KORONAWIRUS

Koronawirus i NZJ. Serwis na
stronie j-elita.org.pl
W związku z epidemią koronowirusa przygotowaliśmy
specjalny serwis na stronie internetowej "J-elity".
Znajdują się tu informacje dla chorych na NZJ. Więcej

SARS-COV2 a NZJ
Zapraszamy do lektury nowych informacji z portalu
MedycynaPraktyczna.pl, stworzonej na podstawie
tekstu ze strony ECCO (European Crohn’s and Colitis
Organisation), która skupia lekarzy leczących wrzodziejące zapalenie jelita grubego
i chorobę Leśniowskiego-Crohna. Więcej

Informacja dla dorosłych
pacjentów
W odpowiedzi na prośbę Towarzystwa „J-elita”
otrzymaliśmy informacje Konsultanta Krajowego w dziedzinie Gastroenterologii
prof. Jarosława Reguły i prezes Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii prof. Grażyny
Rydzewskiej. Więcej

Informacja dla rodziców chorych

dzieci
W odpowiedzi na prośbę "J-elity" otrzymaliśmy
informację prof. Mieczysławy Czerwionki-Szaflarskiej,
Konsultant Krajowej w Dziedzinie Gastroenterologii Dziecięcej. Więcej

BEZPŁATNE KONSULTACJE TELEFONICZNE

Bezpłatne konsultacje
telefoniczne i mailowe
W związku z sytuacją epidemiologiczną, trudnościami
z realizacją wizyt lekarskich oraz wystawianiem recept,
zespół WIP Warsaw IBD Point Profesor Kierkuś
proponuje w trudnych sytuacjach bezpłatne konsultacje telefoniczne i mailowe dla
pacjentów z NZJ. Więcej

LIST DO CZŁONKÓW I PRZYJACIÓŁ J-ELITY

Dajemy radę chorobie,
pokonamy i koronawirusa!
Epidemia koronawirusa przewróciła do góry nogami życie
nas wszystkich i sprawiła, że z jeszcze większą troską myślimy o zdrowiu swoim i swoich
najbliższych. Więcej

EKSPERCI WYJAŚNIAJĄ

Pytania i odpowiedzi
Czy maseczka chroni przed zakażeniem? Czy można
odkażać ręce wódką? Czy witamina C zapobiega
zakażeniu nowym koronawirusem? Na pytania

odpowiadają eksperci z Polskiej Akademii Nauk.
Więcej

INFORMACJE ZE SZPITALI

Klinika Gastroenterologii
Szpitala MSWiA w Warszawie
Klinika Chorób Wewnętrznych i Gastroenterologii
kontynuuje leczenie pacjentów w ramach programów
lekowych oraz badań klinicznych. Pacjenci leczeni są w Budynku N w bezpiecznych
epidemiologicznych warunkach. Więcej

Klinika Gastroenterologii KSW
nr 2 w Rzeszowie
Pacjenci leczeni w ramach programu lekowego są
leczeni planowo. Leczeni w ramach przychodni powinni
kontaktować się telefonicznie z lekarzami szpitala
tylko w uzasadnionych przypadkach. Więcej

Klinika Chirurgii Uniwersytetu
Medycznego w Poznaniu
Klinika, podobnie jak szpital, wstrzymała przyjęcia
planowane we wszystkich zakresach. Mamy jednak
świadomość, że u części chorych wystąpić mogą problemy nagłe czy konieczność
interwencji chirurgicznej. Więcej
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