LECZENIE
Większy dostęp do leczenia
biologicznego
Zmiany w wykazie leków refundowanych: Terapia
biologiczna dla dzieci oraz leczenie podtrzymujące dla
pacjentów z wrzodziejącym zapaleniem jelita grubego. Wydłużenie leczenia infliksimabem
do dwóch lat oraz adalimumab dla dzieci z chorobą LeśniowskiegoCrohna. Więcej

WYDARZENIA
Jelita pisze do resortu zdrowia
w sprawie sieci szpitali
Projekt ustawy o sieci szpitali prowadzi do likwidacji
większości oddziałów gastroenterologicznych w
Polsce, a tym samym do ograniczenia dostępności pacjentów z NZJ do specjalistycznego
leczenia  alarmuje Towarzystwo „Jelita”. Więcej

Odpowiedź ministerstwa
w sprawie sieci szpitali
Szpital mający umowę na leczenie chorób
wewnętrznych będzie mógł udzielać również
świadczeń pacjentom gastroenterologicznym  resort zdrowia odpowiadając na list nie
rozwiewa obaw Towarzystwa "Jelita" w sprawie sieci szpitali. Więcej

Ośrodek Terapii Biologicznej
w Rzeszowie
14 grudnia 2016 r. w Klinice Gastroenterologii
Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego nr 2 w
Rzeszowie nastąpiło otwarcie Specjalistycznego Ośrodka Terapii Biologicznej. W
uroczystości wzięli udział przedstawiciele Towarzystwa "Jelita. Więcej

Prof. Krzysztof Linke nie żyje
Lekarze i pacjenci pogrążeni w smutku po śmierci
Profesora Krzysztofa Linke. Wieloletni kierownik
Katedry i Kliniki Gastroenterologii, Żywienia Człowieka
i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego
w Poznaniu zmarł nagle 16 grudnia ub.r. Więcej

DZIAŁANIA JELITY
Przekaż 1% na Jelitę
W imieniu chorych i ich bliskich zwracamy się
do Państwa z prośbą o wsparcie naszego
Towarzystwa poprzez przekazanie 1% podatku PIT. Teraz jest to banalnie proste. Można
to zrobić wchodząc na naszą stronę. Więcej

Noworoczne spotkanie
małopolskiej Jelity
W sobotę 14 stycznia w krakowskim Klubie Kultury
Chełm odbyło się noworoczne spotkanie Oddziału
Małopolskiego Jelity. Dzieliliśmy się codziennymi troskami, świętowaliśmy i cieszyliśmy
się wspólnie spędzanym czasem. Więcej

Dni Edukacji o NZJ w Krakowie

Już po raz dziewiąty prezes Oddziału Małopolskiego
„Jelity” dr hab. Małgorzata Sładek zaprosiła nas
na wykłady nieswoistym zapaleniom jelit. 10 grudnia
aula Uniwersyteckiego Szpital Dziecięcego
w Krakowie gościła prawie 200 osób. Więcej

Dni Edukacji o NZJ w Olsztynie
Rekordowa liczba gości ściągnęła 3 grudnia 2016 r.
do Hotelu Park w Olsztynie na Dni Edukacji
o Nieswoistych Zapaleniach Jelita. Na spotkanie
przybyli pacjenci szpitali z Warmii i Mazur. Więcej

Dni Edukacji o NZJ w Lublinie
Tłum gości pojawił się w sobotę 3 grudnia 2016 r. w
Hotelu Viktoria na Dniach Edukacji o NZJ w Lublinie.
Spotkanie otworzyła nowa prezes oddziału „Jelity”
Aneta Danilewicz. Więcej

Dni Edukacji w Rzeszowie
Liczne grono gości ściągnął 26 listopada ub.r. na Dni
Edukacji o NZJ w Rzeszowie, które odbyły się
w Szpitalu Klinicznym Nr 2. Przyciągnęły ich wykłady
wielu specjalistów. Więcej

NASZE PRAWA
Zmiany w przepisach na 2017 r.
Wraz z nadejściem nowego roku zmieniły się niektóre
przepisy dotyczące osób z niepełnosprawnością.
Przedstawia je portal Niepełnosprawni.pl. Więcej

POLECAMY
TVN 24 o problemach
z leczeniem biologicznym
Od nowego roku dzieci z chorobą Leśniowskiego
Crohna leczone dłużej adalimumabem mają problem,
bo refundowany zastrzyk jest dostępny, ale nie dla wszystkich. Więcej

RMF: Dramat dzieci z chorobą
LeśniowskiegoCrohna
Dramat dzieci cierpiących na chorobę Leśniowskiego
Crohna. Od 1 stycznia lek ratujący życie w tej
niezwykle wyniszczającej organizm dzieci chorobie miał być refundowany. I rzeczywiście
jest  ale tylko dla wybranych pacjentów. Więcej

Życie na huśtawce
Życie z chorobą LeśniowskiegoCrohna jest jak
sinusoida – nigdy nie wiadomo, kiedy przyjdzie
zaostrzenie. Możesz czekać aż wróci ból, biegunka i
gorączka, albo przeżyć je na całego. Tak jak Piotr, Iga i Jacek. Więcej

Polskie Towarzystwo Wspierania Osób
z Nieswoistymi Zapaleniami Jelita „Jelita”
www.jelita.org.pl

Newsletter jest finansowany ze środków PFRONu.

