
DZIAŁANIA J-ELITY

Konkurs plastyczny 
Pula nagród 2000 zł!

Polskie Towarzystwo Gastroenterologii i "J-elita" zapraszają do udziału w konkursie
plastycznym "Moje życie z chorobą przewodu pokarmowego". Pula nagród - 2 tys. zł i
atrakcyjne nagrody rzeczowe! Więcej

Apel do ministra zdrowia

Towarzystwo „J-elita” zaapelowało do ministra zdrowia
Łukasza Szumowskiego o przyspieszenie prac
nad wdrożeniem modelu opieki koordynowanej

nad pacjentem z nieswoistym zapaleniem jelita. Więcej

Światowy Dzień NZJ
w Rzeszowie

Połączenie edukacji i zabawy, czyli wykłady i piknik
w Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim nr 2 w Rzeszowie

– tak oddział Podkarpacki „J-elity” świętował 16 czerwca br. Światowy Dzień NZJ. Więcej

ZAPRASZAMY!

Zapraszamy na Bieszczadzki
Rajd J-elity

https://j-elita.org.pl/aktualnosci/pokaz-swoje-zycie-z-choroba-przewodu-pokarmowego/
https://j-elita.org.pl/aktualnosci/pokaz-swoje-zycie-z-choroba-przewodu-pokarmowego/
https://j-elita.org.pl/aktualnosci/pokaz-swoje-zycie-z-choroba-przewodu-pokarmowego/
https://j-elita.org.pl/ministerstwo-zdrowia/j-elita-pisze-do-ministra-zdrowia/
https://j-elita.org.pl/ministerstwo-zdrowia/j-elita-pisze-do-ministra-zdrowia/
https://j-elita.org.pl/ministerstwo-zdrowia/j-elita-pisze-do-ministra-zdrowia/
https://j-elita.org.pl/aktualnosci/swiatowy-dzien-nzj-w-rzeszowie/
https://j-elita.org.pl/aktualnosci/swiatowy-dzien-nzj-w-rzeszowie/
https://j-elita.org.pl/aktualnosci/swiatowy-dzien-nzj-w-rzeszowie/


Zapraszamy na Bieszczadzki Rajd „J-elity” w dniach
14-16 września 2018 roku.Spotkanie odbędzie się w

Siedlisku Brzeziniak w Przysłupiu koło Wetliny. To sprawdzone miejsce o niezwykłym
klimacie z cudownymi gospodarzami. Więcej

LECZENIE, BADANIA

Bariery w leczeniu biologicznym
i preparaty doustne
W dobie współczesnej medycyny nieswoiste zapalenia
jelit (NZJ) – choroba Leśniowskiego-Crohna i
wrzodziejące zapalenie jelita grubego stały się

jednostkami chorobowymi, które kryją przed naukowcami coraz mniej tajemnic. Więcej

NASZE PRAWA

Od listopada wyższe
świadczenia dla opiekunów 
i zasiłek pielęgnacyjny 

Rada Ministrów przyjęła rozporządzenie w sprawie wysokości dochodu rodziny albo
dochodu osoby uczącej się, stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny i
specjalny zasiłek opiekuńczy, wysokości świadczeń rodzinnych oraz wysokości zasiłku dla
opiekuna. Więcej

Kiedy możemy zwrócić się do
Rzecznika Praw Pacjenta?
Zdarza się, że korzystając ze świadczeń w przychodni,

poradni specjalistycznej czy szpitalu napotykamy na różnego rodzaju problemy. Gdzie i w
jakich sytuacjach należy zgłosić się do Rzecznika Praw Pacjenta, tak aby skutecznie
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rozwiązać problem? Te pytania często zadają sobie pacjenci. Więcej

POLECAMY

Książka rzecznika prasowego J-
elity

"Żeby umarło przede mną. Opowieści matek niepełnosprawnych dzieci" - to książka
napisana przez rzecznika Towarzystwa "J-elita" Jacka Hołuba. Zapraszamy do lektury
recenzji portalu Niepełnosprawni.pl. Więcej

Okiem CUDaka: Nie jesteśmy
skazani na niezrozumienie

Żaden chory nie lubi, gdy ktoś się nad nim użala.
Potrzebuje zrozumienia i prawdy. Może więc zamiast:

„Wszystko będzie dobrze”, lepiej powiedzieć: „Wiem, że jest ci ciężko, że się boisz. Ja też
się boję. Chciałabym ci pomóc, ale nie wiem jak. Wierzę, że wszystko się ułoży”. Więcej
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