BADANIA ANKIETOWE

Pomóż w badaniu, wypełnij
ankietę dla dorosłych z NZJ
Zapraszamy dorosłych pacjentów do udziału w
międzynarodowym badaniu ankietowym prowadzonym
przez Uniwersytet Jagielloński i Towarzystwo "J-elita" na temat wpływu nieswoistych
zapaleń jelit na produktywność chorych w pracy i związanych z tym kosztów dla
społeczeństwa. Więcej

Wypełnij ankietę dla rodziców
dzieci z NZJ
Zachęcamy do wypełnienia ankiety, której celem jest
m.in. ocena kosztów pośrednich wśród opiekunów dzieci chorych na NZJ, ocena jakości
życia chorych dzieci oraz stopnia zaawansowania choroby i jej leczenia. Więcej

LECZENIE
Nowy lek biopodobny na NZJ
dopuszczony w Europie
Komisja Europejska wydała pozwolenie na dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego
Hulio, leku biopodobnego do produktu Humira (Adalimumab). Produkt jest zalecany w tych
samych wskazaniach, m.in. chorobie Leśniowskiego-Crohna i wrzodziejącym zapaleniu
jelita grubego. Więcej

Choroba Leśniowskiego-Crohna
- badanie kliniczne
Jeżeli cierpi Pan/i na aktywną chorobę LeśniowskiegoCrohna o nasileniu umiarkowanym do ciężkiego prosimy rozważyć udział w badaniu klinicznym
Pizzicato. Może Pan/i kwalifikować się do badania jeżeli jest Pan/i w wieku od 18 do 75 lat i
wystąpiła u Pana/i niewystarczająca odpowiedź, utrata odpowiedzi lub nietolerancja na co
najmniej jedną standardową terapię. Więcej

WYDARZENIA
J-elita na kongresie PTG
Ponad tysiąc lekarzy, naukowców i pielęgniarek z całej
Polski zjechało w dniach 20-22 września 2018 r.
do Warszawy na Kongres Polskiego Towarzystwa
Gastroenterologii (PTG). Uczestnicy spotkania mogli zapoznać się z działalnością
Towarzystwa "J-elita". Więcej

POLECAMY
Kampania Wyzwania Crohn
Szacuje się, że w Polsce na NZJ choruje ponad 50 tys.
osób, w tym 10-15 tys. na chorobę Leśniowskiego - Crohna. Pacjenci potrzebują przede
wszystkim zrozumienia. Celem kampanii edukacyjnej „Wyzwania Crohn” jest budowanie
świadomości społecznej na temat codziennej walki z chorobą, kosztów życia z nią i
możliwości aktywnego funkcjonowania pomimo niej. Więcej
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