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Szanowni Państwo! 

Podobnie jak w latach poprzednich, tak i w tym roku, pragnę Państwa bardzo serdecznie zaprosić 

na IX Małopolskie Dni Edukacji w Nieswoistych Zapaleniach Jelit. Spotkanie organizowane przez 

Polskie Towarzystwo Wspierania Osób z Nieswoistymi Zapaleniami Jelit „J-Elita”, Klinikę Pediatrii, 

Gastroenterologii i Żywienia UJ CM oraz Fundację „O Zdrowie Dziecka” odbędzie się 10 grudnia 2016 

roku od godz. 10 w Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym, w Auli im. Prof. Leona Jakubowskiego.   

 To już po raz dziewiąty spotykamy się aby przybliżyć Państwu problemy związane z chorobami 

zapalnymi jelit, zarówno z wrzodziejącym zapaleniem jelita grubego jak i chorobą Leśniowskiego-

Crohna. W tym roku poruszone zostaną zagadnienia związane z dietą – jej rolą w patomechanizmie 

nieswoistych zapaleń jelit a także przedstawiona zostanie rola wybranych składników diety w 

postępowaniu dietetycznym a także praktyczne aspekty leczenia żywieniowego. Zaprezentowane zostanie 

również znaczenie remisji oraz przedstawione zostaną nowoczesne metody nieinwazyjnego 

monitorowania leczenia. Ponadto będziemy mieć szczególną okazję do spotkania z Autorką najnowszego 

poradnika o nieswoistych zapaleniach jelit co zapewne będzie okazją do ożywionej dyskusji.  

Wielką nowością w tym roku będzie spotkanie z psychologiem w formie warsztatów.  

Mam nadzieję, że podjęta przez Towarzystwo i Klinikę inicjatywa przyniesie Państwu korzyści 

i będzie pomocna w codziennym zmaganiu się z przewlekłą chorobą. 

 Informacje o Towarzystwie „J-Elita” oraz planowanym Dniu Edukacji o Chorobach Zapalnych Jelit 

można uzyskać na stronie http://j-elita.org.pl/.  

Przed rozpoczęciem wykładów o godz. 9 serdecznie zapraszam członków na zebranie Oddziału 

Małopolskiego „J-elita”.  Poniżej załączam szczegółowy program spotkania.  

 

Do zobaczenia wkrótce! 

Serdecznie zapraszam,  

 

Dr hab. n. med. Małgorzata Sładek  

Prezes Małopolskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa   

Wspierania Osób z Nieswoistymi Zapaleniami Jelita „J-Elita” 

 

http://j-elita.org.pl/
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PROGRAM 

9: 00 – 10:00 Zebranie Małopolskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Wspierania 
Osób Chorych na Nieswoiste Zapalenie Jelita „J-Elita” 

 
10:00-10:15   Powitanie i słowo o „J-Elicie” 
 
10:15 – 10:45 Małgorzata Sładek - Rola diety w patomechanizmie nieswoistych zapaleń 

jelit  
 
10:45 -10:55   Quiz  
 
10:55 – 11:40 Agnieszka Kozioł-Kozakowska - Rola wybranych składników diety w 

postępowaniu dietetycznym pacjentów z nieswoistymi zapaleniami jelit 
 
11:40-12:00 Klaudia Katarzyńska - Leczenie żywieniowe przez pryzmat pacjenta   
 
12:00 – 12:30  Przerwa  
 
12:30 – 13:15 Małgorzata Sładek – Remisja w nieswoistych zapaleniach jelit – jak ją 

osiągnąć i jak utrzymać? 
 
13:15 – 13:30 Hanna Bożek-Wiesiołek - Kalprotektyna w monitorowaniu nieswoistych 

zapaleń jelit – porady praktyczne.  
 
13:30 – 14:15 Maria Niemczyk - Życie w cieniu choroby - porady dla rodziców dzieci         

i młodzieży chorującej na NZJ 
 
14:15 -14:30  Quiz w nagrodami  - wyniki 
 
14:30 – 16:30  Dorota Jakubczak - „Emocje w nieswoistych zapaleniach jelit” – warsztaty 

psychologiczne   
 

 

 


