DZIAŁANIA J-ELITY
Przekaż 1% na J-elitę!
To banalnie proste - rozlicz się przez aplikację lub
wpisz nasz numer KRS. Jeśli chcesz wiedzieć więcej o
tym co robimy dla chorych na NZJ i ich rodzin, wejdź na naszą stronę.

Postulaty J-elity do nowego
ministra zdrowia
Opieka koordynowana nad pacjentem z NZJ,
wydłużenie refundowanej terapii biologicznej i
włączenie nowych leków dla chorych na wrzodziejące zapalenie jelita grubego – to
postulaty J-elity do nowego ministra zdrowia Łukasza Szumowskiego. Więcej

Konkurs na pracę doktorską,
magisterską i licencjacką
rozstrzygnięty!
Znamy już laureatów konkursu Towarzystwa J-elita na
najlepszą pracę doktorską, magisterską i licencjacką
dotyczącą szeroko rozumianej tematyki nieswoistych chorób zapalnych jelita. Kapituła,
złożona z wybitnych specjalistów przyznała nagrodę i wyróżnienia. Więcej

Zrób mema o NZJ
- wygraj tablet Samsunga!
Masz dobre pomysły i smykałkę do robienia memów?
Weź udział w konkursie "J-elity" na mema związanego z NZJ! Nagroda - tablet Samsunga.
Termin nadsyłania prac mija 25. lutego. Więcej

Zimowy turnus w Poroninie
Od dekady co roku spotykamy się w Małopolsce
w ramach Dni Edukacji o NZJ. Pomysł narodził się
właśnie w Krakowie z inicjatywy dr hab. Małgorzaty
Sładek, z czego jesteśmy ogromnie dumni. Więcej

LECZENIE, BADANIA

Opieka koordynowana
nad pacjentem z NZJ
Celem opieki koordynowanej jest zapewnienie
pacjentom z nieswoistymi chorobami zapalnymi jelit
właściwego, bezpiecznego leczenia, zarówno w ambulatorium jak i w lecznictwie
szpitalnym. Przedstawiamy jej założenia opracowane przez ekspertów PTG. Więcej

Badanie kliniczne dla pacjentów
z wrzodziejącym zapaleniem
odbytnicy
Ośrodek Badań Klinicznych PRATIA prowadzi obecnie w Krakowie i Bydgoszczy
program badania klinicznego dla pacjentów chorujących na wrzodziejące zapalenie
odbytnicy (Proctitis Ulceroca). Więcej

Pasożyty w leczeniu
nieswoistych zapaleń jelit
Hipoteza higieny mówi, że stosowanie restrykcyjnych
zasad czystości i unikanie kontaktu z drobnoustrojami
może spowodować zaburzenie równowagi immunologicznej w organizmie. Stąd
zastosowanie nicieni. Więcej

Pionierski zabieg w Warszawie
Pierwszy w Europie zabieg endoskopowego
odtworzenia ciągłości przewodu pokarmowego przy
użyciu samorozprężalnej protezy Hot Axios wykonał
Zespół Pracowni Endoskopowej Kliniki Chirurgii Ogólnej, Transplantacyjnej i Wątroby
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Więcej

ROZMOWA J-ELITY
Prof. Bartnik o terapii
biologicznej
- Są dowody na ekonomiczne korzyści wynikające z
wcześniejszego wdrożenia leków biologicznych. Dzięki
temu jest mniej pobytów w szpitalu, mniej powikłań i operacji, a pacjenci rzadziej zwalniają
się z pracy – mówi prof. Witold Bartnik. Więcej

NASZE PRAWA
Nocna i świąteczna opieka
zdrowotna - informacje RPP
Po zmianach wprowadzonych przez resort zdrowia

dostęp do nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej ma zapewnić sieć szpitali. Rzecznik
Praw Pacjenta przypomina o obowiązujących od 1 października 2017 r. zasadach
funkcjonowania nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej. Więcej

POLECAMY
Nowatorski endoskop
z Politechniki Łódzkiej
Nowatorski endoskop o wydłużonym zasięgu, przeznaczony do diagnostyki i leczenia
całego układu pokarmowego, opracowują naukowcy z Wydziału Mechanicznego
Politechniki Łódzkiej. Urządzenie ma mieć ok. 13 mm średnicy i 6 metrów długości. Więcej
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