
DZIAŁANIA J-ELITY

Zebraliśmy 285,4 tys. zł 
na pomoc chorym z NZJ
Dzięki ludziom o wielkich sercach zebraliśmy z 1%
od podatku 285,4 tys. zł na pomoc dzieciom i dorosłym

z wrzodziejącym zapaleniem jelita grubego i chorobą Leśniowskiego-Crohna. Dziękujemy!
Więcej

Turnus J-elity w górach

Wspinaczka na Rysy, wędrówki szlakami i wycieczka
rowerowa do Nowego Targu  – uczestnicy turnusu „J-
elity” w Poroninie udowodnili, że choroba
nie przeszkadza w przeżywaniu przygód i realizacji

marzeń. Więcej

Turnus nad morzem
W tegorocznym turnusie rehabilitacyjnym „J-elity”
nad morzem, który odbył się w dniach 13-27 lipca
w Darłówku, wzięło udział 150 osób: dzieci z NZJ wraz
z rodzeństwem i rodzicami. Więcej

Przedstawicielka J-elity we
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władzach EFCCA Młodych!

Podczas lipcowego spotkania EFCCA Youth Group
(EYG) wybrano członków zarządu głównego

organizacji. Z radością informujemy, że w siedmioosobowym gronie znalazła się
przedstawicielka „J-elity” Olga Gołębiewska. Więcej

BADANIA

Wypełnij ankietę na temat
przetok odbytu
Jaki wpływ mają przetoki okołoodbytnicze na jakość
życia pacjentów z chorobą Leśniowskiego-Crohna?

Odpowiedź na to pytanie umożliwi badanie prowadzone przez Europejską Federację
Stowarzyszeń Crohna i Colitis Ulcerosa (EFCCA) i firmę Takeda. Więcej

LECZENIE

Nowy refundowany lek
biologiczny w ch.L-C

Od 1 września 2019 roku pacjenci z chorobą
Leśniowskiego-Crohna mogą być leczeni nowym

preparatem biologicznym – ustekinumabem. Wprowadzenie nowego leku to m.in. efekt
długotrwałych starań Towarzystwa „J-elita”. Więcej

Badanie kliniczne dla pacjentów
z ch.L-C
Ośrodek Badań Klinicznych Globe w Kłodzku prowadzi
nabór chętnych uczestników z chorobą Leśniowskiego-

Crohna do badania klinicznego, III fazy, leczenia lekiem biopodobnym, zarejestrowanym w
Stanach Zjednoczonych i Unii Europejskiej. Więcej
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Niedokrwistość w NChZJ

Niedokrwistość, inaczej anemia, to najczęstsze z
powikłań pozajelitowych nieswoistych chorób
zapalnych jelit (NChZJ). Dotyczy nawet 74 proc.
pacjentów. Jak ją leczyć? Więcej

ROZMOWA J-ELITY

O przeszczepie mikrobioty 

– Wyraźne efekty mogą być widoczne już
po pierwszym – drugim przeszczepieniu – mówi prof.
Piotr Albrecht, kierownik Kliniki Gastroenterologii i
Żywienia Dzieci Warszawskiego Uniwersytetu
Medycznego i wiceprezes Towarzystwa „J-elita”.

Więcej

NASZE PRAWA

Bezpłatny pobyt przy dziecku 
w szpitalu

Koniec z płaceniem za czuwanie przy łóżku chorego
dziecka w szpitalu – 3 lipca weszła w życie ustawa

znosząca opłaty za pobyt w szpitalu opiekuna małego pacjenta. Więcej

POLECAMY

Macierzyństwo jest CUDne!
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W maju 2017 r. zdiagnozowano u mnie chorobę
Leśniowskiego-Crohna. Miesiąc później trafiłam na trzy
tygodnie do szpitala. Pojawiły się ból, krew i łzy.
Do tego paniczny strach i myśl: „Czy będę mogła
zostać mamą?” Więcej
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