


DZIAŁANIA J-ELITY

Walny Zjazd Delegatów
Walny Zjazd Delegatów „J-elity” nadał honorowe
członkostwo stowarzyszenia prof. Andrzejowi
Radzikowskiemu z Warszawskiego Uniwersytetu
Medycznego i przegłosował zmiany w statucie. Więcej

19 maja - Polska na fioletowo

Pikniki w Szczecinie i Warszawie, spotkanie
edukacyjne we Wrocławiu, podświetlone na fioletowo
budynki oraz artykuły w ogólnopolskich mediach – tak

w sobotę 19 maja świętowaliśmy Światowy Dzień NZJ - World IBD Day. Więcej

Światowy Dzień NZJ
w Szczecinie

W sobotę 19 maja Szczecin po raz czwarty uczcił
Światowy Dzień NZJ piknikiem rodzinnym w ośrodku

Camping Marina. Na dorosłych i małych gości czekało mnóstwo atrakcji przygotowanych
przez Oddział Zachodniopomorski „J-elity”. Więcej

Światowy Dzień NZJ 
w Warszawie

Połączenie zabawy i edukacji – Warszawa tradycyjnie
już powitała Światowy Dzień NZJ piknikiem rodzinnym

i prelekcjami w Szpitalu Klinicznym MSWiA. Więcej
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POMOC CHORYM

Wsparcie na zakup leków

Wspólny projekt "J-elity" z DOZ Fundacją zakłada
przekazanie kart  na zakup leków i wyrobów

medycznych dla najbardziej potrzebujących chorych osób, członków Towarzystwa. Więcej

LECZENIE, BADANIA

Wedolizumab  dla chorych 
z WZJG. Czas trwania terapii
Czas trwania terapii pacjenta w programie lekowym,
przy zmianie leku z wedolizumabu na infliksimab

i odwrotnie, należy liczyć oddzielne dla każdego z leków. Przedstawiamy korzystną dla
chorych informację NFZ. Więcej

Badanie kliniczne dotyczące
leczenia następstw ch.L-C za
pomocą komórek macierzystych

Jeśli występują u Państwa przetoki okołoodbytnicze spowodowane chorobą
Leśniowskiego-Crohna, badanie ADMIRE-CD II może stanowić alternatywę. W badaniu
ocenione zostanie bezpieczeństwo i skuteczność eksperymentalnego wstrzyknięcia
dorosłych komórek macierzystych. Więcej

 

Program dla pacjentów z CU
lub chorobą Leśniowskiego-

Crohna
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Centrum Medyczne Pratia w Warszawie prowadzi badania dla pacjentów ze
zdiagnozowanym wrzodziejącym zapaleniem jelita grubego lub chorobą Leśniowskiego-
Crohna. Więcej

Program dla pacjentów 
z rakiem jelita grubego

Centrum Medyczne Pratia wraz z siecią ośrodków
partnerskich rozpoczęło program skierowany do Pacjentów ze zdiagnozowanym rakiem
jelita grubego z nieoperacyjnym przerzutem do wątroby po pierwszej linii chemioterapii.
Więcej

NASZE PRAWA

RODO - prawo do kopii
dokumentacji medycznej 

Przepisy RODO nakładają na administratorów danych,
którymi są także szpitale i przychodnie nowe obowiązki. Natomiast pacjenci mają m.in.
prawo dostępu do swoich danych osobowych, które mogą zrealizować również poprzez
zażądanie ich kopii. Więcej

POLECAMY

Eksperyment J-elity 
Jeden dzień z NZJ

Przedstawicielki biura Rzecznika Praw Pacjenta i
Rzecznika Praw Obywatelskich oraz dziennikarka na

zaproszenie „J-elity” na jeden dzień wcieliły się w rolę cierpiących na chorobę
Leśniowskiego-Crohna. Więcej
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polityka prywatności
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