
Problemy z wyświetlaniem? Zobacz ten newsletter w przeglądarce. 

  

 

WYDARZENIA 

 

 

Polska i świat na fioletowo 

19 maja - Światowy Dzień NZJ 
Od Ratusza w Rzeszowie przez warszawski Pałac 

Kultury, aż po Hotel Radisson Blu w Szczecinie –obiekty 

w całej Polsce zajaśniały 19 maja fioletowym blaskiem z 

okazji Światowego Dnia Nieswoistych Zapaleń Jelit 

(World IBD Day). Na stronie internetowej federacji EFCCA można zobaczyć zdjęcia 120 

miejsc z ponad 20 państw na pięciu kontynentach, m.in.: Wodospadu Niagara w Stanach 

Zjednoczonych, rzymskiego Colloseum oraz lotniska w Christchurch w Nowej Zelandii. 

Więcej 

 

 

Nowy prezes EFCCA - Walny 

Zjazd Delegatów w Brukseli 
Marco Greco zrezygnował z funkcji prezesa European 

Federation of Crohn's and Ulcerative Colitis Associations 

(EFCCA). W jego miejsce delegaci wybrali Martina 

Kojinkova z Bułgarii. W zjeździe, który odbył się w 

Brukseli 27 i 28 maja wzięła udział przedstawicielka Towarzystwa „J-elita”. 

Więcej 
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Złoty OTIS 

dla Towarzystwa J-elita 
Towarzystwo „J-elita” laureatem Honorowej Nagrody 

Zaufania „Złoty OTIS 2016” dla organizacji pacjentów. 

Statuetkę odebrała założycielka organizacji Małgorzata 

Mossakowska. „Złoty OTIS” to przyznawana od 2002 r. 

najważniejsza nagroda konsumencka polskiego rynku 

farmaceutycznego i jednocześnie ruch środowiskowy inicjujący polskie i międzynarodowe 

akcje promujące zdrowie. 

Więcej 

 

DZIAŁANIA J-ELITY 

 

 

Kiedy flaki 

rozrabiają  Konferencja z okazji 

IBD Day 
Życie z bólem brzucha i biegunką, dyskryminacja dzieci 

w dostępie do terapii biologicznej oraz inauguracja 

kampanii „Flaki Rozrabiaki”  – to główne tematy 

konferencji prasowej, która odbyła się w przeddzień 

przypadającego na 19 maja Światowego Dnia Nieswoistych Zapaleń Jelita World IBD Day). 

Spotkanie poprowadziła dziennikarka i prezenterka telewizyjna Agata Młynarska – chora 

na NZJ. 

Więcej 

 

 

Leczymy dusze chorych 

Walne Zebranie w Popowie 
- Lekarze starają się leczyć jelita, my leczymy dusze i 

edukujemy chorych – mówiła prezes „J-elity” Agnieszka 

Gołębiewska podczas Walnego Zebrania Delegatów 

Towarzystwa, które odbyło się 14 maja w 

podwarszawskim Popowie. W spotkaniu wzięli udział 
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delegaci 1650 członków „J-elity” z wszystkich 12 oddziałów wojewódzkich. 

Więcej 

 

LECZENIE 

 

Na czym polega badanie kontrastowe jelita grubego 
Badanie nie jest bolesne, ale może się pojawić uczucie rozpierania. Wskazaniem jest m.in. 

podejrzenie choroby uchyłkowej, rzadziej w zapalnych chorobach jelita. Robi się je także w 

celu oceny przetok między jelitem grubym a cienkim lub drogami moczowymi albo 

narządem rodnym jeśli nie ma możliwości wykonania rezonansu magnetycznego. 

Więcej 

 

 

Inauguracja kampanii  

Rak Jelita Polska 
W maju ruszyła kampania społecznej świadomości raka 

jelita grubego - Rak Jelita Polska (rakjelita.pl). Cel: 

edukacja, zwiększenie liczby badań przesiewowych oraz 

lepszy dostęp do skutecznego leczenia. Prawdopodobnie największym problemem w 

walce z rakiem jelita grubego jest cisza – wskazują inicjatorzy kampanii, agencja ABK 

Grupa i Polski Klub Koloproktologii. 

Więcej 
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AKTYWNOŚĆ CUD-AKÓW 

 

 

Jak zachęcić do działania  

i przyciągnąć wolontariuszy? 
Jak zdobywać wolontariuszy i zachęcać młodzież do 

działania w „J-elicie”? – głowiliśmy się nad tym podczas 

warsztatów, które przeprowadziła 14 maja w Popowie 

Małgorzata Misztela, dyrektor Stowarzyszenia Centrum 

Wolontariatu. 

Więcej 

 

NASZE PRAWA 

 

 

Rzecznik Praw Dziecka 

interweniuje w sprawie terapii 

biologicznej 
Dzieci z chorobą Leśniowskiego-Crohna nie reagujące 

na standardowe leczenie powinny jak  najszybciej mieć możliwość dostępu do leczenia 

biologicznego – napisał Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak w piśmie do ministra 

zdrowia. – Leczenie biologiczne pozwala chorym dzieciom na powrót do normalnych 

warunków życia. 

Więcej 
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Wakacyjny Poradnik Pacjenta 

2016 
Wakacyjny Poradnik Pacjenta w przystępny sposób 

przedstawiający prawa, przysługujące korzystającym z 

systemu opieki zdrowotnej  

w Polsce i w Europie przygotowało Biuro Rzecznika 

Praw Pacjenta. Na stronie RPP można przeczytać jego 

elektroniczną wersję. 

Więcej 

 

 

Porady prawne i pomoc 

psychologa dla 

niepełnosprawnych 
Fundacja Fuga Mundi zaprasza do korzystania  

z bezpłatnych porad prawnych i pomocy psychologa 

przez telefon i Internet. Z wsparcia korzystać mogą osoby z niepełnosprawnością bez 

względu na stopień czy rodzaj niepełnosprawności oraz ich otoczenie: np. rodzice, 

członkowie rodzin  

i opiekunowie. Program finansuje PFRON. 

Więcej 

 

 

Można dorobić więcej do renty 
Od 1 czerwca br. emeryci i renciści mogą dorobić  

w miesiącu o 80 zł brutto więcej, nie ryzykując 

zmniejszenia świadczeń. Wszystko dzięki zwiększeniu 

przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonym 

przez prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. 

Więcej 
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POLECAMY 

 

 

Jak wygląda życie, gdy biegasz 

do WC 30 razy dziennie  
Zygmunt z Leszna próbował pracować online z sedesu, ale nie wytrzymał i poszedł na 

rentę. Marlena oprócz biegunki cierpi także z powodu gorączki. Wielu chorym na 

nieswoiste zapalenie jelit żyłoby się w Polsce łatwiej, gdyby nie brak refundacji 

nowoczesnej terapii.  

Więcej 

 

 

 

Jesteśmy na siebie skazane: ja i 

choroba Leśniowskiego-Crohna 
Klaudia ma piękne oczy i karminowe usta. Wchodzi do kawiarni modnie ubrana, szczupła, 

z komórką w dłoni. - Mam dziś niezły dzień - mówi. Przez ostatnie pięć lat takich dobrych 

dni, kiedy nic ją nie bolało i czuła się niemal zdrowo, zdarzyło jej się ledwie kilka  

Więcej 

 

 

Polskie Towarzystwo Wspierania Osób  

z Nieswoistymi Zapaleniami Jelita „J-elita” 

www.j-elita.org.pl 
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Newsletter jest finansowany ze środków PFRON-u. 

  

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

 

biuro@j-elita.org.pl 
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