LECZENIE, BADANIA
Łatwiejszy powrót do leczenia
biologicznego dla dzieci
Od 1 września będzie można ponownie włączyć
leczenie biologiczne dzieciom z chorobą
Leśniowskiego-Crohna, u których wystąpiło zaostrzenie choroby już po zakończeniu
leczenia, przy czym nawrót aktywnej choroby stwierdza się, gdy wskaźnik aktywności
PCDAI zwiększy się o 10 punktów. Więcej

Badanie zmęczenia pacjentów
z chorobami zapalnymi jelit
Zapraszamy do udziału w badaniu prowadzonym pod kierunkiem dr hab. Marii Kłopockiej
na temat zmęczenia osób cierpiących na choroby zapalne jelit. Ankieta jest anonimowa, jej
wypełnienie zajmie nie więcej niż 15 minut. Wyniki badania będą ważnym argumentem w
rozmowach z władzami o potrzebie lepszego finansowania leczenia. Więcej

Badanie kliniczne pacjentów
z wrzodziejącym zapaleniem
jelita grubego
Firma farmaceutyczna Lycera Corp prowadzi obecnie w Polsce badanie
kliniczne pacjentów chorujących na aktywną postać wrzodziejącego zapalenia jelita
grubego (WZJG). Mogą w nim wziąć udział osoby w wieku od 18 do 75 lat z rozpoznaniem
od co najmniej sześciu miesięcy, objawami WZJG i przyjmujące lek na tę chorobę. Więcej

Badanie kliniczne - nowy lek

w terapii NZJ
Figlotinib jest selektywnym inhibitorem kinazy JAK1.
Nieselektywne inhibitory kinaz JAK (Jakvinus, Xeljanz)
są już zarejestrowane w USA w leczeniu chorób autoimmunologicznych. Selektywne
zablokowanie tylko kinazy JAK1 niesie nadzieję na poprawę bezpieczeństwa leczenia.
Więcej

DZIAŁANIA J-ELITY
Konkurs na najlepszą pracę
doktorską, magisterską,
licencjacką
To już ostatnie dni na zgłaszanie prac do konkursu"J-elity" na najlepszą pracę doktorską,
magisterską i licencjacką dotyczącą szeroko rozumianej tematyki nieswoistych chorób
zapalnych jelit. Termin zgłoszeń upływa 10 października. Nagrody: od 2 do 5 tys. zł. Więcej

Lato z "J-elitą" w Mrzeżynie
Już od dziewięciu lat Towarzystwo "J-elita" organizuje
lipcowe turnusy rehabilitacyjne dla dzieci i młodzieży
z NZJ nad Bałtykiem. Nad morze przyjeżdżają całe
rodziny, w których ktoś zmaga się z chorobą Leśniowskiego-Crohna lub WZJG. Więcej

Nie poddamy się chorobie
- warsztaty na Mazurach
Aktywizacja zawodowa chorych i ich rodziców – ten cel przyświecał warsztatom
zorganizowanych przez „J-elitę” w dniach 23-25 czerwca 2017 r. w ośrodku Panorama
Dudki na Mazurach. W zajęciach z psychologiem i doradcą zawodowym wzięło udział
ponad 30 osób. Więcej

Grzegorz Turnau zagrał

z "J-elitą" w krakowskim szpitalu
To był wyjątkowy Dzień Matki w Uniwersyteckim
Szpitalu Dziecięcym w Krakowie. 26 maja 2017 r. małopolska „J-elita” zorganizowała w nim
koncert Grzegorza Turnaua. Artysta zaśpiewał na prośbę wiceprezes oddziału Anity
Michalik, która zaprosiła go w imieniu wszystkich „szpitalnych” mam do Instytutu Pediatrii.
Więcej

Światowy Dzień Nieswoistych
Zapaleń Jelita w Rzeszowie
Podkarpacki oddział „J-elity” zorganizował wykłady
specjalistów i piknik dla dzieci. Wydarzenie, które
odbyło się 17 czerwca w Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim nr 2 w Rzeszowie było kontynuacją obchodów Światowego Dnia NZJ. Więcej

ZJAZD EFCCA W WARSZAWIE

Zjazd EFCCA w Warszawie.
Magdalena Sajak w zarządzie
Przedstawiciele organizacji pacjentów z NZJ z 25
państw Europy oraz Izraela i Nowej Zelandii wzięli
udział w zjeździe European Federation of Crohn’s &
Ulcerative Colitis Associations (EFCCA) w Warszawie. Gospodarzem spotkania w dniach
26-28 maja 2017 r., było Towarzystwo „J-elita”. Więcej

Kojinkov: Równy dostęp
do nowoczesnego leczenia
Wkładamy duży wysiłek w to, by zwrócić uwagę
twórców prawa Unii Europejskiej na nierówności
w dostępie do ochrony zdrowia występujące pomiędzy poszczególnymi krajami – mówi
Martin Kojinkov, prezes EFCCA. Więcej

NASZE PRAWA
Biuro Rzecznika Praw Pacjenta
poparło postulaty J-elity
Wystąpienia Rzecznika Praw Pacjenta (RPP), obok
apeli „J-elity”, chorych na NZJ, środowiska gastroenterologów, Rzecznika Praw Dziecka,
interpelacji poselskich i mediów, były kolejnym ważnym głosem w sprawie konieczności
zwiększenia dostępności do nowoczesnych terapii. Więcej

POLECAMY
Powikłania NZJ grożą nawet
śmiercią
Nieswoiste zapalenia jelit postrzegane są mylnie jako
niegroźne schorzenia, które powodują biegunki
i pogarszają jakość życia. Niestety są to choroby, które źle leczone lub przebiegając
bardzo agresywnie mogą doprowadzić nawet do śmierci. Więcej
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