
KORONAWIRUS

Koronawirus i NZJ: 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

Koronawirus i NZJ: Informacja
dla rodziców chorych dzieci
W odpowiedzi na prośbę "J-elity" otrzymaliśmy
informację prof. Mieczysławy Czerwionki-Szaflarskiej,

Konsultant Krajowej w Dziedzinie Gastroenterologii Dziecięcej. Więcej

TWÓJ 1% MOŻE POMÓC!

Dlaczego warto przekazać 1%
na "J-elitę" i chorych z NZJ

Dni Edukacji o NZJ, spotkania w szpitalach, poradniki, kwartalnik i walka o dostęp
do nowoczesnego leczenia – nie byłoby tego wszystkiego, gdyby nie 1% podatku
przekazane przez Państwa na „J-elitę”. Więcej
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Pomagamy szpitalom i chorym
W latach 2014-2019 „J-elita” przekazała szpitalom
leczącym pacjentów z NZJ darowizny na zakup sprzętu
i wyposażenia o wartości ponad 240 tys. zł. Za kolejne
302,6 tys. członkowie „J-elity” – dzięki kartom DOZ –
mogli wykupić leki, nie ponosząc kosztów. Więcej

DZIAŁALNOŚĆ J-ELITY

Konkurs im. prof. Bartnika
rozstrzygnięty

Znamy już laureatów IV edycji konkursu Towarzystwa 
„J-elita” im. prof. Bartnika na najlepszą pracę
doktorską, magisterską i licencjacką dotyczącą szeroko

rozumianej tematyki nieswoistych chorób zapalnych jelita. Więcej

Zimowy turnus w górach
Niemal sto osób wzięło udział turnusie „J-elity”,
który trwał od 2 do 6 stycznia 2020 roku w Poroninie.
Pogoda i towarzystwo dopisały – było mnóstwo śniegu,
słońca i radości. Więcej

World IBD Day. Pracuj z NZJ!
Make IBD Work! Pracuj z NZJ! – to hasło tegorocznego
Światowego Dnia NZJ (World IBD Day) obchodzonego
19 maja. Tego dnia Europejska Federacja

Stowarzyszeń Crohna i Colitis Ulcerosa (EFCCA) i zrzeszone w niej Towarzystwo „J-elita”
uświadamiać będą decydentów jak ważna dla chorych jest praca. Więcej

NASZE PRAWA
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Do czego mamy prawo w POZ?
Najpierw są objawy choroby i skierowanie
do gastroenterologa. Potem wizyta u specjalisty, często
pobyt w szpitalu, diagnoza, ustalenie leczenia i… co
dalej? Więcej

ROZMOWA J-ELITY

Leczenie żywieniowe. Terapia
bez działań niepożądanych

O nowych trendach w leczeniu żywieniowym dzieci i
dorosłych z chorobą Leśniowskiego-Crohna mówią prof.
Jarosław Kierkuś i prof. Małgorzata Sładek. Więcej

NASZE HISTORIE

Sport to mój detoks

Psychoterapeuta, tenisista stołowy, publicysta i …
pacjent z wrzodziejącym zapaleniem jelita grubego.
Piotr Sarnowski nie poddaje się chorobie. Więcej
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polityka prywatności
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