
Problemy z wyświetlaniem? Zobacz ten newsletter w przeglądarce. 

  

 

WYDARZENIA 

 

 

Resort odpowiada na petycję  

w sprawie leczenia dzieci 

„Resort zdrowia przykłada bardzo dużo uwagi do 

problemu dzieci chorych na nieswoiste zapalenia jelit” – zapewnia wiceminister Jarosław 

Pinkas w odpowiedzi na petycję rodziców małych pacjentów z NZJ. W piśmie do autorów 

apelu brakuje jednak konkretów. Więcej 

 

 

Spotkanie z lekarzami  

w Ministerstwie Zdrowia 

Leczenie biologiczne dzieci, w tym dostępność 

adalimumabu dla małych pacjentów z chorobą Leśniowskiego-Crohna było tematem 

spotkania specjalistów z urzędnikami Departamentu Polityki Lekowej i Farmacji 

Ministerstwa Zdrowia 7 listopada br. Więcej 
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Zakopiańskie Spotkania 

Jelitowe 

Gastroenterolodzy leczący NZJ z całej Polski 

dyskutowali 4 i 5 listopada na Zakopiańskich 

Spotkaniach Jelitowych. Uczestniczyli w nich wybitni 

specjaliści, młodzi lekarze, dietetycy, psycholodzy, pielęgniarki oraz przedstawiciele 

pacjentów. Więcej 

 

 

Opieka koordynowana w NZJ  

Opieka koordynowana w nieswoistych zapaleniach jelit 

i innych chorobach autoimmunologicznych  – była 

tematem dyskusji z udziałem przedstawicielki 

Towarzystwa „J-elita” podczas XII Forum Rynku Zdrowia 27 października br. w Warszawie. 

Więcej 

 

 

Debata: Co dalej z gastrologią  

i leczeniem NZJ 

Ponad 56 mln zł - to wydatki ZUS-u, budżetu 

państwa    i pracodawców w 2014 r. związane z niezdolnością do pracy chorych na 

nieswoiste zapalenie jelita. Receptą na ich zmniejszenie jest lepszy dostęp do 

nowoczesnych terapii i kompleksowa opieka nad pacjentami. Więcej 
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NASZE PRAWA 

 

 

Pomoc państwa dla rodziców 

niepełnosprawnych dzieci  

- informator 

Zasiłek pielęgnacyjny, renta socjalna, świadczenia pielęgnacyjne i dofinansowanie do 

turnusów rehabilitacyjnych - na jaką pomoc państwa mogą liczyć rodzice? -  zobacz 

informator portalu Niepełnosprawni.pl. Więcej 

 

LECZENIE 

 

 

Badania kliniczne dla chorych  

z WZJG 
Firma Janssen-Cilag International NV prowadzi 

badanie kliniczne pacjentów chorujących na aktywną 

postać wrzodziejącego zapalenia jelita grubego o nasileniu umiarkowanym do ciężkiego, 

którzy wykazali niewystarczającą odpowiedź lub nie tolerują leczenia standardowego lub 

biologicznego. Więcej 
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Jaka terapia biologiczna?  

- zapraszamy do badania 

Zachęcamy chorych do wypełnienia internetowej 

ankiety na temat jakości życia związanej z podawaniem leków biologicznych. Cel: poznanie 

naszych oczekiwań związanych ze stosowaniem preparatów doustnych zamiast 

podawanych standardowo - w zastrzyku lub kroplówce. Więcej 
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DZIAŁANIA J-ELITY 

 

 

Ważny poradnik dla rodziców 

Jak żyć z diagnozą: „Państwa dziecko cierpi na ciężką 

nieuleczalną chorobę”? Jak to wpływa na psychikę 

dziecka? Gdzie szukać pomocy? – odpowiedź na te 

i inne pytania można znaleźć w poradniku dla rodziców 

chorych dzieci „Życie w cieniu NZJ”. Więcej 

 

 

Wsparcie w zakupie leków dla 

najbardziej potrzebujących 

Towarzystwo „J-elita” przeznaczyło 30 tys. zł na Karty 

Zdrowia dla chorych na NZJ w trudnej sytuacji 

materialnej. Można je zrealizować w aptekach w całej Polsce kupując leki i środki 

medyczne. Więcej 

 

 

Dni Edukacji w Muzeum 

Marynarki Wojennej w Gdyni 

Około 80 osób ściągnęło do Muzeum Marynarki 

Wojennej w Gdyni by wziąć udział w Dniach 
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Edukacji    o Nieswoistych Zapaleniach Jelita. Goście wysłuchali m.in. wykładu gastrologa 

o terapii biologicznej oraz psycholog i dietetyczki. Więcej 

 

 

Nowy poradnik na Dniach 

Edukacji o NZJ w Katowicach 

Wykłady specjalistów o leczeniu NZJ oraz 

spotkanie      z autorką poradnika „Życie w 

cieniu NZJ” przyciągnęły 12 listopada br. licznych gości na Dni Edukacji o 

Nieswoistych Zapaleniach Jelita w Katowicach. Więcej 

 

 

 

Tłum gości na warszawskich 

Dniach Edukacji o NZJ 

Ponad sto pięćdziesiąt osób przyciągniętych wykładami 

specjalistów od leczenia i wspierania chorych wzięło 

udział w warszawskich Dniach Edukacji o NZJ, które odbyły się 19 listopada w Warszawie. 

Więcej 
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Turnus w Beskidach - relacja 

Jak co roku, po letnim turnusie dla dzieci nad morzem, 

przyszedł czas na turnus w górach. Tym razem odbył 

się on w Korbielowie, w Beskidzie Żywieckim. Dla 

mnie, debiutantki na j-elitowych spotkaniach, 

wyczekiwany     z ogromną niecierpliwością. Więcej 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POLECAMY 

 

 

W gastroenterologii wizyta prywatna 

zamiast publicznej 

Chorzy gastroenterologicznie potrzebują wyspecjalizowanych 

ośrodków do opieki kompleksowej i koordynowanej. System nie widzi tych pacjentów, 
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efektem czego jest duża liczba wizyt prywatnych – mówi Małgorzata Mossakowska, 

założycielka Towarzystwa „J-elita”. Więcej 

 

Newsletter jest finansowany ze środków PFRON-u. 

  

Nie chcesz otrzymywać wiadomości? Anuluj subskrypcję - Edytuj swoją listę subskrypcji. 
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