Problemy z wyświetlaniem? Zobacz ten newsletter w przeglądarce.

WYDARZENIA
Prawo dzieci do leczenia
biologicznego jest ograniczone
Rzecznik Praw Dziecka ponownie apeluje do Ministra
Zdrowia o wprowadzenie rozwiązań umożliwiających bardziej przyjazne i skuteczne
leczenie dzieci z chorobą Leśniowskiego–Crohna oraz wrzodziejącym zapaleniem jelita
grubego. Więcej

Nowy prezes Polskiego
Towarzystwa Gastroenterologii
Prof. dr hab. Grażyna Rydzewska - honorowy członek
"J-elity" - nowym prezesem Polskiego Towarzystwa
Gastroenterologii. Wybory odbyły się podczas XVII Kongresu PTG, który odbył się 23
września w Poznaniu. Gratulujemy! Więcej

Polskie lotniska przyjazne
dla stomików
Stomicy mogą podróżować samolotem bez obaw.
Podczas kontroli na polskich lotniskach nie będą
narażeni na stres i przykrości związane z niewiedzą operatorów bezpieczeństwa. Zapewnić
to mają szkolenia prowadzone przez Fundację STOMALife. Więcej

Spotkanie w sprawie leczenia
dzieci w Ministerstwie Zdrowia
Problemy związane z leczeniem biologicznym dzieci
cierpiących na NZJ z perspektywy rodziców – były tematem spotkania Anity Michalik z
Towarzystwa „J-elita” z Izabelą Obarską, dyrektor Departamentu Polityki Lekowej i
Farmacji Ministerstwa Zdrowia, do jakiego doszło 19 września br. Więcej

39 medali polskich
paraolimpijczyków w Rio
Polska potęgą w sporcie osób niepełnosprawnych! Na
zakończonych 18 września XV Letnich Igrzyskach
Paraolimpijskich nasza reprezentacja zdobyła
rekordowe 39 medali, o trzy więcej niż w Londynie. Więcej

Mistrzyni olimpijska z chorobą
Leśniowskiego-Crohna
Cierpiąca na chorobę Leśniowskiego-Crohna
amerykańska pływaczka Kathleen Baker zdobyła na
Igrzyskach Olimpijskich w Rio de Janeiro dwa medale:
złoty w sztafecie 4 x 100 metrów i srebrny indywidualnie. Więcej

NASZE PRAWA
Dziecko w szpitalu - co warto
wiedzieć
Dziecko w szpitalu – co warto wiedzieć? – taki tytuł
nosi krótki poradnik dla rodziców małych pacjentów, których czeka hospitalizacja.
Informator można znaleźć na stronie internetowej Rzecznika Praw Pacjenta. Więcej

Mniejsze kwoty dofinansowania
do turnusów rehabilitacyjnych
Od 1 września renciści i emeryci mogą mniej dorobić
do świadczeń. Obniżyły się również kwoty
dofinansowań z PFRON do turnusów rehabilitacyjnych. To efekt spadku przeciętnego
wynagrodzenia z 4181,49 zł do 4019,08 zł. Więcej

LECZENIE
Badania kliniczne nowego leku
biologicznego
Ponad 90 polskich pacjentów z wrzodziejącym
zapaleniem jelita grubego i chorobą LeśniowskiegoCrohna będzie uczestniczyć w programie badań
klinicznych nowego leku biologicznego – etrolizumabu. Gdzie będą prowadzone? Jak
wziąć w nich udział? Więcej

Szczepienia bliskich - tarcza dla
chorych na NZJ
Dla pacjentów z NZJ bardzo istotne jest zaszczepienie
osób z ich najbliższego otoczenia – przede wszystkim
rodziny. Dzięki temu mogą zmniejszyć ryzyko zachorowania na chorobę zakaźną. Więcej

DZIAŁANIA J-ELITY
Rajd Bieszczadzki J-elity 2016
Podkarpacki oddział Towarzystwa po raz drugi
zorganizował Rajd Bieszczadzki „J-elity”. W
trzydniowej wyprawie, która rozpoczęła się 16
września, wzięło udział 35 osób z całej Polski, w
tym rodziny z dziećmi. Więcej

Europejskie spotkanie młodych
CUD-aków w Lublanie
Trzydziestu dwóch delegatów z 14 państw wzięło
udział w zjeździe EFCCA Youth Group 2016,
który odbył się w dniach 21-24 lipca w słoweńskiej
Lublanie. Polskę reprezentowały dwie przedstawicielki "J-elity". Więcej

Turnus rehabilitacyjny
w Stegnie
Wycieczki, zabawy, basen i klub kibica oraz opieka
gastroenterologa i psychologa – rodzicez dziećmi
chorymi na NZJ kolejny raz wypoczywali w Stegnie
na turnusie rehabilitacyjnym „J-elity”. Największą
popularnością cieszył się basen w ośrodku. Więcej

POLECAMY
Marzę o centrach leczenia NZJ
- Chory powinien mieć na jednym oddziale dostęp do
gastrologa, chirurga, współpracującego z nimi dietetyka
i psychologa – mówi prof. Grażyna Rydzewska w
wywiadzie dla „Kwartalnika J-elita”. Więcej

NaTemat.pl: Resort zdrowia
nieczuły na cierpienia dzieci
Dzieci z chorobami zapalnymi jelit mają utrudniony dostęp do leczenia
biologicznego. Muszą być w bardzo ciężkim stanie, żeby otrzymać leczenie – o
liście Towarzystwa „J-elita” do Ministerstwa Zdrowia pisze portal NaTemat.pl.
Więcej
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