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Szukaj w serwisie:

Aktualności:
Współpraca z NZOZ INTER-MED
NZOZ INTER-MED jest największym ośrodkiem w
regionie
częstochowskim oferującym świadczenie
wysokiej jakości usług z zakresu gastroenterologii dla
dorosłych i dzieci, endoskopii przewodu pokarmowego,
endokrynologii i hepatologii, a także badań
holterowskich EKG i...
czytaj więcej »

Pozostałe aktualności »

STRONA GŁÓWNA

TOWARZYSTWO

DOŁĄCZ DO J-ELITY!

NASZE SPOTKANIA

FORUM

KONTAKT

Witamy na Stronach Towarzystwa

Oddziały
wybierz oddział...

Poradniki
NZJ i Ja - Zeszyt Ć wiczeń

CUDakowe wakacje konkurs dla dzieci
J-elita członkiem EFCCA
Choroba LeśniowskiegoCrohna

Polskie Towarzystwo Wspierania Osób z Nieswoistymi Zapaleniami Jelita "J-elita"
powstało w maju 2005 roku, a od 2007 roku ma status organizacji pożytku
publicznego, co oznacza, że na rzecz J-elity można przekazać 1% podatku
dochodowego.
Od kwietnia 2011 jesteśmy członkiem EFCCA - Europejskiej Federacji Stowarzyszeń
Crohna i Colitis Ulcerosa, która zrzesza Stowarzyszenia z 27 krajów europejskich.

Wrzodziejące zapalenie
jelita grubego

Prowadzimy działalność wydawniczą (Kwartalnik J-elita, Poradnik dla młodzieży i rodziców dzieci
chorych na NZJ, Płodność, ciąża i karmienie piersią w nieswoistych zapaleniach jelita). Nasze
wydawnictwa są bezpłatne i wysyłamy je do szpitali i przychodni – wystarczy złożyć
zamówienie.

Przyczyny choroby

Inne pola naszej działalności to:

Rozpoznanie
Leczenie
Częstość zachorowań

zobacz wszystk ie »

Kwartalniki

• organizacja:
– spotkań z lekarzami, psychologami, dietetykami, prawnikami itp.,
– turnusów rehabilitacyjnych,
– krótkoterminowych wyjazdów szkoleniowo-integracyjnych,
– imprez choinkowych i zabaw dla dzieci
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Powikłania
• szerzenie informacji poprzez stronę internetową

Dieta
• poradnictwo prowadzone drogą mailową i telefoniczną

Ciąża
Lekarze
Prawa pacjenta
Pisma do/z Ministerstwa
Zdrowia i NFZ

• starania o
– lepszą refundację leków,
– szerszy dostęp do leczenia żywieniowego,
– powrót NZJ na listę chorób przewlekłych (co dzięki wspólnej pracy udało się osiągnąć w
2009r.),
– łatwiejszy dostęp do lekarzy specjalistów

Prezentacje naszych
wykładowców

• dotarcie do szerszych kręgów z informacjami o schorzeniu, poprzez zainteresowanie mediów
NZJ

NZJ i J-elita w mediach

Liczymy na Państwa współpracę, gdyż dzięki Wam możemy dotrzeć do szerszej grupy chorych.

zobacz wszystk ie »

Facebook
Polskie Towarzystwo Wspierania Osób z NZJ "J-elita"
Lubię to!

Linki

1,228

Konkurs na najlepszą pracę doktorską/magisterską/licencjacką dotyczącą
tematyki NZJ - II edycja
WESPRZYJ NAS

Pomagają nam
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