Sprawozdanie z działalności Polskiego Towarzystwa Wspierania
Osób z Nieswoistymi Zapaleniami Jelita „J-elita” w roku 2005
1. Na swoim pierwszym posiedzeniu w 14.05.2005 roku ukonstytuował się
zarząd w składzie Małgorzata Mossakowska – Prezes, Katarzyna JagiełłoWilgat – Wiceprezes, Jerzy Demiańczuk – Wiceprezes, Piotr Labudda –
skarbnik, oMałgorzata Krzyślak – sekretarz, Jarosław Świerczyński
(Łódź) Agnieszka Graboś
2. Ze względu na zastrzeżenia wniesione do treści statutu przez Prezydenta
M.St. Warszawy zmiany do statutu uchwalono za zebraniu w dniu
18 lipca 2005 roku.
3. Wpis do Krajowego Rejestru Sądowego został dokonany 26 lipca.
Towarzystwo uzyskało numer REGON i NIP oraz założyło konto
bankowe.
4. Na wniosek grup inicjatywnych powołano trzy odziały wojewódzkie
pomorski, podlaski i dolnośląski.
5. Utworzono strony internetowe Towarzystwa
6. Udzielano porad drogą internetową i telefoniczną
7. Podjęto działania mające na celu nagłośnienie problemów NZJ w
mediach( m. in Konferencja prasowa o zachorowalności na NZJ wśród
dzieci, co zaowocowało udziałem naszych członków w programach
telewizyjnych i radiowych zarówno o zasięgu lokalnym, jak i
ogólnopolskim (Kawa czy herbata, TVP3 Gdańsk, EskaNord) oraz
artykułami w prasie (Gazeta Wyborcza, Życie Warszawy, Dziennik
Bałtycki, Chwila Dla Ciebie.
8. Organizacja wakacji integracyjnych w Augustowie w których
uczestniczyło 9 rodzin. W ramach turnusu zostały zorganizowane
Warsztaty we współpracy z III Kliniką Chorób Dzieci Akademii
Medycznej w Białymstoku w których wzięło udział około 40 lekarzy z
województwa podlaskiego
9. Odział Pomorski zorganizował aukcję z której dochód został
przeznaczony na zakup nowoczesnej aparatury do diagnostyki
endoskopowej dla Klinika Pediatrii, Gastroenterologii i Onkologii AM w
Gdańsku.
10.Odział Pomorski zorganizował choinkę dla dzieci chorych na NZJ.
11.W Warszawie zorganizowano 4 spotkania z psychologiem i lekarzami.
12.Nawiązano współpracę ze środowiskiem medycznym w celu
rozpropagowania idei Towarzystwa.
13.Opracowano szatę graficzną Towarzystwa (plakaty, papier firmowy).
14.Nawiązano kontakty z innymi stowarzyszeniami w Polsce o podobnym
profilu.
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1. Odział Pomorski zainicjował akcję zbierania podpisów pod petycją do
Ministra Zdrowia. Do chwili obecnej zebraliśmy 20 000 podpisów.
Podpisy zostały złożone na ręce Wiceministra Zdrowia Andrzeja Wojtyły
w trakcie spotkania 4 września.
2. Kontynuowano rozpoczętą w roku 2005 działalność (strony ww,
poradnictwo, spotkania integracyjne, grupy wsparcia).
3. Na wniosek grup inicjatywnych powołano Odziały Małopolski,
Mazowiecki i Kujawsko-pomorski.
4. Z inicjatywy Towarzystwa ukazały się artykuły w Pulsie Medycyny,
Lekach Współczesnej Terapii, Pani Domu i Przewodniku Katolickim,
Dzienniku Zachodnim, Życiu na Gorąco, Fakcie oraz informacja w
wiadomościach „Polsatu” i audycja dla radia „Rzeszów” i telewizji
„Kraków”. Informacje o stowarzyszeniu pojawiły się także w Przeglądzie
Gastroenterologicznym i Polityce.
5. Na turnusie rehabilitacyjnym w Wysowej było 40 osób.
6. Wydrukowano plakaty informacyjne, które są sukcesywnie dostarczane
do placówek służby zdrowia.
7. Członkowie Towarzystwa brali udział w 3 zjazdach naukowych w trakcie
których informowano lekarzy o istnieniu towarzystwa.
8. Napisano poradnik młodzieży i dla rodziców dzieci chorych, który jest
dostępny na stronach Towarzystwa. We wrześniu poradnik ukazał się
drukiem w nakładzie 2 000 egz.
9. Zorganizowano spotkania:
a.
w Warszawie z dr Wojciechowskim i dr Anną Bochenek i dr
Piotrem Albrechtem;
b.
w Krakowie z dr. Małgorzatą Sładek i dr Krzysztofem Kosowskim.
10.Pozyskano sponsora , który opłacił członkostwo w CCFA, a tym samym
lekarze uzyskali dostęp do czasopisma "Inflamatory Bowel disease"
11.Nawiązano współprace z Uniwersyteckim Szpitalem Klinicznym
Dziecięcym w Prokocimiu, co zaowocowało zmianą siedziby Oddziału
Małopolskiego, który ma siedzibę przy oddziale gastrologii dziecięcej,
gdzie działa pediatryczna grupa wsparcia.
12.Ukończono tłumaczenie poradnika na temat żywienia, który będzie
wydany w 2007 r przez firmę Falk.
13. Oddział pomorski zorganizował wyprawkę szkolną dla 10 dzieci z
biednych rodzin z terenu Pomorza i Śląska
14.Oddział Małopolski i Pomorski zorganizowały choinkę, w której wzięło
udział ponad 80 osób. Odział Pomorski przekazał prezenty dzieciom z
oddziału onkologii.

