszystkie te czynniki prowadzą 
do dysbiozy, jednego z ważnych czynników odpowiedzial-
nych za rozwój NZJ u osób z predyspozycją genetyczną, jak 
i zespołu jelita drażliwego, na który cierpi około 20 proc. 
w ogólnej populacji niechorującej na NZJ. 
Dysbioza to pojęcie mówiące o ilościowych i jakościowych 
zaburzeniach w składzie mikrobioty jelitowej, mogących 
mieć niekorzystny wpływ na nasze zdrowie i odpowiadać 
za obserwowane na przestrzeni ostatnich 30 lat gwałtowne 
narastanie częstości tzw. chorób cywilizacyjnych, do któ-
rych należą: otyłość, zespół metaboliczny, cukrzyca, nowo-
twory oraz różne choroby autoimmunizacyjne, w tym NZJ.
Dysbioza jest także jednym z czynników odpowiedzialnych 
za rozwój niektórych tzw. czynnościowych chorób przewo-

du pokarmowego, do których należy zwłaszcza zespół jeli-
ta drażliwego (IBS), często współistniejący z NZJ i nękający 
chorych z NZJ także w okresie remisji klinicznej i histopato-
logicznej. Objawy IBS w postaci biegunki (bez krwi), bólów 
brzucha, dyskomfortu w jamie brzusznej imitować mogą za-
ostrzenie NZJ i być źródłem znacznego niepokoju chorych. 
Najnowszy przegląd piśmiennictwa z metaanalizą z 2020 r., 
przeprowadzony przez zespół pod kierunkiem Fairbrassa, 
wskazuje na bardzo częste współistnienie NZJ (zwłaszcza 
ch.L-C) z IBS. Wśród 3169 pacjentów z NZJ w okresie remi-
sji objawy typu IBS obserwowano prawie u jednej trzeciej 
pacjentów. Częstość występowania była mniejsza, gdy re-
misję definiowano na podstawie oceny endoskopowej (23,5 
proc.) lub oceny histologicznej (25,8 proc.), niż gdy oceny 
dokonywano na podstawie klinicznego wskaźnika aktywno-
ści choroby (33,6 proc.) i wyższy w chorobie Leśniowskiego-
-Crohna niż we WZJG o 5 pkt. proc. Wyniki analizujące lęk 
były istotnie wyższe wśród osób zgłaszających objawy typu 
IBS, niż wśród osób, które ich nie zgłaszały. Analiza wyników 
wykazała, że zaburzenia lękowe i depresyjne występowały 
znacznie częściej u osób zgłaszających objawy typu IBS, niż 
wśród osób, które ich nie zgłaszały. 
Trzeba podkreślić, że w jednym i drugim schorzeniu mamy 
do czynienia z zapaleniem na poziomie jelita, jednak w przy-
padku izolowanego IBS z zapaleniem minimalnym, trudnym 
do stwierdzenia i np. niewpływającym na stężenie kalpro-
tektyny.
Koncepcja wpływu dysbiozy na rozwój zarówno NZJ, jak 
i IBS bierze się z pojęcia, określanego mianem mózgu jeli-
towego albo drugiego mózgu lub z funkcjonowania tzw. osi 
jelito-mózg i odwrotnie. 
Najlepiej ilustruje to zjawisko poniższa rycina.

Współwystępowanie nieswoistych zapaleń jelit  
i zespołu jelita nadwrażliwego a mikrobiota jelitowa 

L E C Z E N I E

Zdolność mikrobioty  
do wpływania

na mózg i zachowania

Zdolność mózgu do 
wpływania na mikrobiotę 

jelitową

Aktywacja nerwów aferentnych 
stymulujących mózg

Aktywacja śluzówkowego 
układu odpornościowego

Produkcja metabolitów 
bezpośrednio wpływających  
na OUN

Zaburzenia w zachowaniu 
spowodowane stresem indukują 
zmiany w p. pok. dotyczące:
• fizjologii
• funkcji nabłonka
• produkcji śluzu
• czynności enteroendokrynnej
• motoryki

Uwalnianie neurotransmiterów

oś mózg  –
p. pok.

Współoddziaływanie
Mikrobiota - p. pok.
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Zaburzenia ilościowe, jak i jakościowe w mikrobiocie 
jelitowej drażnić mogą bezpośrednio i pośrednio za-
kończenia nerwowe (nie tylko bólowe) i wywoływać 
niekorzystne doznania psychofizyczne w ośrodkowym 
układzie nerwowym (OUN), ponadto bezpośrednio 
wpływać mogą na miejscową (jelitową) i ogólnoustro-
jową odpowiedź odpornościową wraz z korzystnymi, 
jak i niekorzystnymi jej efektami. Wtórnie do dysbio-
zy zaburzony jest także tzw. metabolom (czyli stęże-
nie różnego typu metabolitów produkowanych przez 
bakterie), który wpływać może bezpośrednio na OUN. 
Stąd m.in. zaburzenia nastroju, a także odczuwanie 
jako bolesnej nawet normalnej perystaltyki jelit, co 
jest charakterystyczne jest dla ZJD, ale także często ob-
serwowane i odczuwane przez chorych z NZJ. Z ryciny 
wynika także, że stan naszego OUN może mieć wpływ, 
zarówno korzystny, jak i niekorzystny, na szeroko rozu-
mianą funkcję przewodu pokarmowego, a także skład 
jakościowy i ilościowy oraz funkcję mikrobiomu jelito-
wego. Stąd wynika niekiedy bardzo pozytywny wpływ 
modyfikacji mikrobioty jelitowej na przebieg obu tych 
schorzeń. Oczywiście najlepsze efekty uzyskuje się dro-
gą transplantacji mikrobioty jelitowej (FMT), jednak nie 
jest to postępowanie rutynowe i na co dzień sięgać mo-
żemy po sprawdzone probiotyki, najlepiej takie, które 
mogą korzystnie wpływać na NZJ, jak i IBS.

W obu schorzeniach pozytywne wyniki zaobserwowano np. 
po zastosowaniu 8-składnikowego probiotyku (oryginalnej 
formuły probiotycznej profesora Claudio de Simone) o han-
dlowej nazwie Vivomixx®. Wykazano jej korzystne działanie 
w IBS zarówno u dzieci (Guandalini s. 2010), jak i dorosłych 
(Wong RK. 2015). Preparat ten znalazł się także w oficjal-
nych wytycznych ESPEN – 2017 (Europejskie Towarzystwo 
Żywienia Klinicznego i Metabolizmu), ECCO – 2017 (Europej-
ska Organizacja do spraw ch. Crohna i Colitis), WGO – 2017 
(Światowa Organizacja Gastroenterologii) w terapii i zapo-
bieganiu zapalenia woreczka kałowego we WZJG, a także 
w indukcji i podtrzymywaniu remisji we WZJG.

Prof. dr hab. n. med. Piotr Albrecht
Piśmiennictwo:
Fairbrass KM, et al. Prevalence of irritable bowel syndrome-type 
symptoms in patients with inflammatory bowel disease in remis-
sion: a systematic review and meta-analysis.The Lancet Gastroen-
terology & Hepatology. 2020;5(12):1053-1062.
Guandalini S, et al. VSL#3 improves symptoms in children with ir-
ritable bowel syndrome: a multicenter, randomized, placebo-con-
trolled, double-blind, crossover study. J Pediatr Gastroenterol Nutr, 
2010; 51(1): 24-30.
Wong RK, et al. Melatonin regulation as a possible mechanism for 
probiotic (VSL#3) in irritable bowel syndrome: a randomized do-
uble-blinded placebo study. Dig Dis Sci 2015;60:186–94.
Connell M, et al. Systematic Review and Meta-analysis: Efficacy of 
patented probiotic, VSL#3, in Irritable Bowel Syndrome. Neuroga-
stroenterolMotil. 2018;30(12):e13427. doi:10.1111/nmo.13427.

Zmieniający się sposób życia i to co jemy spowodowały 
ogromne zmiany w mikrobiomie jelitowym, szczególnie 
w ciągu ostatnich kilku dekad. Naukowcy wiążą to z coraz 
większą liczbą przypadków astmy, alergii, chorób układu 
pokarmowego, cukrzycy typu 2 i innych schorzeń. W ar-
tykule opublikowanym w czasopiśmie „Trends in Molecu-
lar Medicine”, zespół badaczy z Harvard Medical School 
(HMS) i Brigham and Women’s Hospital (BWH) twierdzi, 
że możemy zwalczać te niekorzystne trendy, zachęcając 
młode osoby do przechowywania próbek własnej mikro-
flory jelitowej do potencjalnego wykorzystania w póź-
niejszym życiu w autologicznym przeszczepie mikrobioty 
kałowej (ang. fecal microbiota transplantation - FMT). 

Przeszczepy mikrobioty z wykorzystaniem kału dawcy 
wykazały korzyści w leczeniu niektórych schorzeń, głów-
nie nawracających infekcji Clostridioides difficile (C. dif-
ficile). Jednym z ograniczeń stosowania kału dawcy jest 
zmienność odpowiedzi gospodarza, prawdopodobnie 
z powodu różnic genetycznych i środowiskowych mię-
dzy dawcą a biorcą. W amerykańskim stanie Massachu-
setts działa OpenBiome, bank kału non-profit, który jest 
pierwszą tego typu placówką oferującą osobom fizycz-
nym możliwość przechowywania własnego kału w celu 
przyszłego leczenia infekcji C. difficile. Zespół naukowców 

z HMS i BWH przyjrzał się, czy takie postępowanie jest 
możliwe do wprowadzenia na dużą skalę w przypadku 
wielu innych chorób. Uczeni wskazują, że idea banku stol-
ca jest podobna do zasady funkcjonowania działających 
już banków przechowujących krew pępowinową dzieci. 
Ich zdaniem szansa na wykorzystanie próbek stolca jest 
znacznie wyższa niż w przypadku krwi pępowinowej. 

Autologiczne (korzystające z próbek pobranych od bior-
cy) przeszczepy pozwoliłyby uniknąć lub przynajmniej 
złagodzić problemy z kompatybilnością dawca-biorca, 
jednak ich główną wadą jest potrzeba długoterminowej 
kriokonserwacji próbek kału, zwykle wymagających prze-
chowywania w ciekłym azocie. Wymaga to dalszych ba-
dań nad sposobami przechowywania tych próbek. 

– Autologiczne FMT mają potencjał w leczeniu chorób 
autoimmunologicznych, takich jak astma, stwardnienie 
rozsiane, nieswoiste zapalenia jelit, cukrzyca, otyłość, 
a nawet choroby serca i starzenie się – mówi współautor 
publikacji Scott T. Weiss, profesor medycyny na Harvar-
dzie. Jednocześnie wyraził on nadzieję, że artykuł skłoni 
naukowców do badań nad wykorzystaniem FMT w celu 
zapobiegania chorobom.

Źródło: https://www.sciencedaily.com/ 
releases/2022/06/220630114518.htm

Banki kału dla każdego
Naukowcy proponują powszechne przechowywanie próbek 
własnego kału do przeszczepów w późniejszym okresie życia. 

L E C Z E N I E
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Życie Olgi, która choruje na choro-
bę Leśniowskiego-Crohna pokazuje, 
że to co początkowo wydaje nam się 
porażką można przekuć w sukces, 
w sytuacjach kryzysowych warto 
zwrócić się o pomoc. I nie warto ni-
czego robić na siłę. 

Olga mieszka w Warszawie, ma dwa-
dzieścia pięć lat i od dziewiątego roku 
życia zmaga się z chorobą Leśniowskie-
go-Crohna. – Biegunki, bóle brzucha, 
krew w stolcu. Nie jestem w stanie zli-
czyć pobytów w szpitalu. Mam ich na 
koncie pewnie około setki – mówi. 

Nie sposób też policzyć trudnych 
sytuacji, jakie niosła ze sobą choro-
ba. Rok nauczania indywidualnego 
w domu w podstawówce i tęsknota 
za rówieśnikami. Nieprzespane noce 
z powodu bólu brzucha. Dwumiesięcz-
ny pobyt na oddziale gastrologicznym 
w gimnazjum, który przełożył się na 
słabe oceny i utratę marzeń o wyma-
rzonym prestiżowym liceum. – Chcia-
łam iść do klasy językowej, a później 
na anglistykę. Kiedy dowiedziałam się, 
że nie dostałam się do ogólniaka, któ-
ry wybrałam, wpadłam w histerię. Nie 
mogłam powstrzymać się od płaczu. 
Wydawało mi się, że zawalił mi się 
świat – wspomina Olga. 

Potem były jeszcze przezwiska kole-
żanek, docinki nauczycielki w liceum 
i obniżone poczucie wartości, gdy 
po kolejnej hospitalizacji wróciła do 
szkoły z twarzą zmienioną przez ste-
rydy. Na szczęście atmosfera w klasie 
szybko się poprawiła, i okazało się, 
że… – Paradoksalnie to, że trafiłam do 
gorszego liceum wyszło mi na dobre 
– śmieje się Olga. – Stres jest moim 
najgorszym wrogiem. Kiedy się de-
nerwuję, od razu nasilają się biegun-
ki, pojawiają się bóle brzucha, a ucząc 
się w prestiżowym liceum czułabym 
presję wyników, co na pewno wpły-
nęłoby na moje zdrowie. Tutaj bez 
niepotrzebnych nerwów byłam jedną 
z najlepszych uczennic w klasie.

O wyborze jej drogi zawodowej za-
decydował przypadek. I wizyty cioci, 
która studiowała kosmetologię. – Cio-
cia opowiadała co tam robi i pokazy-
wała mi zdjęcia. Byłam zachwycona 
– mówi Olga. – Myślałam, że kosme-
tologia to głównie malowanie pazur-

ków i makijaż, a zobaczyłam zabiegi 
i pielęgnację twarzy. Nie wiedziałam, 
że kosmetologia jest tak związana 
z medycyną. Stwierdziłam, że chcę to 
robić. 

Po liceum nasza rozmówczyni poszła 
w ślady cioci. Na studiach nie było 
lekko, bo choroba co jakiś czas dawa-
ła znać o sobie. Olga obroniła jednak 
licencjat z kosmetologii i rozpoczęła 
pracę w niewielkim gabinecie. –  Po-
dobało mi się, że to praca, która daje 
widoczne efekty i poprawia samopo-
czucie moich klientów, głównie pań 
z różnymi problemami skórnymi – 
wskazuje kosmetolożka. 

W gabinecie zbierała doświadczenie 
przez rok. Potem przyszła pandemia, 
firma zaczęła mieć problemy i Olga 
musiała szukać nowej pracy. Została 
konsultantką w perfumerii. Dla dziew-
czyny z chorobą Crohna osiem godzin 
w sklepie na nogach było nie lada wy-
zwaniem. Propozycja pracy w nowym 
gabinecie wydała się dla niej szansą, 
która okazała się koszmarem. Mene-
dżerka gabinetu stosowała mobbing. 

– Przed pójściem do pracy płakałam. 
Wpadłam w depresję. Biegałam czę-
ściej do łazienki. Mówiłam, że to co 
się dzieje w firmie jest toksyczne i me-
nedżerka nie przedłużyła mi umowy. 
Może straciłam pracę ale zyskałam 
normalność – opowiada Olga. – Za-
częłam chodzić do psychiatry. Gdy do-
stałam leki antydepresyjne, odczułam 
wewnętrzny spokój, objawy jelitowe 
ustąpiły. 

Olga od blisko roku pracuje jako 
szkoleniowiec w firmie dystrybuują-
cej kosmetyki. Przełożeni wiedzą o jej 
chorobie i są bardzo wspierający. Na-
sza rozmówczyni szkoli pracowników 
Spa i gabinetów kosmetycznych. Ma 
służbowy samochód, dużo podróżuje 
po Polsce. – To praca moich marzeń. 
Jeżdżę do cztero i pięciogwiazdko-
wych hoteli, nad morzem, w górach, 
na Mazurach. Kiedy nie wyjeżdżam 
pracuję w biurze, tłumaczę materiały 
szkoleniowe i zajmuję się dokumenta-
cją.

Co najważniejsze, świetna atmosfe-
ra w firmie, życzliwość przełożonych 
i współpracowników przekłada się 
na wewnętrzny spokój Olgi i popra-

wę stanu zdrowia. A Olga planuje już 
kolejne etapy kariery. Wkrótce obroni 
pracę magisterską z kosmetologii. Jej 
firma się rozwija, więc ścieżka awansu 
stoi przed nią otworem. – Przy naszej 
chorobie decydując się na pracę trze-
ba mierzyć siły na zamiary – tłumaczy. 
– Zaostrzenia mogą wpłynąć na brak 
efektywności, przez co narażasz się na 
zwolnienie i nieustanny stres. Wiem, 
że już nigdy nie pójdę do pracy, która 
naraża mnie na mobbing i jest zagro-
żeniem dla mojego zdrowia psychicz-
nego i fizycznego. 

Milena Durasiewicz, psycholog za-
przyjaźniona z Towarzystwem „J-
-elita” zwraca uwagę, by osoby z NZJ 
podejmując decyzję o wyborze szkoły, 
uczelni lub pracy uwzględniały swój 
stan zdrowia i możliwości psychofi-
zyczne. – Jeśli praca jest czynnikiem 
nasilającym objawy choroby, warto 
dokonać analizy zysków i strat – tłu-
maczy. 

Natomiast w sytuacjach kryzyso-
wych nie należy zwlekać, a tym bar-
dziej wstydzić się zwrócić o pomoc 
psychiatry, który jest takim samym 
lekarzem jak internista czy gastrolog 
– zajmuje się tylko innym obszarem 
naszego zdrowia. – Dużo mówimy 
o dbaniu o zdrowie, ale zachęcam, 
by spojrzeć na nie z perspektywy ho-
listycznej, dbać zarówno o ciało jak 
i o psychikę, ponieważ organizm czło-
wieka jest siecią naczyń połączonych 
– wyjaśnia psycholog. 

Jacek Hołub

Partnerem cyklu „Dajemy radę”  
jest firma Takeda

D A J E M Y  R A D Ę

Nic na siłę
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i problemy, i liczymy czas inaczej 
niż przed wojną. W maju przepro-
wadziliśmy badanie ankietowe pod 
nazwą „Stan ukraińskich pacjen-
tów z NZJ w czasie wojny”. Aż 72 
proc. odpytywanych wskazało na 
znaczne pogorszenie stanu swoje-
go zdrowia. Myślę, że teraz takich 
osób jest znacznie więcej. Oprócz 
horroru wojny przeżywamy teraz 
horror związany z brakiem świa-
tła, ogrzewania, wody. Ukraińcy 
w swoim kraju nie mogą zaspokoić 
podstawowych potrzeb życiowych. 
Zimą i w ciemności te trudności 
odczuwa się jeszcze bardziej.
Czy mężczyźni chorzy na NZJ są mo-
bilizowani do wojska i trafiają na 
front? Zna Pani takie przypadki? 

– Wrzodziejące zapalenie jeli-
ta grubego nie jest podstawą do 
zwolnienia ze służby wojskowej, 
ale jest nią niepełnosprawność. 
Niestety, nie wszyscy pacjenci 
z NZJ mają status osoby z niepeł-
nosprawnością. Otrzymanie które-
goś ze stopni niepełnosprawności 
jest w Ukrainie trudnym i nieprzej-
rzystym procesem, i nasi chorzy 
po prostu nie chcą się o to ubie-
gać. Zdarzają się więc przypadki, 
gdy mężczyźni z chorobą Crohna 
i WZJG są mobilizowani do wojska, 
a nawet trafiają blisko linii frontu.

Staramy się pomagać naszym żoł-
nierzom z NZJ w dostępie do le-
ków, jednak jest im trudno, bo nie 
mogą służyć tak jak zdrowi ludzie. 
W niektórych przypadkach prze-
nosi się ich do łatwiejszej pracy. 
Zdarzają się także przypadki, że 
chorych uznaje się za niezdolnych 
do dalszej służby i zwalnia się ich 
z wojska.

Razem z Ministerstwem Zdrowia 
Ukrainy podejmujemy działania 
w celu zaliczenia choroby Crohna 
i wrzodziejącego zapalenia jelita 
grubego do chorób, które automa-
tycznie klasyfikują człowieka jako 
niezdolnego do służby w wojsku.
Jakiego rodzaju pomoc jest teraz 
najbardziej potrzebna chorym na 
NZJ w Ukrainie i chorym uchodź-
com, którzy przebywają w innych 
krajach, w tym w Polsce?

– Najbardziej potrzebujemy le-
ków, żeby zapewnić ciągłość tera-

pii pacjentom. Ze wspomnianego 
przeze mnie wcześniej badania 
wynika, że 92 proc. ankietowa-
nych chorych na NZJ potrzebuje 
dostępu do leków w przystępnej 
cenie, 74 proc. wymaga pomocy 
psychologicznej i kontaktu z inny-
mi chorymi, a 67 proc. stwierdzi-
ło, że bardzo ważna jest dla nich 
komunikacja z lekarzem i wyraziło 
chęć odbywania konsultacji lekar-
skich w trybie online. Natomiast 
47 proc. ukraińskich chorych czeka 
na wznowienie badań klinicznych.

Jeśli chodzi o potrzeby pacjentów 
przebywających za granicą, to nic 
się nie zmieniło – potrzebne są 
leki, leczenie, diagnostyka, kon-
sultacje lekarskie. Jestem bardzo 
wdzięczna Towarzystwu „J-elita” 
za ważny projekt wsparcia ukraiń-
skich chorych, bardzo dziękuję Pol-
sce za zapewnienie leczenia ukra-
ińskim pacjentom.

Z jakiego rodzaju problemami 
zgłaszają się do Państwa ukraiń-
scy chorzy?

– Pytania i prośby są podobne: 
gdzie znaleźć leki i lekarza w miej-
scu zamieszkania oraz jak żyć dalej 
z diagnozą NZJ. Odbieramy prośby 
o pomoc w zapewnieniu leczenia 
dla dziecka, pytania jak uzyskać 
orzeczenie o niepełnosprawności 
itd. Wielu pacjentów chciałoby wy-
mieniać się z innymi chorymi wie-
dzą o tym, jak żyć z chorobą. Sporo 
chorych szuka zaleceń na temat 
diety, młode kobiety z NZJ pytają 
o ciążę i o urodzenie dziecka. Pyta-
nia i prośby rozdzieliłabym na trzy 
kategorie: leki (leczenie), lekarzy 
(gdzie i w jaki sposób można uzy-
skać diagnozę) oraz informacyjne 
i psychologiczne wsparcie.

Towarzystwo „J-elita” i EFCCA an-
gażują się w pomoc dla Ukraińców 
chorych na NZJ. Na ile ważna jest 
ta pomoc?

– Jest bezcenna. Bez patosu 
i przesady. Państwa pomoc po-
zwoliła nam przeżyć. Dla pacjenta 
z NZJ, który przez całe życie musi 
brać leki, bardzo ważna jest do-
stępność leków i poczucie bezpie-
czeństwa, że jutro nic się w tym za-
kresie nie zmieni. Podarowali nam 
państwo życie i nadzieję.
Czy jest coś, co chciałaby Pani po-
wiedzieć polskim czytelnikom?

– Dziękuję Polsce za otwarcie 
swojego kraju, domów i serc dla 
Ukraińców w tych ciemnych cza-
sach. Polska przyjęła najwięcej 
ukraińskich uchodźców, dzieci, 
kobiet, osób z niepełnosprawno-
ściami. Nasze uznanie nie ma gra-
nic. Chciałabym osobiście pokło-
nić się Polakom i podziękować za 
wszystko. Pragnę również zapro-
sić wszystkich Polaków do Ukra-
iny. Gdy zwyciężymy, a nastąpi to 
wkrótce, odbudujemy nasz kraj 
i stanie się on jeszcze piękniejszy, 
bardziej otwarty i bardziej gościn-
ny. Przyjmiemy, ogrzejemy i nakar-
mimy każdego gościa. Będziemy 
razem z Polską świętować zwycię-
stwo nad Rosją, wspólnie wspomi-
nać i opłakiwać zmarłych. Od po-
czątku wojny Ukraina i Polska stały 
się nierozłącznymi przyjaciółkami, 
a nasze narody są jak bracia. Chcie-
libyśmy zachować takie relacje.

Ukraina będzie członkiem Unii 
Europejskiej, to tylko kwestia cza-
su. Mam nadzieję, że przeniesiemy 
doświadczenia w leczeniu pacjen-
tów z NZJ z Polski i UE do Ukrainy, 
co przyczyni się do zwiększenia 
dostępności terapii w naszym kra-
ju. Marzę o tym, by osoby z choro-
bą Crohna i wrzodziejącym zapale-
niem jelita grubego nie traktowały 
diagnozy jak wyrok, żeby wiedzieli, 
że z chorobą można wieść „Pełne 
życie”. Najważniejsze  to mieć no-
woczesne i dostępne leczenie.

Mam nadzieję, że stworzymy  
z „J-elitą” jeszcze wiele projektów 
niosących wsparcie i pomoc pa-
cjentom z NZJ. Wierzę, że jedno 
z przyszłych spotkań EFCCA zor-
ganizujemy w Kijowie. I nastąpi to 
w najbliższym czasie! 
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Gdy zwyciężymy, 
a nastąpi to wkrótce, 
odbudujemy nasz kraj 
i stanie się on jeszcze 
piękniejszy, bardziej 
otwarty i gościnny



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



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

z nieswoistymi zapaleniami jelit i ich rodzice

Podaruj uśmiech dzieciom z NZJ!  

Przekaż 1,5% na Towarzystwo „J-elita”   

KRS 0000238525


