DZIAŁANIA J-ELITY
J-elita życzy Radosnych Świąt!
Z okazji Świąt Wielkanocnych wszystkim Czytelnikom
życzymy zdrowia, radości, wszelkiej pomyślności oraz
życzliwości ludzkiej. Niech choroba nie przeszkadza
Wam w realizacji marzeń!
Zarząd Towarzystwa "J-elita"

Emerytom i rencistom łatwiej
przekazać 1% na J-elitę!
Emeryci i renciści mogą łatwiej przekazać 1 % podatku
na Towarzystwo „J-elita”. Wszystko dzięki zmianie
przepisów, która weszła w życie w połowie marca. Zachęcamy do skorzystania z tej
możliwości. Każda złotówka się liczy! Więcej

Głosujmy na prof. Czkwianianc
w plebiscycie Kobiety Medycyny
Prof. Elżbieta Czkwianianc – dobry duch małych pacjentów z NZJ i organizatorka Dni
Edukacji w Łodzi kandydatką do tytułu „Kobiety Medycyny 2017”. Zagłosujmy na Nią,
by podziękować za wszystko, co robi dla chorych! Więcej

Kieleckie Dni Edukacji o NZJ
Kilkadziesiąt osób uczestniczyło 1 kwietnia w kieleckim
Dniu Edukacji o NZJ. Wydarzenie było okazją
do spotkania chorych z regionu świętokrzyskiego
nie tylko ze specjalistami w dziedzinie
gastroenterologii, ale również dietetykiem czy psychoterapeutą. Więcej

Lekarze rockmani zagrali
z J-elitą dla Kliniki w Rzeszowie
W rzeszowskim klubie Bohema 3 marca odbył się
koncert charytatywny zespołu DOC. z aukcją i zbiórką
publiczną zorganizowany przez podkarpacki oddział „J-elity”. Uzbieraliśmy 7890 zł na
sprzęt dla Kliniki Gastroenterologii KSW nr 2. Więcej

J-elita laureatem konkursu
Zwyczajnie Aktywni
Projekt Towarzystwa „J-elita” „Nie poddamy się
chorobie” zwycięzcą IV edycji konkursu „Zwyczajnie
Aktywni”. Stowarzyszenie zdobyło 30 tys. zł
na organizację nieodpłatnych warsztatów mających na celu aktywizację zawodową, pomoc
psychologiczną i integrację chorych z NZJ. Więcej

LECZENIE
Terapia biologiczna może być
leczeniem pierwszego wyboru
– Kryterium kwalifikacji dzieci do terapii biologicznej
jest zbyt restrykcyjne – mówi dr hab. med. Małgorzata
Sładek z Kliniki Pediatrii, Gastroenterologii i Żywienia
Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum w Krakowie, prezes Małopolskiego
Oddziału Towarzystwa „J-elita”. Więcej

WYDARZENIA
Prof. Rydzewska laureatką
nagrody im. prof. Steciwko
Decyzja została ogłoszona podczas kongresu Top

Medical Trends, który odbył się w dniach 17-19 marca
w Poznaniu. Nagrodę przyznaje wydawnictwo
Termedia wraz z rodziną prof. Andrzeja Steciwko.
Więcej

POLECAMY

Zrozumieć zespół jelita
nadwrażliwego i dyspepsję
czynnościową
To tytuł książki amerykańskiego gastrologa Alvina
Newmana, od wielu lat pracującego w Toronto.
Publikacja w bardzo przystępny sposób opisuje problem i rozwiewa wiele narosłych mitów.
Na polskie wydanie książki trzeba było czekać aż sześć lat. Więcej

Radio Kielce o NZJ
NZJ to choroba bardziej wstydliwa, dlatego tak niewiele
się o niej mówi. Radio Kielce rozmawia z dr Beatą
Gładysiewicz, gastroenterolog, specjalistą chorób
dziecięcych ze Świętokrzyskiego Centrum Pediatrii w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym
w Kielcach. Więcej

J-elita w Radiu Kraków
Gośćmi audycji Radia Kraków na ten temat były Anita
Michalik, wiceprezes Oddziału Małopolskiego
Towarzystwa „J-elita” i mama chorej 10-letniej Igi
oraz pacjentka i blogerka Klaudia Katarzyńska. Więcej

J-elita w Radiu Gdańsk
Czy wiedzą państwo czym jest stwardnienie rozsiane?
Na pewno tak. A czy wiedzą Państwo czym jest
nieswoiste zapalenie jelit? A trzeba powiedzieć,
że chorych na NZJ jest dużo więcej niż cierpiących na stwardnienie rozsiane. Gośćmi
Radia Gdańsk byli przedstawiciele Oddziału Pomorskiego Towarzystwa "J-elita". Więcej

Polskie Towarzystwo Wspierania Osób
z Nieswoistymi Zapaleniami Jelita „J-elita”
www.j-elita.org.pl

To ostatni moment:

Przekaż 1% z podatku na J-elitę!
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