LECZENIE, BADANIA

Badanie kliniczne dla pacjentów
z NZJ
Firma farmaceutyczna F. Hoffmann-La Roche prowadzi program badań klinicznych dla
pacjentów chorujących na umiarkowaną lub ciężką aktywną postać wrzodziejącego
zapalenia jelita grubego (WZJG) oraz chorobę Leśniowskego – Crohna. Więcej

Zmęczenie w NZJ. Weź udział
w ważnym badaniu
Dziękujemy wszystkim, którzy wypełnili anonimową ankietę na temat zmęczenia osób
cierpiących na choroby zapalne jelit. Pozostałych zachęcamy do udziału w badaniu. Jego
wyniki będą ważnym argumentem w rozmowach z władzami o potrzebie lepszego
finansowania leczenia. Więcej

WYDARZENIA

Opieka koordynowana
szansą na lepsze leczenie NZJ
Opieka koordynowana nad pacjentami z NZJ poprawi
jakość leczenia i zmniejszy koszty opieki nad chorymi –
przekonywała w Sejmie prof. Grażyna Rydzewska. Wiceminister zdrowia Marek
Tombarkiewicz zapowiedział, że resort chce wdrożyć zaproponowane rozwiązania. Więcej

Nowe legitymacje
dla niepełnosprawnych
Niepełnosprawni będą mieli nowe legitymacje.
Wymiana papierowych dokumentów na nowoczesne,
wielojęzyczne, była od dawna postulowana przez
środowisko osób niepełnosprawnych. Za wymianę dokumentów się nie płaci. Więcej

DZIAŁANIA J-ELITY
Dni Edukacji o NZJ
w Bydgoszczy
Kilkadziesiąt osób wzięło udział w Dniach Edukacji
o NZJ w Bydgoszczy. Gościem honorowym spotkania,
które odbyło się 7 października 2017 r. w Szpitalu Uniwersyteckim im. Biziela była
prof. Grażyna Rydzewska, prezes Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii. Więcej

Warsztaty u stóp Łysej Góry
Od 29 września do 1 października 2017 r. w ramach
projektu „Zwyczajnie Aktywni“ odbyły się drugie warsztaty z psychologiem i doradcą
zawodowym pod hasłem „Nie poddamy się chorobie“. Zajęcia odbywały się w malowniczo
położonej Willi Czarownica u podnóża Łysej Góry w Nowej Słupi. Więcej

Bieszczadzki Rajd J-elity
Jak ponurą pluchę zamienić w piękny słoneczny dzień
lata? Jest na to recepta. Wystarczy spakować plecak
i ruszyć w Bieszczady na rajd organizowany
przez podkarpacki oddział Towarzystwa „J-elita”. Więcej

J-elita na spotkaniu Grupy
Młodych EFCCA w Paryżu

Spotkanie Grupy Młodych EFCCA (EFCCA Youth
Group – EYG) z udziałem przedstawicielek „J-elity”
odbyło się w dniach 27-30 lipca w Paryżu. Do stolicy Francji zjechało ponad 40
reprezentantów stowarzyszeń pacjentów z NZJ z Europy oraz Izraela i Nowej Zelandii.
Więcej

POLECAMY
NZJ i J-elita w Pytaniu
na Śniadanie
Choroby jelit nie muszą oznaczać utraty radości życia.
Dolegliwości związane z zapaleniami jelit są trudne do
opisania i najchętniej są skrywane za zasłoną milczenia. Gośćmi "Pytania na Śniadanie"
byli: prof. Grażyna Rydzewska, chora Justyna i rzecznik "J-elity". Więcej

TVP Bydgoszcz: Pomoc dla
pacjentów z NZJ
45 tysięcy ludzi w Polsce cierpi na nieswoiste
zapalenia jelita. Co roku 4 tys. kolejnych osób dołącza
do grupy chorych. O możliwościach leczenia i dostępie
do terapii dyskutowano podczas Dnia Edukacji w Bydgoszczy. Więcej
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TEMATYCZNE
Choroba Leśniowskiego-Crohna
Wrzodziejące zapalenie jelita grubego
Przyczyny choroby
Czynniki immunologiczne
Czynniki genetyczne
Czynniki infekcyjne
Czynniki psychosomatyczne
Częstość zachorowań
Rozpoznanie
Objawy kliniczne
Badania endoskopowe
Badania histopatologiczne
Badania laboratoryjne
Powikłania
Jelitowe
Pozajelitowe
Leczenie
Niesterydowe leki przeciwzapalne
Kortykosteroidy
Leki działające na układ immunologiczny
Leki biologiczne
Leczenie biologiczne, ważne informacje – informator dla pacjenta
Leczenie żywieniowe
Modulen w leczeniu choroby Leśniowskiego-Crohna u pacjentów pediatrycznych
Leczenie chirurgiczne
Leczenie wspomagające – probiotyki i prebiotyki
Vivomixx® w saszetkach
Dieta
Żywienie w okresie remisji choroby
Oleje rybne
Mleko
Ciąża
Lekarze
Baza lekarzy gastrologów mp.pl
Ośrodki referencyjne
Prawa pacjenta
Wsparcie na Zakup Leków
Konkurs na najlepszą pracę doktorską, magisterską, licencjacką
Regulamin Konkursu
Wyniki konkursu na najlepsze prace naukowe!
Prezentacje naszych wykładowców
Linki
Szukaj...

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony
oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.ZamknijDowiedz się więcej

