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Stwardnienie rozsiane, SM , rzuty i remisje sclerosis multiplex, niewydolny system immunologiczny, osłabienie i porażenie mięśni, leki immunomodulujące

Zespół Niespokojnych Nóg występuje częściej u chorych na
stwardnienie rozsiane
Zabawna dolegliwość może łączyć się z poważnymi chorobami
przewlekłymi.>>>

Miejsce dla Ciebie

Z dyskusji na forum

Monitoruj rzuty i remisje oraz leczenie stwardnienia
rozsianego z TacyJakJa.pl

Pytania do Konsultanta Forum SM
przez Krystyna poniedziałek, 18-10-2010, 22:38

Stwardnienie rozsiane (SM) jest przewlekłą chorobą
autoimmunologiczną, która dotyka ludzi młodych między 20 a 40
rokiem życia. W Polsce choruje na SM około 30 tys. osób, przy
czym tylko kilka procent z nich ma dostęp do nowoczesnych leków
immunomodulujących , które spowalniają przebieg choroby,
redukują liczbę rzutów i wydłużają odstęp między nawrotami.
>>>

Hop! Hop! jest tu jeszcze ktoś ?
przez Krystyna poniedziałek, 25-10-2010, 20:35

Księgarnia TacyJakJa.pl proponuje:
Listy do Pacjentów
Listy do Lekarza
Łukasz Święcicki

nie miły temat
przez ASoT2009 wtorek, 16-11-2010, 11:14

15 zł
Znieczulenie do operacji a SM
przez Krystyna środa, 10-11-2010, 23:35

Stwardnienie Rozsiane SM
Dołącz do społeczności SM Monitoruj rzuty i remisje.
www.TacyJakJa.pl

Kawiarnia portalu TacyJakJa.pl

Więcej artykułów na temat SM
Pielegniarka - partner chorego w terapii i życiu z SM
Kontakt chorego na SM z pielęgniarką byw a nierzadko częstszy i bliższy niż z
lekarzem prow adzącym.>>>
Program Terapeutyczny SM w Polsce - posłuchaj
rozmowy

Wydarzenia na portalu TacyJakJa.pl
Marihuana a SM
Kannabinoidy zaw arte w marihuanie bezspornie redukują niektóre objaw y SM; z
drugiej strony niosą ryzyko w ystąpienia objaw ów niepożądanych.>>>

TacyJakJa.pl jest już na Facebook'u
W ejdź i zobacz najśw ieższe w iadomości z portalu
Reumatoidalna zapalenie stawów - RZS - nowy dział
portalu TacyJakJa.pl
Kolejny juz raz na jesień otw ieramy now y dział, tym razem
dla osób chorujących na reumatoidalne zapalenie staw ów i
ich opiekunów .>>>

Eksperci: każda złotówka zainwestowana w chorych na SM da zyski
W środę, 29 lutego 2012 odbyła się w W arszaw ie debata o leczeniu SM w
Europie i w Polsce. >>>

Stwardnienie Rozsiane (SM) - nowy dział portalu
TacyJakJa.pl już otwarty.
W październiku ruszył now y dział dla osób chorych na
Stw ardnienie rozsiane (SM) i ich opiekunów .>>>
Samokontrola choroby przewlekłej z dzienniczkami
TacyJakJa.pl

W czerw cu nagrodziliśmy osoby z naszej społeczności
najpilniej w ypełniające dzienniczki w TacyJakJa.pl.
je także jak nasze dzienniczki są im pomocne w
Czy w 2012 roku refundacja now oczesnego leczenia SM obejmie w Polsce dzieci Zapytaliśmy
samokontroli sw ojego stanu >>>
poniżej 16 roku życia?>>>
Stwardnienie rozsiane u dzieci

Zmierz swoje dziecko i umieść jego dane na siatce
centylowej.
Jeżeli chcesz dow iedzieć się, w którym centylu w zrostow ym
znajduje się Tw oje dziecko i w ydrukow ać w ynik na siatce
centylow ej - zapraszamy na stronę
Kobiety cierpiące na migrenę mają o połowę wyższe ryzyko rozwoju SM www.tacyjakja.pl/zmierz-dziecko.html.
Jak korzystać z siatki centylow e?>>>
Czy bóle głow y w ystępujące przed rozpoznaniem SM mogą być pierw szym
TacyJakJa.pl otrzymał certyfikat HONCode
objaw em tej choroby? >>>
Z dumą informujemy, że został nam przyznany Certyfikat
HONCode (Health On the Net Foundation) , którym
honorow ane są serw isy o tematyce medycznej, spełniające
8 reguł w iarygodności:>>>

Polecamy linki

Zidentyfikowano nieprawidłowe geny odpowiedzialne za ryzyko SM
Niepraw idłow e geny odpow iedzialne za komórkow ą odpow iedź immunologiczną
mogą aktyw ow ać się pod w pływ em bodźców środow iskow ych i rozpocząć
proces stw ardnienia rozsianego.>>>

Ranking lekarzy
www.TaDrugaOpryszczka.pl
www.dwubiegunowa.net.pl
www.padaczka.net.pl

Polska Prezydencja w Unii a SM

www.wyleczona-schizofrenia.pl

Minister Ew a Kopacz ustanow iła Zapobieganie chorobom mózgu i chorobom
neurodegeneracyjnym jednym z priorytetów naszej prezydencji w UE w
obszarze zdrow ia - nie ma tam jednak słow a o stw ardnieniu rozsianym.>>>

www.reumatoidalnezapaleniestawow.net.pl
www.TaDrugaOpryszczka.pl
www.moja-depresja.pl

Mity na temat SM
Ze stw ardnieniem rozsianym w iąże się w iele nieporozumień. Sama nazw a
choroby kojarzy się z trw ałym kalectw em i w izją poruszania się na w ózku
inw alidzkim. A jak na praw dę żyje się z SM?>>>

Nowe - doustne - leki w terapii stwardnienia rozsianego
Chorzy na SM przez lata czekali na leki w formie tabletek, a nie zastrzyków .
Przedstaw iamy pierw szego na mecie i inne kolejne w w yścigu? >>>

Aktywność umysłowa może zapobiegać zaburzeniom poznawczym w
SM
Ćw iczenie umysłu zw iększa liczbę połączeń synaptycznych w mózgu>>>
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Czy niedobór witaminy D ma związek z SM?
W itamina D oddziaływ uje silnie na układ immunologiczny, a jej niedobór
stw ierdzany jest częściej u chorych na SM niż w populacji ogólnej >>>

Leczony zdobył Mont Blanc... i wyczerpał limit leków refundowanych
Po 5 latach od rozpoznania stw ardnienia rozsianego zdobył najw yższy szczyt
Europy; od stycznia 2011 zmuszony jest zbierać pieniądze na leki hamujące
postęp choroby.>>>

Program rehabilitacyjny dla osób chorych na SM
Krakow skie Centrum Rehabilitacji uruchomił specjalistyczne programy
rehabilitacyjne dla osób chorych na stw ardnienie rozsiane. >>>

Szansa na zniesienie limitu wiekowego dla leczenia
immunomodulujacego w SM
Now a w ersja programu terapeutycznego leczenia chorych na SM zakłada
zniesienie limitu w ieku oraz w ydłużenie terapii immunomodulującej do 60
miesięcy >>>

Zaburzony odpływu żylny z mózgu (CCSVI) a SM - stan wiedzy po roku
Po roku od ogłoszenia teorii o zw iązku między niew ydolnością żylną krążenia
mózgow ego (CCSVI) a SM, nadal nie opublikow ano żadnego randomizow anego i
kontrolow anego badania dotyczącego w yników operacyjnego leczenia CCSVI
>>>

Znieczulenie do operacji - punkt widzenia pacjenta z SM
Jakie rodzaje znieczulenia ma do w yboru anestezjolog i pacjent ze stw ardnienie
rozsianym? >>>

SM a niedoczynność tarczycy
Osoby z SM nie leczone lekami immunomodulującymi mają w iększe ryzyko
rozw oju niedoczynności tarczycy >>>

Liczy się czas ! - leczenie immunomodulujące stwardnienia rozsianego
Badania w skazują, że leki immunomodulujące w SM działają tym lepiej, im
szybciej rozpocznie się terapię, zaraz po postaw ieniu rozpoznania SM >>>
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