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Napisał Cypek dnia 2012-10-14 21:56:41 (126 odsłon)

Zaloguj się...
Nazw a użytkow nika:
Hasło użytkow nika:

9 7 proc. chorych na stw ardnienie rozsiane (SM) nie cierpi na
niew ydolność żył odprow adzających krew z centralnego układu
nerw ow ego - w ykazały badania ufundow ane przez W łoskie Tow arzystw o SM
(AISM).

Napisał Cypek dnia 2012-04-15 20:53:30 (286 odsłon)

Szukaj

D nia 18.04.20012r w

środę o godz. 16:00 przy ul. Sucharskiego
17 odbędzie się w alne zebranie członków Stow arzyszenia.

Szukaj
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Ich w yniki zaprezentow ano na 28. kongresie Europejskiego Komitetu ds.
Leczenia i Badań nad SM (ECTRIMS), który w w eekend zakończył się w Lyonie
(Francja).
Ocena: 0.00 (0 głosów ) - Oceń tę wiadomość - Czytaj więcej... | 4838 bajtów
więcej | 1 komentarz

B IEGUSY : Ż YCZENIA W IELKANOCNE
Napisał Cypek dnia 2012-04-06 14:20:00 (304 odsłon)
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ROZSIANE LECZONE DROŻEJ I GORZEJ
Napisał Cypek dnia 2012-03-02 15:29:41 (693 odsłon)

P o 1 stycznia chorzy na stw ardnienie rozsiane przyjmują potrzebny
im lek Solu-Medrol podczas 5-dniow ego pobytu w szpitalu, co za
każdym razem kosztuje podatnika ok. 3,5 tys. zł.

W esołych Św iąt W ielkanocnych, Spokoju Ducha, w iary w ludzi,
Przed zmianami zasad refundacji, ta sama procedura w w arunkach
umiejętności dostrzegania piękna tego Św iata oraz w iary w siebie i ambulatoryjnych była kilkakrotnie tańsza dla budżetu. Co gorsza zdarza się, że
sw oje możliw ości.
chorzy nie mogą dostać się na odział szpitalny w momencie "rzutu" choroby,
gdy podaw anie preparatu ma sens i jest skuteczne. Spraw ą zajął się już
Życzą zarząd Stowarzyszenia
przew odniczący Komisji Medycznej przy Polskim Tow arzystw ie Stw ardnienia
oraz administrator strony
Rozsianego i krajow y konsultant ds. neurologii - ustalił portal tvp.info
Ocena: 0.00 (0 głosów ) - Oceń tę wiadomość - Czytaj więcej... | 5

Ocena: 5.00 (1 głos) - Oceń tę wiadomość - Czytaj więcej... | 2092 bajtów

komentarzy
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więcej | 2 komentarzy

P RAWO : C O ZROBIĆ GDY PRZEDŁUŻENIE

PROGRAMU TERAPEUTYCZNEGO
LUB WŁĄCZENIE DO PROGRAMU NIE PRZEBIEGA SPRAWNIE

Napisał Cypek dnia 2012-03-02 15:27:30 (624 odsłon)
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P RAWO : S TWARDNIENIE

Z espół naukow ców

z The Scripps Research institute,
w spółpracując z z członkami Receptos, stw orzyli pierw szy
w irtualny obraz w ysokiej rozdzielczości struktur komórkow ych o nazw ie S1P1.
Są to receptory które są bardzo w ażnymi strukturami w kontrolow aniu
początku jak i postępu stw ardnienia rozsianego oraz innych chorób.

Napisał Cypek dnia 2012-03-01 10:52:50 (555 odsłon)

W

zw iązku z podpisaniem Zarządzenia Prezesa NFZ podczas
spotkania Zespołu Parlamentarnego otrzymaliśmy zapew nienie, iż
umow y ze św iadczeniodaw cami (szpitalami) realizującymi św iadczenia w
ramach Popraw ki będą przez Oddziały NFZ niezw łocznie aneksow ane.

Ocena: 0.00 (0 głosów ) - Oceń tę wiadomość - Czytaj więcej... | 3118 bajtów Jeśli zdarzyłaby się jednak sytuacja, że w łączenie do programu
więcej | 2 komentarzy terapeutycznego (przedłużenie programu) nie przebiega w Państw a przypadku
spraw nie, przygotow aliśmy dw a w zory pism do W ojew ódzkich Oddziałów NFZ.
P RAWO : S POTKANIE Z ESPOŁU P ARLAMENTARNEGO DS. SM
Pisma te pow inni w ysyłać pacjenci, którzy spotkali się z odmow ą bądź
Napisał Cypek dnia 2012-03-01 10:50:36 (440 odsłon)
problemami z dostępem do leczenia i realizacji postanow ień Popraw ki.
W dniu 16 lutego 2012 roku odbyło się spotkanie Zespołu
Ocena: 0.00 (0 głosów ) - Oceń tę wiadomość - Czytaj więcej... | 1825 bajtów
Parlamentarnego ds. SM. Spotkanie pośw ięcone było następującym
więcej | 6 komentarzy
kw estiom:
M EDYCYNA : W YHODOWANO KOMÓRKI MÓZGU Z KOMÓREK MACIERZYSTYCH
1. Rozporządzenie Ministra Zdrow ia z dnia 12 grudnia 2011 zmieniające
Napisał Cypek dnia 2012-01-25 13:50:00 (963 odsłon)
rozporządzenie w spraw ie św iadczeń gw arantow anych z zakresu programów
zdrow otnych (Dz.U. 2011 nr 269 poz. 1597)
2. Dostępność do leków po w prow adzeniu ustaw y refundacyjnej.
Rozporządzenie w spraw ie środków pomocniczych i higienicznych.
3. Projekt Narodow ego Programu Leczenia SM:
- Przyjęcie standardu leczenia pacjentów z SM
- Refundacja now ych terapii dla pacjentów , którzy nie reagują na leczenie
immunomodulacyjne
- Sanatoria i dostęp do rehabilitacji - standard rehabilitacji u osób chorych na
SM (w tym kontraktow ania), rehabilitacja poszpitalna
Ocena: 0.00 (0 głosów ) - Oceń tę wiadomość - Czytaj więcej... | 2315 bajtów

P o raz pierw szy w historii komórki macierzyste z pępow iny
zostały przekształcone w inne typy komórek, które mogą
doprow adzić do now ych opcji leczenia urazów rdzenia kręgow ego i
stw ardnienia rozsianego lub innych chorób układu nerw ow ego.
"Po raz pierw szy udało się to zrobić z nie-zarodkow ych komórek
macierzystych" mów i James Hickman, University of Central Florida bioengineer i
lider grupy badaw czej, której osiągnięcie jest opisane w czasopiśmie ACS
Chemical Neuroscience.
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Ocena: 10.00 (1 głos) - Oceń tę wiadomość - Czytaj więcej... | 4480 bajtów

więcej | 6 komentarzy

P RAWO : N OWE

Twoja reklama tutaj za
1zł/dzień

więcej | 4 komentarzy

P RAWO : W YDŁUŻONO CZAS

FINANSOWANIA LECZENIA STWARDNIENIA

Ankieta

Napisał Cypek dnia 2012-01-23 14:04:38 (700 odsłon) ROZSIANEGO

P o opublikow aniu rozporządzenia z 12 grudnia 2011 r. w ielu
pacjentów chorych na stw ardnienie rozsiane odetchnęło z ulgą
(pisaliśmy o tym w artykule: Wydłużono czas finansowania leczenia
stwardnienia rozsianego) - tego dnia przez ministra zdrow ia podpisane
zostało rozporządzenie w spraw ie m. in. rozszerzenia programu
terapeutycznego na pacjentów z SM od 12. roku życia (a nie, jak poprzednio,
od lat 16) oraz zniesienia górnej granicy w ieku w kw alifikacji do programu i
przedłużenia okresu korzystania z niego do 5 lat. Szybko okazało się, że to
radość przedw czesna, bo już 1 stycznia br. rozporządzenie nie było w ażne.

Napisał Cypek dnia 2012-01-02 01:10:00 (876 odsłon)

1 2 grudnia br Minister Zdrow ia podpisał Rozporządzenie zmieniające
rozporządzenie w spraw ie św iadczeń gw arantow anych z zakresu
programów zdrow otnych. Oznacza to, że zmiany w programie terapeutycznym
leczenie stw ardnienia rozsianego stały się faktem. Najw ażniejsze zmiany to:
- dostęp do programu dla dzieci od 12 roku życia (było od 16)
- brak górnej granicy w ieku w kw alifikacji!
- w ydłużenie czasu finansow ania leczenia do 5 lat.
Ocena: 0.00 (0 głosów ) - Oceń tę wiadomość - Czytaj więcej... | 860 bajtów

Ocena: 5.00 (2 głosów ) - Oceń tę wiadomość - Czytaj więcej... | 4266 bajtów

więcej | 2 komentarzy

więcej | 4 komentarzy
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