DZIAŁANIA J-ELITY
Walne Zebranie Delegatów
wybrało władze J-elity
Walne Zebranie Delegatów „J-elity” wybrało władze
na kolejną kadencję oraz nadało tytuł Honorowej
Prezes Towarzystwa. Za największy sukces uznano
uzyskanie korzystnych dla chorych decyzji resortu zdrowia w sprawie leczenia
biologicznego. - Jestem z tego dumna - stwierdziła prezes Gołębiewska. Więcej

---

Dni Edukacji we Wrocławiu
Bezpłatne prelekcje gastrologów i innych lekarzy
specjalistów, dietetyka, poradniki oraz spotkania
z chorymi i ich bliskimi - w sobotę 11 marca w Hotelu
Radisson Blu odbyły się Dni Edukacji o NZJ. Więcej

---

ŚWIATOWY DZIEŃ NZJ
---

Apel J-elity do resortu zdrowia
z okazji Światowego Dnia NZJ
Obniżenie punktacji stosowanej przy ponownym
włączeniu leku biologicznego u dzieci w sytuacji
kolejnego zaostrzenia choroby i refundacja Modulenu – to postulaty „J-elity”
do Ministerstwa Zdrowia ujęte w piśmie z okazji przypadającego na 19 maja Światowego
Dnia Nieswoistych Zapaleń Jelita. Więcej

---

J-elita w Świętokrzyskim
Centrum Pediatrii
Przedstawiciele „J-elity” przekazali oddziałowi
hepatologiczno-gastroenterologicznemu
w Świętokrzyskim Centrum Pediatrii w Kielcach
lodówkę. Wręczyli również upominki małym pacjentom na oddziale. Więcej

---

Piknik w Warszawie
Wykłady lekarzy, piknik rodzinny oraz wielka bitwa
na papier toaletowy – to największe atrakcje
warszawskich obchodów Światowego Dnia NZJ
w Centralnym Szpitalu Klinicznym MSW. Więcej

---

Bitwa na papier toaletowy
w Szczecinie
Podświetlenie na fioletowo hotelu Radisson Blu,
rodzinny piknik i odwiedziny chorych na oddziałach
gastroenterologii dziecięcej w Szczecinie – tak zachodniopomorski oddział „J-elity”
świętował Światowy Dzień NZJ. Więcej

---

Szaleństwo w Krakowie
Kraków już po raz czwarty włączył się w aktywne
świętowanie Światowego Dnia NZJ. Jak przystało
na Miasto Literatury UNESCO, przygotowania
do World IBD Day rozpoczęliśmy od ogłoszenia
konkursu literackiego. Więcej

---

NASZE PRAWA
---

Petycja w sprawie równego
traktowania dzieci z celiakią

„J-elita” popiera petycję w sprawie wypracowania
wytycznych dotyczących żywienia dzieci z celiakią
(i na innych dietach eliminacyjnych), które będą obowiązywać we wszystkich żłobkach,
przedszkolach i szkołach w Polsce. Więcej

---

Nowe zasady dostępu
do dokumentacji medycznej
11 maja 2017 r. weszły w życie zmiany przepisów
ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, które zmieniają pewne, dotychczas
obowiązujące, zasady dostępu do dokumentacji medycznej. Poznaj je i nie daj się
zaskoczyć! Więcej

---

Opłaty w szpitalu - kiedy są
bezprawne?
Podczas pobytu w szpitalu możemy się spotkać
z różnego rodzaju dodatkowymi opłatami. Sprawdź, które z nich szpitale mogą pobierać,
a które są bezpodstawne. Zachęcamy do lektury informacji Rzecznika Praw Pacjenta.
Więcej

---

WYDARZENIA
---

Prof. Czkwianianc Kobietą
Medycyny 2017!
Prof. Elżbieta Czkwianianc - dobry duch małych
pacjentów z NZJ - laureatką plebiscytu „Kobiety
Medycyny 2017”! „Pani Profesor słynie z niespotykanego zaangażowania w swoją pracę i
znakomitego podejścia do najmłodszych" - czytamy w uzasadnieniu Więcej

---

Pierwsza w Warszawie

Automatyczna Toaleta Miejska
Urządzenie, które stanęło na początku kwietnia przy
boiskach w parku Agrykola kosztuje 274 tys. zł. Do
końca 2019 roku warszawiacy i turyści będą mogli korzystać z kilkudziesięciu
nowoczesnych ustępów. Więcej
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POLECAMY
---

Rzeczpospolita: Jak dać
chorym szansę
Wstydliwe objawy powodują, że o NZJ mówi się niewiele. „Głos z toalety jest słabo
słyszalny” – powtarza często dr hab. Małgorzata Mossakowska, założycielka i prezes
honorowa Towarzystwa "J-elita", gdy jej córka zachorowała na chorobę LeśniowskiegoCrohna. Więcej

---

Gazeta.pl: Dzieci skazane
na szpital
Dzieciom cierpiącym na chorobę Leśniowskiego-Crohna pomaga tylko jeden lek. Żeby był
refundowany, musi być podawany w szpitalu, choć nie ma medycznych przeciwwskazań
do wstrzykiwania go w domu. Wystarczy jedna decyzja ministra zdrowia. Więcej
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Polskie Towarzystwo Wspierania Osób
z Nieswoistymi Zapaleniami Jelita „J-elita”
www.j-elita.org.pl

---
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