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MAGYAR SCLEROSIS
MULTIPLEXES BETEGEKÉRT
ALAPÍTVÁNY
A Magyar Sclerosis Multiplexes Betegekért Alapítványt
1999-ben három SM-es beteg hozta létre az SM betegek érdekei képviselete, szociális helyzetének segítése,
egészségügyi állapota javítása céljából.
Több alkalommal végzett kérdőíves felmérés eredményei
azt igazoták vissza, hogy az SM betegek legfontosabb
szükségletei közé tartozik:
1. A rehabilitációs kezelésekhez való hozzáférés:
2. Az otthon gondozás intézményének hozzáférhetővé tétele minél szélesebb körben.
A PROJEKT LEÍRÁSA (MIT, HOL, KIK, KIKNEK)
A „Hálózatalakítás és komplex szolgáltatásfejlesztés a sclerosis multiplexszel élő betegek ellátására” címmel megvalósított projekt főpályázója közhasznú alapítványunk
volt, amely 6 megyei (Hajdú-Bihar, Békés, Bács-Kiskun,Jász-Nagykun-Szolnok, Heves, és Szabolcs-Szatmár-Bereg) egyesületet is bevont a projekt megvalósításába.
Az MSMBA az Alapító Okiratának megfelelően az SM betegek, fogyatékosok szociális ellátását tekinti stratégiai
céljának, amelyen belül jelenleg nappali ellátás és gondozás zajlik az alapítvány, mint fenntartó által üzemeltetett
Nyíregyházi SM Centrumban, ahol a betegek térítésmentesen kapják meg mindazokat a fizioterápiás kezeléseket
és ellátásokat, amelyek segítségével a
betegség progressziója lelassul, esetleg megáll.
A projekt fő célja az volt, hogy a betegkörbe tartozók az
OEP által limitáltan finanszírozott kezeléseken túlmenően
is térítésmentesen hozzájuthassanak az egyéni terápiákhoz, és eljussanak a szakemberek azokhoz az SM betegek
is, akik részben betegségük jellege, előrehaladottsága,
részben a közvetlen környezet támogatásának hiánya
miatt nem képesek az SM centrumba eljutni és a fizioterápiás, rehabilitációs segítséget igénybe venni. A projektben
vállalt indikátorok szerint a kezelések fele házhoz kimenő
kezelés volt, azaz már otthonápolás keretében valósult.
A közvetett célcsoport tagjai kb. 2500 fő eredményeink
olyan haszonélvezői, akik a projekt disszeminációja révén
ismerhették meg a szolidaritás fontosságát (projekt
rendezvények, honlap, facebook, SM világnap).
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ESÉLY A MOBILIZÁCIÓ
HIÁNYA,
egészségügyi állapot
miatt intézményi rehabilitációs kezeléseken
részt venni nem tudó
betegek pozitív
állapotváltozására.

A programnak része volt a megyékben a szociális otthongondozás, ami a betegek életminőségén jelentősen tudott
javítani és része volt a szakemberek SM betegekre koncentráló speciális gyakorlati és elméleti képzése is.
A PROJEKT EREDMÉNYEI: Az SM betegek szükségletei
közül a legfontosabbak a mozgásképesség megőrzése,
legalább szinten tartása, általános fizikai és mentális
állapotuk javítása,amelyhez mind a gyógytorna, mind a
gyógymasszázs támogató segítséget nyújtott. További
eredmény a betegséggel való együttélés könnyítése a
későbbiekben egyénileg is végezhető nyújtó gyakorlatok
betanításának, és a kimozgató technikák közvetlen
megismertetésének eredményeként. Az otthongondozás
pedig az elmagányosodás csökkenéséhez járult hozzá.
A projekt disszeminációja révén a többi SM beteg is
megismerhette az alapítvány által kínált lehetőségeket.
JÖVŐBELI TERVEK: Amellett, hogy az OEP által finanszírozott gyógytorna limitáltsága nehézséget okoz a betegek
számára, az otthoni szakápolás keretében ellátható feladatok körébe a gyógymasszázs nem tartozik bele, holott
SM betegeknél az fokozottan segít a mozgásszervi
funkciók megőrzésében és javításában, az izmok
mozgással szembeni ellenállásának csökkentésében.
A közeljövőben lobby tevékenységünk célkitűzése
a gyógymasszázs bekerülése az otthoni szakápolás
keretébe az OEP által finanszírozottan.

Magyar Sclerosis Multiplexes
Betegekért Alapítvány
Fazekasné dr. Magda Erzsébet
m.s.m.b.a@outlook.hu,
06/30/303-6466,
msmba.hu,
msmba facebook

2

AMIT A SCLEROSIS MULTIPLEXES
BETEGSÉGRŐL TUDHATUNK.

AHOGY A SCLEROSIS MULTIPLEXES
BETEGEKEN SEGÍTHETÜNK!
A SZERVEZET KÜLDETÉSE: A megyében élő sclerosis
multiplexes betegségben szenvedő betegek összefogása,
segítése és a lehetőségeikhez mérten, programok
szervezése.
TEVÉKENYSÉGÜNK: További terveink, céljaink Egyesületünk a Szolnok megyében élő SM betegek központi helye,
ahol a betegek információt és segítséget kapnak a mindennapi élet és a betegségükkel kapcsolatos mindenkori
problémáiknak a lehető legegyszerűbb megoldására.
A JNSZ megyében élő SM betegek egészségügyi és
mentális helyzetének javítására irányuló segítségnyújtás.
A betegséggel és annak gyógyításával kapcsolatos
felvilágosítás. A betegek rehabilitációjának előmozdítása.
Gyógykezelések, gyógyüdülések szervezése és
lebonyolítása. Életvezetési segítségnyújtás. Egyénre
szabott segítségnyújtás. Öregbíteni az összefogásunkat
a társszervezetekkel a közös céljaink sikeresebb
megvalósításához. Kapcsolat építés a határon túli SM
szervezetekkel Informatikai kapcsolattartás beléptetése
és annak minél szélesebb körben való kiterjesztése.

SCLEROSIS MULTIPLEX

Az agy és a gerincvelő
fehérállománynak gócos
pusztulása következtében
kialakuló betegség.
Tünetei attól függően, hogy
az idegrendszer
mozgató vagy érző
elemeire terjed ki, lehetnek:
mozgás, érzés,
érzékszervi zavarok.

CÉLUNK, hogy testileg is és lelkileg is kiegyensúlyozottan
élje meg az SM beteg a betegségét.
ALAKULÁSUNKTÓL NAPJAINKIG:
1991. évben alakultunk SM klubként néhány taggal.
Negyedévenkénti összejövetelek tartottunk, ahol találkozhatnak egymással a sorstársak. Mára a tagjaink száma
80 főre bővült.
Előadásokon való részvétellel, tapasztalat cserével, is
segítjük a nehéz helyzetben lévő betegek életét. Az évente
megtartott közgyűlés, gyógyüdülések szervezése, a
kirándulásokon és kulturális programokon való részvétellel,
ünnepekre való megemlékezéssel, egyéb soros eseményeken való megjelenéssel próbáljuk a hétköznapi
szürkeséget, színessé és élvezetesebbé tenni.

Sclerosis Multiplexes Betegek Jász-Nagykun
Szolnok Megyei Egyesülete
Mobil telefon: 06-20/332-65-85
Honlap: www.smszolnok.hu
FB: https://www.facebook.com/adomanyboltsm
metaweb.hu
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MAGYAR SZERVÁTÜLTETETTEK SZÖVETSÉGE

RAJTAD IS MÚLIK! KÉPZETT BETEG
EDUKÁCIÓS PROGRAM TAPASZTALATAI
SZERVÁTÜLTETETTEKNÉL
EDUKÁCIÓS PROGRAMUNK CÉLJA MEGTANÍTANI AZ
ÚJ SZERVVEL VALÓ EGYÜTTÉLÉST A MINŐSÉGIBB ÉS
HOSSZABB ÉLETÉRT.
A Bevezetés: Felmérésünk szerint a legtöbb szervátültetett alulinformált, mivel nincs elég idő megérteni és megtanulni mindazt, ami az új szervvel való új élethez szükséges.
Öt év alatt, 21 alkalommal, mintegy 800 beteget edukáltunk. Célunk, hogy minden egy éven belüli szervátültetett
megkapja és megértse a szükséges információkat, legyen
motivált arra, hogy aktív, önmagáért és társaiért tenni
akaró életet éljen. A két és félnapos program ingyenes
a betegek számára, amelyet gyógyszergyárak, az EMMI,
magánemberek és pályázatok támogatnak.
PÉNTEK: ismerkedés, a hétvége céljainak kidolgozása
kiscsoportokban, Szövetség működésének bemutatása
SZOMBAT:
Orvosi blokk: szakmai információk beteg nyelven,
orvos – beteg fórum
Életmód blokk: a helyes táplálkozás, dietetikus
szakatanácsok, életmód csoport létrehozása
Mozgás és sport: a rendszeres mozgás életéveket
jelenthet. Megfoghatóvá tesszük az edzettség fogalmát, konkrét útmutatást adunk és gyakorlatokat
mutatunk be. Szövetség által nyújtott sportolási
lehetőségek bemutatása. Táncterápia és mozgásformák megismertetése.
VASÁRNAP:
Lelki egészség blokk: pszichológus és családterapeuta ad segítséget a leggyakoribb problémák
leküzdéséhez.
Záró blokk: célok kiértékelése, egyéni fogadalmak és
példák, hogy ki és min fog változtatni. Fontos, hogy
olyan motivált, felfokozott állapotban vannak, amikor
életmód váltásra (rendszeres mozgás, okos tányér
szerinti étkezés, közösségbe járás) is képesek.
Kérdőíves felmérés a résztvevők egészség értéséről,
életmódjáról, az előadók és a program értékelése.
Minden résztvevő Képzett Beteg oklevelet kap. A három nap alatt rengeteg fénykép készül, amelyekből
egy kisfilmet vetítünk le mindarról, ami velük, velünk
történt, erősítve az egymást segítő közösséget és
motiváltságot.
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Edukációs
programunk
célja megtanítani
az új szervvel való
együttélést a
minőségibb és
hosszabb
életért.
Kérdőíves felmérésünk eredményei:
A szervátültetés előtt 47%, míg utána is csak a 74% értékelte
a kapott információkat elegendőnek
Saját gyógyszereik szedését (mire szedi, hogyan kell szedni)
csak 64% értékelte teljesen bizonyosra.
Információikat a kezelőorvos után azonos arányban az asszisztenstől vagy betegtárstól illetve sokan online szerzik be.
A testmozgást 100% nagyon fontosnak vagy fontosnak
tartja, de csak 43% végez hetente legalább 3x >30 perc
fizikai aktivitást
Influenza ellen 48% oltatná be magát a transzplantált és
csupán 33 % a hozzátartozói csoportban.
Konklúzió és eredmény: Fontos a betegeknek és hozzátartozóiknak a betegek nyelvén történő informálása. A program
résztvevői az orvosok szerint motiváltak, többen elkezdtek
mozogni, sportolni, kevesebb gondozást igényelnek és javult
az adherenciájuk. Sokkal aktívabban vesznek rész a
Szövetség rendezvényein, sportversenyein, mint a többiek.
Kérdőíves visszajelzésünk segíti a gondozó orvosokat, hogy
a problémás területeket megismerjék és célzottan
edukáljanak. A programunkon végzett képzett beteg
önmagáért többet tesz, aktívabb, javult az adherenciája, így
komoly egészség-nyereséget és költség- megtakarítást ér el.
Jövő: Online továbbképző anyagok, fenntartó kurzusok a
képzett betegeknek
A program finanszírozása: A program támogatója az EMMI,
az Astellas Pharma, a Novartis, különböző pályázatok és
magánemberek.

Magyar Szervátültetettek Szövetsége
1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3. Dr.
Grózli Csaba
grozli@trapilap.hu
+36204585562
www.trapilap.hu
Facebook: www.facebook.com/MSZSZ
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AFÁZIA – AZ ÚJRABESZÉLŐK EGYESÜLETE

AZ AFÁZIA EGYESÜLET ORSZÁGOS
SZERVEZETÉNEK KIÉPÍTÉSE
BEVEZETÉS/A PROJEKT HÁTTERE, miért volt rá szükség
Egyesületünk 2007-ben jött létre. 13 éves fennállása óta
folyamatosan az afáziás emberek mindennapjait segítő
tevékenységet lát el, így célja egyrészt az agyi sérülésen
átesett afáziás emberek, családtagjaik terápiás lehetőséghez juttatása és a szakmai érdekvédelem, tájékoztatás
és tanácsadás a beszédfogyatékosságukból adódó problémáik megoldására, továbbá az, hogy a szűkebb és tágabb
társadalmi környezet ismerje meg a stroke, vagy egyéb
baleset következtében kialakuló nyelvi zavart, az afáziát.
Először egy könyvtárszobában, teljesen önkéntes alapon
működött, majd az évek során fokozatosan bővült, mind
tevékenységét, mind szervezeti felépítését illetően. 2014
óta tevékenységünket már Budapesten, a Péterfy Sándor u.
40. sz. alatt található irodahelyiségben végezzük.
Jelenleg az egyesület az alábbi rehabilitációs lehetőségeket biztosítja: egyéni, kis-, és nagycsoportos logopédiai
terápia, pszichológiai csoportfoglalkozás érintettek és
hozzátartozók számára, mentálhigiénés, zeneterápiás
foglalkozás és autogén tréning.
Az évek során több száz afáziás beteg kereste fel az
Egyesületet, jelenleg hetente átlag 60 embernek biztosít
rendszeres terápiás foglalkozást, amely az országban
teljesen egyedülálló és hiánypótló.
Jogalkotási űr miatt az afáziával élő személyek a Fot. tv.
23.§-ban biztosított fogyatékossági támogatás
szabályozásában a jogosultsági kör felsorolásánál nem
képeznek külön fogyatékossági kategóriát, ennek köszönhetően gyakorlatilag nem jutnak hozzá a rehabilitáció
lehetőségéhez, mely alapját képezné a változásnak és
visszatérésnek. További nehezítő tényező, hogy kevés
logopédus dolgozik a klinikumban.

Minden afáziás
számára
elérni a logopédiai
terápia lehetőségét, hogy
ezzel újra magabiztosan
kommunikáljanak az élet
bármely területén.

A jelenlegi jogi helyzet és számos vidéki megkeresés miatt
az Afázia Egyesület jelenlétét területileg is bővíteni kívánja
és a megyék aktív bevonásával egy állandó, folyamatosan
fennálló országos hálózatot szeretne létrehozni, mellyel
tevékenységének nem csak egy újabb pillért biztosít,
amellyel eredményeinek és segítő munkájának hatását
és így azok fenntartását teszi lehetővé, hanem az Afázia
Egyesület országos logopédiai hálózata révén
Magyarország teljes területén logopédiai rehabilitációt és
érdekképviseletet biztosít az afáziás személyek számára.
JÖVŐBELI TERVEK
Az Afázia Egyesület állami feladatot ellátva több lépcsőben,
afáziás személyek és szakemberek bevonásával országosan
biztosítja az logopédiai rehabilitációját és érdekképviseletét.
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Afázia – Az Újrabeszélők Egyesülete
Kapcsolattartó: Dallos Zsuzsanna
E-mail címe: afazia@aphasie.hu
Telefonszáma: +36706049808
Honlap: www.aphasie.hu
Facebook: https://www.facebook.com/ujrabeszelok/
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SZÍV SN ORSZÁGOS BETEGEGYESÜLET

KEZEDBEN A SZÍVED!
Évente 16 000, óránként két szívinfarktust regisztrálnak.
20 000 főt veszítünk el szív-érrendszeri betegségben:
magas koleszterin, magas vércukorszint, magas vérnyomás, mozgáshiány miatt.
A magyar kardiológia ma ott tart, hogy az időben felismert
orvoshoz forduló szívbetegek döntő többséget meg tudják
menteni. Ennek ellenére még ma is évente 20 ezer embert
veszítünk el szív- és érrendszeri betegségekben. Mindezt
úgy, hogy az orvostudomány és az ellátórendszer valóban világszínvonalon dolgozik, a gond azonban a lakosság tájékozottságával, illetve a betegek kooperációjával
van. Még mindig hirtelen szívpanaszok esetén átlagosan
négy órát várunk, míg segítséget kérünk, pedig itt minden
perc életmentő lehet. Aztán a túlélést követő kritikus 365
napban az odafigyelés lankad, ebben az időszakban a már
megmentett betegek 20%-át veszítjük el.
Érdemes évente kardiovaszkuláris szűrésekre járni, a generációváltás során családfát kialakítani, mert előremutató következtetéseket nyerünk belőle. 2019-ben hatékonyabb edukációra és koncentráltabb módon végezhető
szűrővizsgálatokra van szükség.
2011-ben a Semmelweis Egyetem szakdolgozói és betegei létrehozták a szívbetegséggel élők civil és önkéntes
betegegyesületét az érdekvédelem erősítésére. Az elmúlt
nyolc évben számos eredményt értünk el és most a pályázat segítségével az eddigi tapasztalatainkat felhasználva
tovább szeretnénk lépni.
A PROJEKT LEÍRÁSA:
Előzzük meg a betegséget!
30. szűrés a SE, Városmajori klinika-SZÍVSN-Hegyvidék
összefogásával: vércukor, koleszterin, vérnyomás, nyaki
ütőér, hasi aorta ultrahang mérésével a XII kerületi lakosoknak.
A szűréseket a SZÍV SN betegegyesület tanácsadó ápolói,
asszisztensei végzik, pozitív esetben a páciensek rövid
időn belül a Városmajori klinika szakembereihez kerülnek.
Ismerjük meg betegségünket és növeljük életkilátásainkat,
minőségi életéveink számát!
Korunk megváltozott betegigényei gyors alkalmazkodást
követelnek: könnyen kezelhető otthoni technológiával,
magas hatékonyságú, színvonalas ellátással. A gyógyulás
alapja a személyreszabott orvoslás és a könnyen érthető
betegtájékoztatás.
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CSAK HITELES FORRÁSBÓL!
Kitartóan keressük a legmegfelelőbb oktatási formát,
amely bevezeti az érdeklődőket a megelőzés területére.
Törekedünk az érthetőségre és a hitelességre.
A PROJEKT EREDMÉNYEI:
Az európai színvonalú klinikai ellátást biztosító szakembergárda, 236 SZÍVSN előadás, 5400 érdeklődő együttes
gondolkodása, a párbeszéd kialakulása által valósult meg.
Megalakult a SZÍVSN országos betegegyesület egészséges, érdeklődő csoportja.
Az előadásokat a szűrések után, havonta folytatjuk a
Városmajori klinikán és a Hegyvidéki Szalonban. A szűrőprogram segítségével elérhetőséget adunk a korszerű
ellátáshoz.
EREDMÉNYEK:
1081 fő jelent meg a szűréseken
771 nőnél:
127 ritmuszavar
209 magas vércukor
278 magas koleszterinszint
341 magas vérnyomás volt mérhető.
310 férfinél:
72 ritmuszavar
106 magas vércukor
87 magas koleszterinszint
129 magas vérnyomás volt mérhető.
MÉDIA MEGJELENÉS RÉVÉN FIGYELEMFELHÍVÁS A
PROGRAMRA:
https://youtu.be/RItw51nJnto
Hegyvidéki újságban, szórólapok
Honlapunkon www.szivsn.hu és FB felületen tájékoztatjuk
az érdeklődőket a kardiológia legújabb vívmányairól.
JÖVŐBELI TERVEK
Együtt könnyebb! Részvétel a szakmai fórumokon, eredményeink ismertetése, a projekt kiterjesztése 21 kardiológiai
centrumra.
Laikus közönség szélesebb körű elérése, előadás sorozatok, oktató napok előkészítése (Lurdy Ház)
Média jelenlét megerősítése, SZÍVSN kampányok.

Egészségünk
a legnagyobb kincsünk,
saját felelősségünk!
SZÍVESEN segítünk
megismerni, megelőzni!
Szűrés és oktatás,
kevesebb szívinfarktus,
stroke és jobb
életkilátás!

SZÍV SN országos betegegyesület
Bernáth-Lukács Zsuzsa
szivsn@gmail.com
0620/825-8076
www.szivsn.hu
www.facebook.com/szivsn
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LÉLEKHELY EGYESÜLET

AUTIZMUS, FELNŐTTKORBAN ?
Miért vagyok más mint
a többiek?
Miért nem sikerül beilleszkednem
a munkahelyi közösségbe ?
Miért nehéz párt találnom?
Leggyakrabban ezekre a kérdésekre
keresik a választ a hozzánk forduló kliensek.
Míg a kisgyermekkori autizmus diagnosztizálás egyre fejlettebb hazánkban, addig a
felnőtteknél az esetleges autizmus
spektrum zavarban való érintettség sok
esetben rejtve marad, illetve fel sem merül.
Azok az érintettek, akik a spektrum kevésbé
markáns tünetekkel rendelkező végén
helyezkednek el, és jelenleg 20 – 25 év
felettiek, nagy százalékban téves
diagnózist kaptak, kapnak.

Az egyesület az autizmus spektrum zavarral és az
intellektuális képességzavarral élő emberek kiszolgáltatottságtól mentes, minél teljesebb társadalmi részvételének, életminőségük javításának elősegítését tűzte ki
célul, közhasznú tevékenységek révén.
Fő szakmai profilunk az autizmus felnőttkori, fejlődési és
viselkedéses elemzésre építő diagnosztikája.
Képzett szakembereinkkel segítjük az egyesülethez
forduló autizmus spektrumban érintett személyek fogyatékosságának megítélését és a diagnózis ismeretében
való érdekérvényesítést. A megfelelő diagnózis (autizmus
spektrum zavar, Asperger-szindróma) felállítása után
egyénre szabott kezelési tervet lehet felállítani, mellyel
az illető életminősége érdemben tud javulni és az eddigi
kínzó kérdéseire megkapja a választ.
AZ EREDMÉNYEINK: Hosszútávon vállaljuk klienseink
kezelését, pszichés támogatását.

metaweb.hu

Egyesületünk támogatja továbbá a Megismerhető
Autizmus Generáció munkaközösséget, melyben két
érintett fiatal, Oravecz Lizanka és Fekete Gy. Viktor az online
(youtube és facebook) és offline (tudásformáló előadások)
lehetőségeket kiaknázva igyekszik megismertetni az
autizmust az érdeklődők számára.
JÖVŐBENI TERVEK: hozzátartozó és szülőcsoportok
szervezése, hétvégi kommunikációt segítő tréningek
tartása, kreatív műhelymunka, nappali foglalkoztató
indítása
A PROJEKT / EGYESÜLET FINANSZÍROZÁSA :
a betegszervezet saját forrásaira támaszkodik.

Lélekhely Egyesület
kapcsolattartó: dr.Csécsei Éva elnök
eva.csecsei@gmail.com
diagnozis@lelekhely.hu
telefon: +36 20 431 9631
Honlap: www.lelekhely.hu
Facebook oldal: Lélekhely Egyesület
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RIROSZ

RITKA MARATHONRA FEL!
KEVÉS A RITKA BETEGSÉGEKHEZ ÉRTŐ SZAKEMBER!
A nemzetközi definíció szerint a ’ritkák’ olyan betegségek, amelyek maximum egy embert érintenek 2000 főből.
Ugyanakkor jelenleg több mint 8000 féle ritka betegség
van, melyek a magyar lakosság 5-6 %-át érintik. Az egyenként keveseket érintő betegségek ismereteinek hiánya
miatt kevés a hozzáértő szakember, így sokáig, akár
évtizedekig nem kapnak diagnózist, ezért megfelelő
kezelést sem. Viszont ezalatt az időszak alatt sok helytelen diagnózist, ezért felesleges kezelést kaphatnak. Mindez
sok szenvedést okoz a betegnek és családjának, hatalmas
terhet jelent az egészségügy számára és óriási felesleges
kiadást össztársadalmi szinten! Viszont ők jelentik az egyik
legnagyobb betegcsoportot, valamint az egyik legnagyobb
fogyatékos csoportot is! Számukra kevés a kutatás, a
gyógyszer, az ellátás, nincs sorstársi segítségük, stb.
Ezen az áldatlan állapoton próbál segíteni a RIROSZ az
információs szolgáltatásaival, kiadványaival, média kampányaival, azonban ezek nehezen érnek el a túlterhelt szakemberekhez, különös tekintettel az éppen végzés előtt álló,
vagy éppen végzett fiatalokra, pedig ők lesznek a következő
ritka beteg generációk gyógyítói, oktatói, segítői.
IDEATHON, VAGY HACKATHON A MEGOLDÁS!
Ezért azon jövőbeli szakemberek megtalálására, érdeklődésük felkeltésére, és a téma iránti érzékenyítésükre maratoni
ötletbörzét „Rare Marathon-t”rendezünk. Keressük azokat a
fiatal szakembereket, akik szeretnek nagyot álmodni, világos céljaik vannak, motiváltak és szeretik a nem mindennapi megoldásokat, ugyanakkor szeretnének egy friss és fiatal
szakemberekből álló hálózat részese lenni és közös csapatban dolgozni más szakterületek képviselőivel.
Számukra egy izgalmas és kreatív versenyt rendezünk a
Ritka Betegségek Világnapja részeként 2020 02.28-29én, a RIROSZ, és az Egészségügyi Menedzserképző Központ (SE) együttműködésében. A program címe: „Ritka
betegséggel élők hétköznapjainak megkönnyítése digitális
és egyéb eszközökkel”.

metaweb.hu

A mi feladatunk
is a jövő
generáció
szakembereinek
felkészítése!
A 02.28-án reggel kezdődő eseményen különböző szakterületekről érkező, a hazai vagy nemzetközi képzésben is
résztvevő diákok és frissen végzett szakemberek vegyes
csoportokban dolgoznak majd 30 órát azon, hogy a
felvetett problémára milyen digitális, részben telemedicínális, vagy egyéb megoldást találnak. Ebben egy nyitott,
interdiszciplináris csapat, trénerek, egészségügyi és ritka
betegségekkel foglalkozó szakértők fognak segíteni nekik. ️
A kidolgozott tervüket egy szakértő zsűri és a Ritka Nap
Szakértői Konferenciájának teljes hallgatósága fogja
elbírálni.
MÉDIA KAMPÁNY
A programhoz természetesen média kampány is társul,
hogy minél többen, és minél többféle érdekcsoportból
értesülhessenek az eseményről, a ritka betegségekről, és
a velük élők gondjairól. Igyekszünk mindezt sokféle csatornán (TV, rádió, sajtó, internet, stb.) eljuttatni mindenkihez.
EREDMÉNYEK
Reményeink szerint a projekt segítségével kialakulhat
majd a ritka betegségek nehézségeit értő, segíteni akaró,
fiatal szakemberek hálózata. Szélesebb nyilvánosságot
kaphat az ügyünk, többen, és könnyebben fordulhatnak a
ritka betegek és családtagjaik a RIROSZ-hoz segítségért!

Ritka és Veleszületett Rendellenességgel
Élők Országos Szövetsége
Vidákovichné Fogarassy Eszter
info@rirosz.hu
+36202437606
http://rirosz.hu
https://www.facebook.com/rirosz
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HEMOFILIÁSOK BARÁTI KÖRE

KISZOLGÁLTATOTTSÁGUNK A
GYÓGYSZERVIZSGÁLATOKBAN 2019-BEN
A GYÓGYSZERVIZSGÁLATOKAT ÉRINTŐ
LEGFONTOSABB JOGSZABÁLYOK:
• 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről
• 2005. évi XCV. törvény az emberi alkalmazásra kerülő
gyógyszerekről és egyéb, a gyógyszerpiacot szabályozó
törvények módosításáról
• 35/2005. (VIII. 26.) EüM rendelet az emberi felhasználásra
kerülő vizsgálati készítmények klinikai vizsgálatáról és a
helyes klinikai gyakorlat alkalmazásáról
„Az ördög a részletekben“, tartja a szólás mondás. A jogszabályok első rátekintésre alaposnak tűnnek, hiszen intézményes keretet biztosít az egészségügyi ellátás fejlődését
szolgáló sajátos tevékenységhez.
A CRO cég (clinical research organisaton) és felkínál egy
lehetőséget az egészségügyi ellátó intézménynek. A magyar egészségügy állandó pénztelenséggel küzd, örül az
alkalommnak az igazgató és megköti a szerződést. A beteg
reménykedik a jobb életesélyben, az orvos reménykedik a
jobb egészségügyi ellátási feltételekben és ezt a reményt
váltja apró pénzre a CRO cég a maga szigorúan profitorientált szemléletével és köt szerződést az egészségügyi intézménnyel, ami után elindul a gyógyszervizsgálat folyamata.
A tapasztalatok gyűlnek, aminek jelentős hányada panasz.
A panaszok egy irányba mutatnak, a CRO cégek rafinált –
elsősorban jogi - eszközökkel minimalizálják költségeiket
már a szerződéskötés stádiumában és ehhez a saját profithányaduk növelése érdekében szorosan ragaszkodnak
mindvégig.
ENNEK A TENDENCIÁNAK KIK A VESZTESEI?
• Legelső helyen kell említenünk a gyógyszerkutatást, hiszen
lehet bármilyen természettudományos bizonyíték, ha a
vizsgálatokhoz kapcsolódó bizalom megrendül a betegben,
az orvosban, az egészségügyi ellátó intézményben.
• Vesztes az egészségügyi ellátó is, hiszen a CRO cégek
packázása miatt a kiszolgáltatottsága, pénzügyi kitettsége
nem csökkent, hanem nőtt.
• Veszítettek a betegek is, hiszen úgy kellene viselkedniük
vizsgálati alanyként a jogaik érvényesítéséért, mint lókupecnek a piacon, pedig ők pontosan a kiszolgáltatott
helyzetük miatt erre képtelenek.

Tapasztalatunk szerint a gyógyszervizsgálatok, hétköznapi néven
gyógyszerkísérletek során a
betegek és a vizsgálatot végző
intézmények, orvosok jogainak
érvényesülését nem elégséges a
jelenlegi jog keretekre bízni. Sokkal
konkrétabb szabályozás szükséges,
hogy a gyógyszervizsgálatokat
szervező CRO cégekkel szemben
a betegek és az orvostársadalom
kellő védelmet kapjon és a
vizsgálatokkal kapcsolatos
bizalom növekedjen.

MI A MEGOLDÁS?
• A betegszervezetek és az orvosok (Magyar Orvosi Kamara)
fogjanak össze.
• Gyüjtsék össze a negatív tapasztalatokat, rendszerezzék,
hogy mi az eseti hiba és mi az ami pontosabb jogi
szabályozással kivédhető
• Az orvosok és a betegszervezetek közösen terjesszenek
be jogszabálymódosítást a gyógyszervizsgálatok pontosabb szabályozására.
MI A VÁRHATÓ EREDMÉNY?
• Kiszámíthatóbb szerződési feltételek.
• Csökken az egészségügyi intézmények kiszolgáltatottsága.
• Nő a vizsgálati alanyok (betegek) bizalma, több ember
vállalja a részvételt.
• A bizalom javulása több gyógyszervizsgálatot hoz
Magyarországra.

Hemofiliások Baráti Köre
2100 Gödöllő, Bethlen G. u. 15.
metaweb.hu
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MAGYAR RETT SZINDRÓMA ALAPÍTVÁNY

RETT-SZINDRÓMÁVAL ÉLŐ
BETEGEKET ÉS CSALÁDJAIKAT
TÁMOGATÓ SZAKMAI PROGRAM (PART)
A Rett-szindróma genetikai eredetű, leányokat érintő ritka betegség, mely halmozottan sérült állapottal jár. 1-1,5
tünetmentes év után a gyermekek értelmi képességei
rohamosan romlanak, mozgásuk eltérő ütemben fejlődik, beszédfejlődésük, játéktevékenységük szinte teljesen
megtorpan. A rohamosan romló állapot mellé új tünetek
jelennek meg: igen gyakoriak az epileptikus rohamok, az
autisztikus viselkedés, a mozgáskoordináció zavarai, a betegségre igen jellemző kéztördelő, sztereotip kézmozgások.
Különböző mértékben alvási, emésztési, légzési problémák
jelentkeznek. A betegség tehát sok szerv diszfunkcióját
okozza. Ez az összetett probléma nagy kihívás elé állítja az
érintett családokat. A PART – Program A Rett-szindrómás
lányok Támogatásáért – azért jött létre 2014-ben, hogy a
szülőknek nyújtson közvetlen és konkrét segítséget több
területen: képzésekkel, tanácsadással, terápiákkal, a szülői
kör erősítésével.
A PART a családok ellátását igényfelméréssel kezdte, de
mivel az alapítvány a kb. 100 regisztrált családdal közvetlen, szinte napi kapcsolatban áll, az igények folyamatosan
érkeznek a szervezet vezetői felé. Ennek megfelelően a
program a betegek otthonában és az ellátó intézményben
egyéni tanácsadást és heti/havi rendszerességgel fejlesztő foglalkozások biztosítását teszi lehetővé. A szakmai
munkához az alapítvány orvosokkal, gyógypedagógusokkal, terapeutákkal, egyetemi hallgatókkal és önkéntesekkel
működik együtt, szoros kapcsolatot tart fenn hazai és nemzetközi betegszervezetekkel.
Az öt éve zajló projekt eredményei között első helyen áll az
alternatív és augmentatív kommunikációs (AAK) módszerek és eszközök széles körben való megismertetése, melyet
elősegített két, közel 300 fős konferencia rendezése 2016ban és 2019-ben. Pályázati források révén eszközök vásárlását és kölcsönzését, workshopok, bemutatók megtartását
valósítottuk meg, a Rett-szindrómán kívüli betegcsoportok
számára is. 2014 óta több száz terápiás alkalmat biztosítottunk a betegeknek állapotuk javítása érdekében.

A Rett-szindrómás
betegeknél két
nagy területen –
kommunikáció
és mozgás – alkalmazott
speciális terápiák
nagymértékben
javítják az
életminőséget.
is elérhető a szülők, családtagok, orvosok, gyógypedagógusok, terapeuták és minden érdeklődő számára. Az alapítvány az elmúlt 5 évben kiemelten foglalkozott a családok
információkkal való ellátásán, ezért új honlapot készített,
saját FB-oldalt és zárt csoportot hozott létre, utóbbiban az
érintettek közvetlenül elérik egymást problémáikkal.
A program folytatását hosszú távon tervezzük folytatni a
két fő területen, ehhez igyekszünk forrásokat biztosítani
(pályázatok, céges és magánadományok). 2020-ban ismét
szeretnénk egy egész éven át zajló előadássorozatot indítani szülők és szakemberek számára vidéki helyszíneken
is. Jelenleg egy februári szegedi AAK-konferenciát és egy
májusi rehabilitációs hétvégét szervezünk.

2014-től folyamatosan rendezünk szülőtalálkozókkal közös előadásokat tematikus blokkokban: mozgásfejlesztés,
evésterápia, kognitív képességek javítása, AAK tanítása.
2016-ban jelent meg az első magyar nyelvű összefoglalás a
Rett-szindrómáról, mely nyomtatott és online formában

metaweb.hu

Magyar Rett Szindróma Alapítvány
Dr. Szili Danijela
rettszindromaalapitvany@gmail.com
+36-20-542-7128
www.rettszindroma.hu
FB: https://www.facebook.com/rettalapitvany/

10

MAGYAR TOURETTE-SZINDRÓMA EGYESÜLET

TOURETTE-SZINDRÓMA
LEGFONTOSABB TANÁCSOK PEDAGÓGUSOKNAK
A Tourette-szindróma (TS) egy mozgásos és hangadásos
tikekkel járó tünetegyüttes, ami 100-ból egy iskoláskorú
gyermeket érint. Több, mint 50000 TS-val érintett gyermek és felnőtt él Magyarországon, többségüknél a Tourette
jelentősen kihat mindennapi életükre, társadalmi, oktatási,
gazdasági hatása jelentős.
Mivel a tikek jellemzően gyermekkorban, 6-10 éves kor
között jelentkeznek, kiemelten fontos, hogy a gyermekekkel
foglalkozó szakemberek, kiváltképpen a pedagógusok felismerjék ezt a tünetegyüttest és legyenek olyan eszközök a
kezükben a munkájuk során, amivel támogathatják az ezzel
élő gyermekeket és családjukat.
A tanulás során számos nehézséggel kell megküzdenie a
Tourette-es gyermekeknek. Legtöbbjük megpróbálja
visszatartani a tikeket az osztályteremben, az erre fordított
energia és figyelem gyakran megnehezíti, hogy a diák
képes legyen részt venni abban, ami körülötte zajlik.

A Magyar
Tourette-Szindróma
Egyesület tájékoztató
kampányt indít olyan
szakemberek számára, akik
a napi munkájuk során
diagnosztizált
Tourette-szindrómás
gyermekkel dolgoznak.

Nehézségeket jelent továbbá, hogy a szemeket, fejet vagy
nyakat érintő motoros tikek hosszabb időre is megzavarhatják az olvasást, és befolyásolhatják a kézírást.
Mivel a tikeket bizonyos ingerek provokálhatják, fontos
odafigyelni arra, hogy az osztálytársak ne idézzék elő s
zándékosan ezeket a tényezőket.
A pedagógusok számára hasznos lehet, ha ismeretet
szereznek a Tourette-szindrómával kapcsolatban, a
tájékoztatónkban javasolt gyakorlatok segítségével megismertethetik az osztály- és iskolatársakkal a Tourette-et,
ezáltal csökkenthetik a szorongást a érintett diákban és
segíthetik egy támogató közösség kialakulását.
A tikek bemutatása mellett olyan apróságnak tűnő
dologra hívjuk fel a figyelmet, mint például az ültetési rend,
a feleltetés, dolgozatírás nehézségei, vagy néhány tévhitre,
mint például az, hogy a TS rossz nevelés vagy bántalmazás
eredménye lenne, vagy hogy a Tourette-szindrómás
biztosan káromkodni fog az órán.

metaweb.hu

Tájékoztató kampányunk részeként ingyenes papír alapú
szóróanyagot juttat el Egyesületünk minden pedagógusnak,
gyermekkel foglalkozó szakembernek, aki igényét jelzi
felénk.
2019. novemberében kampányunk során közel 150
intézménybe, óvódákba, általános és középiskolákba
jutottak el tájékoztató anyagaink. 2020 év elején újabb
kampányt tervezünk, amit érzékenyítő előadások
szervezésével egészítünk ki, az érintett intézmények
bevonásával.

Magyar Tourette-szindróma Egyesület
Hajnal Gergely, elnök
info@tourette.hu
+36304616999
www.tourette.hu
www.facebook.com/ts.hungary
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TRANSZPLANTÁCIÓS ALAPÍTVÁNY
A MEGÚJÍTOTT ÉLETEKÉRT

A SZERVÁTÜLTETÉS ÉLETET MENT!
MAGYARORSZÁGON AZ ÉLŐDONOROS VESETRANSZPLANTÁCIÓS SZÁMA 2005-IG RENDKÍVÜL CSEKÉLY VOLT
AZ ÉLŐDONOROS VESEÁTÜLTETÉSEK JELLEMZŐI NÉHÁNY KIEMELT ORSZÁGBAN 2005.

Ország

Európai Unió

Összes
veseátültetések
száma

veseátültetések
száma

Az 1 millió
lakosra jutó
veseátültetések
aránya %

veseátültetések
aránya az összes
veseátültetéshez
visz

16176

2216

4,9

13,7

Svédország

391

172

19,1

44

Hollandia

697

275

16,8

39,4

Egyesült
Királyság

1855

543

9,2

29,3

Németország

2172

522

6,3

19,2

Ausztria

409

35

4,3

8,6

Szlovákia

133

18

3,4

13,5

2572

250

3,2

7,6

Belgium

390

32

3,1

8,2

Csehország

411

27

2,6

6,6

Olaszország

1772

83

1,5

5,7

315

15

1,5

4,8

Franciaország

Magyarország

EU-n kívüli európai országok
Norvégia

229

87

20,7

38,0

Svájc

250

82

11,1

32,8

Románia

182

163

7,8

89,3

CSAK NŐ
SZÜLHET
GYERMEKET,
DE BÁRKI
AJÁNDÉKOZHAT
ÉLETET!

Évente 4 alkalommal szervezünk Transzplantációs
Fórumot a 4 transzplantációs centrum körzetébe tartozó
dialízis állomásokon kezelt betegek és családjuk részére.
Transzplantáló sebészek, nephrológusok és élődonoros
transzplantáción átesett párok közreműködésével.
A PROJEKT EREDMÉNYEI
Minden fórum után 6-8 pár jelentkezik kivizsgálásra,
egyre többen szeretnének donorok lenni.

Egyéb országok
USA
Kanada
Ausztrália

16477

6563

22,0

39,8

1059

443

13,7

41,8

691

246

12,1

35,6

JÖVŐBELI TERVEK
Ezt a programot folytatjuk és harcolunk azért, hogy
mielőbb elinduljon a keresztdonációs transzplantáció.

A PROJEKT LEÍRÁSA
2010-ben az eddigieknél hatásosabb, erőteljesebb felvilágosító munkába kezdtünk azon betegcsoportok felé, melyek élete a szervátültetés segítségével megmenthető,
ill. életminősége-élethossza jelentősen javítható. Sajnos
még mindig igaz, hogy a szervre várók egy része nem
megfelelően tájékozott, másik része fél a szervátültetéstől.
CÉLUNK: a szervátültetésre alkalmas betegek tájékozottságának növelése általánosságban a transzplantációval
kapcsolatosan, és speciálisan az élődonoros szervátültetésről a betegek és családtagjaik, hozzátartozóik együttes
tájékoztatása.

Transzplantációs Alapítvány
a Megújított Életekért
Szalamanov Zsuzsa
transalap@acenet.hu,
06 30 2428558
www. transalap.hu,
www.facebook.com/transzplantacios.alapitvany
metaweb.hu
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MAGYAR WILLIAMS SZINDRÓMA TÁRSASÁG

20 ÉV 20 EMLÉK KAMPÁNY
20 ÉVES LETT A MAGYAR WILLIAMS SZINDRÓMA
TÁRSASÁG
Az MWSZT-t 1989-ben érintett szülők alapították. Hazánkban azóta is az egyetlen, a Williams szindrómások (WS)
speciális igényeivel foglalkozó szervezet. Célunk az
országban élő WS és más hasonló ritka betegséggel, fogyatékossággal élő gyermekek, fiatalok és családjaik teljes körű
megsegítése, érdekeik képviselete, védelme, és szolgálata,
társadalomba történő integrációjának elősegítése.
Az elmúlt két évtized alatt számos szakmai eredményt
értünk el a hozzánk forduló hátrányos helyzetű családok
segítése érdekében. Létrehoztuk a gyermek és a felnőtt WS
ambulanciákat a Semmelweis Egyetemmel közösen.
A felnőtté váló fiatalok részére elindítottuk, a Szárnypróba-,
majd a Fészekhagyók projektet, amely segíti a fiatalok s
zülőktől való leválását, önállósodást. Heti és havi rendszerességű fejlesztéseket, hazai és nemzetközi nyári családi
táborokat és önálló életvitelt segítő táborokat szervezünk.
Sikerült elérnünk, hogy a FOT törvénybe a Williams szindróma is belekerült, lelkes szülő kitartásának köszönhetően.
Tájékoztató füzeteink és 2 db könyvünk, számos kisfilm (51
db, YouTube-on is elérhető) került kiadásra.
Eseményeink meghirdetésének fő csatornái a levelező taglistánk, Facebook oldalunk és honlapunk. Számos sajtó és
média megjelenésünk volt, melynek hatására újabb családokkal vehettük fel a kapcsolatot. Több hazai és nemzetközi
díjat is nyertünk programjainkkal, azonban az ismertségünk
növelésére, az új sorstársak megtalálására továbbra is
minden lehetőséget meg kell ragadnunk.
MÉDIA KAMPÁNY AZ EMLÉKEKBŐL
20 év bizony hosszú idő, melynek során rengeteg közös
élményben, kalandban, örömben és bánatban volt részünk.
Mivel a jubileumi évünk lehetőséget ad nekünk ezek felelevenítésére, mellyel a nyilvánosságot is meg tudjuk szólítani.
Ezért határoztuk el, hogy a Facebook-on egy olyan fényképes emlék kampányt indítunk, amibe 20 héten keresztül,
minden héten egy-egy családunk képei kerülnek, a hozzájuk tartozó, számukra legemlékezetesebb események leírásával az elmúlt 20 évünkből. Ezek megosztásával egyúttal
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Tegyünk
ismertebbé
egy ritka betegséget
és szervezetét a
közös emlékek
felelevenítésével!
hálás köszönetet is mondunk minden minket kísérő, támogató szakembernek, segítőnek, „jóléleknek”, akik nélkül ezek
az események és emlékek nem jöhettek volna létre.
További célunk az új sorstársak lelki támogatása,
motiválása az aktívabb közösségi életre, és pozitív
élettörténeteinkkel erő adás a hétköznapi nehézségek
túléléséhez.
EREDMÉNYEK
Reményeink szerint a projekt segítségével szélesebb
nyilvánosságot kaphat az ügyünk, többen, és könnyebben
találhatnak ránk a sorstársaink, és kaphatnak segítséget
ettől a szeretet teljes közösségtől. Bízunk benne, hogy még
több, a Williams szindrómához értő, segíteni akaró szakembert sikerül majd mellénk állítani. A Facebook oldalunk
statisztikai adatai egyértelműen mutatják a fokozott
érdeklődést, többszörösére nőtt a bejegyzéseink „like”
száma és a megosztási aránya. Hozzászólásokban rég nem
látott ismerősök is újra felbukkantak és támogattak minket
a folytatásban. A visszajelzések alapján nem csak
a kampányt tarthatjuk sikeresnek, hanem abban is megerősödhettünk, hogy a miénkhez hasonló szervezeteknek
mekkora a létjogosultsága mind a mai napig.

Magyar Williams Szindróma Társaság
Pataki Anita
info@williams.org.hu,
+36204122406
http://williams.org.hu
https://www.facebook.com/mwszt
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GYERMEKRÁK ALAPÍTVÁNY

„NEKED EGY TINCS, NEKI NAGY KINCS!“
A RÁKOS BETEGSÉGGEL KÜZDŐ GYERMEKEK LELKE
LEGALÁBB AKKORA MÉRTÉKBEN SÉRÚL A HOSSZÚ
ÉVEKIG TARTÓ GYÓGYKEZELÉSEK ALATT MINT A TESTE.
A gyógyító orvosoknak azonban a lelki egyensúly visszaállítására már nagyon kevés vagy egyáltalán nem marad idejük
és energiájuk.
Nekünk kell vállalni, hogy ebben a nehéz időszakban segítséget nyújtsunk a gyermekeknek és a szülőknek.
- A rákos beteg gyermekeket a kezeléseik során több
trauma is éri. Az egyik legijesztőbb számukra az amikor
a kezelések mellékhatásaként kihullik a hajuk. Ezt főleg
a lányok tudják nehezen feldolgozni. Ekkor érzik igazán a
halálos betegség súlyát, és sajnos a külvilág számára is
ekkor válik nyilvánvalóvá a rák jelenléte. Emiatt sokan érzik kirekesztve magukat a közösségi életből, ilyenkor van
igazán nagy szükségük a megértő, bíztató családra
és barátokra.
Erre a nagyon súlyos lelki traumát okozó problémára
kellett megoldást keresni.
- A „Neked egy tincs, Neki nagy kincs“ elnevezésű programunkat egy gyermek fodrászattal közösen indítottuk, akik
vállalták, hogy ingyen vágják le azok haját, akik legalább
30 cm-t vágatnak le, és azt felajánlják a beteg gyermekek parókáinak elkészítéséhez. A parókák elkészítéséhez
Alapítványunk keresett parókakészítő szakembert, és
vállaltuk a költségek kifizetését. A szülők sajnos a legtöbb
esetben nem tudnák kifizetni ezeknek a parókáknak az
árát, mely százezres nagyságrendű. Amit a társadalom
biztosítás fizet, az sokkal olcsóbb, nem valódi hajból készül. műszálas, kellemetlen viselet, sok esetben allergiás
tüneteket okoz, nem mosható, nehezen kezelhető, hamar
tönkremegy. Nagyon különbözik az eredeti hajtól.
- A programunk nagyon sikeres és eredményes. Amikor
a felhívásunkat közzétettük a világhálón, számos
hajfelajánlás érkezett. Sokan személyesen hozták be a
levágott tincseiket, de nagyon sok hajadományt kaptunk

„Neked egy tincs,
Neki nagy kincs!“
azaz, összefogással
sikerül minden
kopasz gyermek
arcára újra
mosolyt
varázsolni.
postán. Európa több országából, sőt Ausztráliából,
Kínából, Kanadából is érkeztek hozzánk felajánlások.
Büszkék vagyunk rá, hogy egyetlen kérést sem utasítottunk vissza, minden gyermek olyan frizurát kapott,
amilyet kért!
- A továbbiakban is folytatjuk ezt a tevékenységünket, és
minden kérést teljesítünk.

metaweb.hu

Gyermekrák Alapítvány Közhasznú Szervezet,
cím: 1084 Budapest, Rákóczi tér 10.
Tel: 06-1-217-1034
weboldal: www.gyermekrak.hu
e-mail: gyermekrak@gyermekrak.hu
facebook: facebook.com/gyermekrakalapitvany
Kapcsolattartó: Balogh István, elnök
mob: 06-30-999-1191

14
SZTOMÁSKÉNT

EGYSÉGES BETEGSZERVEZETI TÁJÉKOZTATÓ.
BEVEZETÉS
Mint betegszervezeti vezető régen gondot okoz rátalálni
azokra, akik érdekében a betegszervezet tevékenykedik.
Mi posztereket használunk erre a célra, amelyeket a
kórházak betegségünkkel foglalkozó osztályain,
szakrendelőkben, háziorvosi rendelőkben és
gyógyszertárakban kifüggesztettünk.

Találd meg
a betegségeddel
foglalkozó
nonprofit
egyesületet

Mindezekhez engedélyeket kellett kérnünk, folyamatosan
ellenőriznünk és pótolnunk kellett. Az engedélyezés nem
volt mindenhol gördülékeny, ez érthető is nem lehet a
kórház folyosóján bárkinek plakátot elhelyezni.
A PROJEKT LEÍRÁSA (MIT, HOL, KIK, KIKNEK)
A betegszervezetek képviselete egyezzen meg az
egészségügyi rendszer illetékeseivel, hogy az az egységes
poszter, aminek itt vázlatával érzékeltetem ötletem
lényegét különösebb engedély nélkül legyen elhelyezhető
ott, ahol az érintett betegek megfordulnak.
A PROJEKT EREDMÉNYEI:
Eszközt adunk főként a területi betegszervezeteknek, arra,
hogy a tevékenységükre rászoruló betegekkel kapcsolatba
léphessenek, tevékenységükről tudomást szerezhessenek
JÖVŐBELI TERVEK
Ahogy minden egészségügyi intézményben ott vannak a
betegjogi képviselők elérhetőségei, úgy legyenek ott a betegszervezetek tájékoztatói is.

metaweb.hu

SZTOMÁSKÉNT
Kapcsolattartó:
Magyarfalvi Imre
magyarfalvi@gmail.com,
+36 20 9455 204
honlap: sztomainfo.hu
Facebook oldal címe: sztomásként (zárt csoport)
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HEMOKROMATÓZISOS BETEGEK EGYESÜLETE

HEMOKROMATÓZIS –
A REJTŐZKÖDŐ VASTÚLTELÍTŐDÉS
A hemokromatózis recesszíven öröklődő ritka betegség, de
annál azért gyakoribbnak gondolják a szakemberek, mint
ahány gondozott betegről tudomásunk van. Egyesületünk
küldetése, hogy elérjük azokat a lappangó betegeket,
akiknek különféle panaszai hátterében az vastúltelítődés
állhat. A tünetek változatosak, attól függően, a vaslerakódás mely szöveteket támadta meg: máj, szív, ízületek,
agy, endokrin rendszer lehet érintett.
KÜLÖNBÖZŐ PLATFORMOKON igyekszünk elérni a betegeket. Legkönnyebb megjelenni online információval, erre a
honlapunk, a www.hemokromatozis.hu és a facebook
oldalunk: https://www.facebook.com/hemokromatozis
szolgál. Mindkét hely információs segélyvonalként is
üzemel, a kérdezőknek igyekszünk kimerítő információval
szolgálni, gyors segítséget adni.
Több kiadványt készítettünk, az érintettek tájékoztatása
céljából. A „Kérdések és válaszok a hemokromatózisról”
kiadványunk egy általános betegtájékoztató, amelyet a
frissen diagnosztizált betegek a genetikai lelet mellé megkapnak több genetikai laboratóriumtól, dr. Várkonyi Judit
szakrendelésén; honlapunkon is elérhető: http://www.hemokromatozis.hu/docs/Hemokromatozis_leaflet.pdf Mivel
lassan elfogy a kinyomtatott mennyiség, 2020-ban átdolgozva újra ki fogjuk adni.
Készítettünk egy kiadványt háziorvosok részére, melyet
a SOTE Háziorvosi Tanszéke által szervezett konferencián
minden résztvevőhöz sikerült eljuttatnunk. Ebben a hemokromatózis felismerésének folyamatábráját találják a
szakemberek, segítve ezzel e ritka betegség diagnosztizálását: http://hemokromatozis.hu/docs/2018/Hemokromatozis_haziorvos.pdf
Plakátunkat is elvittük a háziorvosi konferenciára, sajnos
ezt kevesebben vitték magukkal. Egy beteg elmesélte, hogy
érthetetlennek tűnő laborértékeitől magába omolva baktatott a kórház folyosóján, az információs pult mellett meglátta egyesületünk plakátját, és rádöbbent, hogy megvan a
megoldás; ma már ő is egy időben diagnosztizált eset. Jó
helyre került az a plakát.

metaweb.hu

A vastúltelítődésre
senki sem gondol, mikor
fáradékony, fáj a hasa,
vagy az ízületei…
Szed rá egy kis vasat,
C-vitamint, tovább rontva
a helyzetet.

Nagyon fontos, hogy időben kezelve a betegséget a
következmények kivédhetők. Emiatt lényeges, hogy
mielőbb szakemberhez jusson az érintett és elkezdődjön a
kezelése. Ha ez elmarad, visszafordíthatatlan, súlyos, akár
életveszélyes szövődmények alakulhatnak ki. A kezelés az
esetek többségében véradást, vérlecsapolást jelent
a vasraktárak telítettségének függvényében hetente,
havonta, egyre ritkuló időközökben, azonban teljes élethosszig tartó követésre van szükség.
FELMÉRÉST VÉGEZTÜNK AZ ÉRINTETTEK KÖRÉBEN:
a válaszadók 30%-át a háziorvos ill. üzemorvos fedezte
fel, tehát fontos a háziorvosok informálása. A legközelebbi
országos konferencián is szeretnénk anyagunkat átadni a
résztvevőknek.
Felmérésünk másik érdekessége, hogy több, mint 10% azt
mondta, hogy saját maga vagy családtagja figyelt fel a vérképi eltérésre és kezdett utánajárni, mi a sok vas következménye. Ez arra sarkall bennünket, hogy tovább folytassuk
a honlap értékes tartalommal való megtöltését, és minden
alkalmat megragadjunk az információ terjesztésére.
TÁMOGATÓINK:
Egyesületünk tagdíjakból, 1% felajánlásokból és NEA pályázatból (NEA-UN-19-Ö-M-0257) finanszírozza akcióit.
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NŐI LIGA – ÖSSZEFOGÁS A NŐI EGÉSZSÉGÉRT

SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ KEDVEZMÉNY
2019. JANUÁRTÓL MELLRÁK, MÉHNYAKRÁK,
PETEFÉSZEKRÁK ÉS ENDOMETRIÓZIS ESETÉN
BEVEZETÉS
A Női Ligát azért hoztuk létre, hogy egyesítve erőinket,
tudásunkat, tapasztalatainkat minél több nőhöz szóljunk.
PROJEKT LEÍRÁSA
Összefogás a női egészségért!
A női egészségmegőrzés területén dolgozó civil szervezeteink 2018. március 8-án a Parlamentben megrendezett
Hölgy-Válasz Nőnapi Konferencián jelentette be összefogását, a magyar nők és a családok megmentéséért, az
egészségünkért!
A négy női egészséget érintő témával foglalkozó öt civil
szervezet összefogása azért jött létre, hogy a lehető
legszélesebb körben tudjuk edukálni a magyar nőket és
a társadalmat az egészséget érintő kérdésekben, annak
érdekében, hogy növekedjen a születések száma és
a magyar családok egyben maradjanak.
5 CIVIL SZERVEZET, 4 ÜGY – A NŐI EGÉSZSÉG
MEGŐRZÉSÉÉRT
Az Egészség Hídja Összefogás a Mellrák Ellen és a
Mellrákinfó Egyesület mottója „Beszélni kell a mellrákról,
mert az a korai stádiumban felismerve igen magas arányban
gyógyítható!” Magyarországon évente 8 500 nőnél
diagnosztizálnak mellrákot, kb. 2 000 haláleset fordul elő
évente, ennek oka sokszor a késői felismerés.
A Női Egészségért Alapítvány azért dolgozik, hogy az
endometriózist korai stádiumban felismerjék, hogy elkerülhetőek legyenek a súlyos, életminőséget romboló műtétek
és a meddőség.
Magyarországon több, mint 200.000 nőt érint a meddőség
vezető okaként jegyzett nőgyógyászati betegség.
A Mályvavirág Alapítvány célja, hogy egyetlen nő se haljon
meg méhnyakrákban, hisz ez az egyetlen gyakori daganat
típus, amely közel 100%-ban megelőzhető és mégis egyre
fiatalabb korban üti fel a fejét; évente 400 nőt veszítünk el
a betegség miatt.

A Babagenetika Egyesület küldetése a kismamák és
családok felkarolása, a genetikai vizsgálatok minél szélesebb körű megismertetése, az, hogy minden kismamának
alanyi jogon és ingyenesen lehetősége legyen igénybe
venni a várandósság alatti korszerű genetikai vizsgálatokat.
Amellett, hogy minden édesanya és édesapa megfelelő
időben hiteles tájékoztatást kapjon, szívügyük, hogy segítő
kezet és lelki támogatást nyújtsanak, reményt hozzanak
nekik a nehéz helyzetekben.
A PROJEKT EREDMÉNYEI
Adókedvezmény:
2019. január 1-jétől a személyi kedvezmény igénybevétele
szempontjából a súlyos fogyatékosságnak minősülő betegségeket meghatározó 335/2009. (XII. 29.) Korm. rendeletbe
immáron a leggyakoribb női betegségek (mint például
endometriózis, mellrák, méhnyakrák, petefészekrák) is
bekerültek és a betegségek mellé BNO kódok rendelődnek,
azaz 2019. január 1-jétől e betegségekben érintett magánszemélyek is jogosultak a havi adókedvezményre.
Közös edukáció, közös figyelemfelhívások, közös
rendezvények:
Az öt szervezet együttesen több, mint 30 év tapasztalattal
rendelkezik az edukáció és szakmai együttműködések
területén.
JÖVŐBELI TERVEK
Szakmai együttműködésünk erősítése:
- Közös edukáció: segítségünkkel jelenleg a nemzeti
alaptanterv átdolgozása folyik, jövőre indul az egy éves
tini edukációs pilóta programunk, mely után a tanárok
lesznek a fő tudás-forrás.
- Közös elérés: több, mint 300 rendezvényt, köztük 32
világnapot vagy országos rendezvénysorozatot
szervezünk.
- Aktivitás: rendszeresen részt veszünk szakmai konferenciákon előadóként, kiállítóként.

Közös
támogatás
a nők egészségéért,
az érdekérvényesítés,
az edukáció, mind pedig
az egészségmegőrzés
területén.
Adókedvezmény.

Női Liga – Összefogás a női egészségért
https://www.facebook.com/noiliga
kapcsolattartó neve: Aradi Szilvia
aradi.szilvia@noiegeszsegert.hu
+36206698584
metaweb.hu
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MAGYAR RÁKELLENES LIGA

KÉT KERÉKEN A LIMFÓMÁS BETEGEKÉRT,
A TÜNETEK FELISMERÉSÉÉRT
BEVEZETÉS
A limfóma a nyirokrendszer sejtjeit érintő daganatos
betegség. Magyarországon az ötödik leggyakoribb daganatos megbetegedés, évente körülbelül 2000 új regisztrált
esettel. Rejtőzködő betegégnek is szokták hívni, mert
nincsenek jellegzetes tünetei, azok könnyen összetéveszthetőek más, kevésbé súlyos betegség tüneteivel. Ha
viszont ismerjük a lehetséges a tüneteket, akkor könnyebb
felismerni és így lényegesen javulnak a gyógyulási esélyek!
„A kis dolgok építik a bizalmat”: az érintettek többféle
félelmet is megélnek betegségük miatt, bizonytalanságukat támogatásunkkal és szolidaritásunkkal tudjuk feloldani.
Kerékpáros felvonulásunkkal ezt is kifejezzük.
A PROJEKT LEÍRÁSA
2019-ben harmadik alkalommal hívtuk fel a figyelmet kerékpáros felvonulással a limfómás betegekre, a betegségre
és a legjellemzőbb tünetekre a Limfóma Világnapján, szeptember 15-én.
Az eseményre mindazokat vártunk, akik küzdenek vagy
megküzdöttek ezzel a betegséggel, családtagjaikat, jó barátaikat és minden jó szándékú érdeklődőt. Mivel a limfóma
színe a zöld, zöld pólókban, zöld dekorációval, bármilyen
színű saját és zöld MOL Bubi kerékpárokon tettük meg az
utat a zöld Szabadság hídon keresztül a Szent László Kórház Hematológiai osztályától az Országos Onkológiai Intézet 8A épületéig. Mindkét helyszínen limfómás betegeket
is kezelnek, így a velük való szolidaritásunk ilyen módon is
megnyilvánult.
A figyelemfelhívás részeként zöld pólóinkon a limfóma egyegy tünete (vagy egy-egy beteg neve szerepelt) és természetesen a Limfóma Világnap felirat is.
A Szent László Kórházból dr. Lakatos Viktor hematológus,
Fraunberger Mercedes gyógyult limfómás és Rozványi
Balázs elnök úr indította útnak a kerekezőket. Az Országos
Onkológiai Intézetben dr. Rosta András főorvos úr köszöntött minket és mondott rövid beszédet.

A Limfóma Világnapján
kerékpáros felvonulást
tartunk a limfómás
betegekért és felhívjuk a
figyelmet a betegségre,
hogy segítsük a korai
felismerést.

A felvonulás fővédnöke Prof. dr. Polgár Csaba, az Országos
Onkológiai Intézet főigazgató főorvosa volt. Az eseményt
motoros rendőrök és polgárőrök biztosították. Számos
önkéntesünk dolgozott a háttérben a zökkenőmentes lebonyolítás érdekében.
A PROJEKT EREDMÉNYEI
Az elmúlt három évben a résztvevők száma dinamikusan
nőtt, idén közel 70 kerékpározó csatlakozott a felhívásunkhoz. A budapesti helyszín mellett idén Hatvanban is
szerveztünk egy hasonló kerékpáros felvonulást, melyen
26-an vettek részt.
Az eseményről egy-egy évben 30-50 médiahír jelent meg.
Honlapunkon és közösségi oldalunkon is sokan tájékozódtak, Facebook oldalunkon a Limfóma Világnapot megelőző
két hétben folyamatosan megosztottuk a Limfóma Koalíció
nemzetközi szervezet üzeneteit.
Különösen fontos eredmény, hogy több beteg ennek
hatására jelentkezett vizsgálatra az Országos Onkológiai
Intézetben a limfóma tüneteit észlelve.
JÖVŐBELI TERVEK
A következő években folytatjuk kampányunkat és igyekszünk más településeket is bevonni, hogy egyre nagyobb
figyelmet kapjon ez a daganatos betegség, amiről sokan
még nem is hallottak!
A PROJEKT FINANSZÍROZÓJA:
A rendezvény támogatója a BKK, amely MOL Bubi kerékpárokat biztosított az eseményre.
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Magyar Rákellenes Liga
1123 Budapest, Ráth György utca 6
rakliga.hu
facebook.com/rakliga
Kapcsolattartó:
Gaál Imre
gaal.imre@rakliga.hu
+36202863258
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TRANSZLÁCIÓS MEDICINA –
A JOBB BETEGELLÁTÁSÉRT
A Transzlációs Medicina hidat képez az alap és klinikai kutatások között. A betegágyak mellett felmerülő kérdésekre
mielőbb igyekszik megtalálni a választ és azt mihamarabb
a betegellátás javára fordítja. Betegklubjaink elsődlegesen
a kutatásokban résztvevő pácienseink támogatására jöttek
létre (de ma már a csatlakozási lehetőség bárkinek adott.)
Alapvetően betegklubjaink hat féle funkciót látnak el:
terápiatámogatás, prevenció, betegedukáció, érdekképviselet, compliance javítás és kapcsolattartás. Olyan közösségek létrehozására törekszünk, amelyek keretein belül
a krónikus betegséggel élők és az akut megbetegedésen
átesett páciensek egyaránt hozzájuthatnak minden az állapotuk megértéséhez és kezeléséhez szükséges információhoz, érdekeik széleskörű képviselete mellett. Kutatásaink
során számos betegséggel foglalkozunk, így több féle betegklub működik a szárnyaink alatt (jelenleg 7). Legrégebbi
közülük a Hasnyálmirigy Betegklub, amely 2017-ben alakult
és mára már több mint 400 tagot számlál. Mivel akut megbetegedésen átesett páciensek is csatlakozhatnak betegklubjainkhoz, így a prevencióra is nagy hangsúlyt tudunk
fektetni. Igyekszünk az érintetteket a lehető legtöbb fórumon elérni.
Készítettünk oktatóvideókat, valamint kiadványokat,
amelyek szabadon hozzáférhetőek (például a honlapunkon
keresztül is) és amelyek segítséget nyújtanak a betegségek
megértésében, valamint a helyes életvitel kialakításában.
Kiadványainkat betegeink a kórházi benttartózkodásuk idején kézhez kapják. Számos kérdés van, amelyekre nem jut
idő egy orvos-beteg találkozó során, vagy csak később merül fel a páciensekben. Betegklubjaink lehetőséget biztosítanak a páciensek részletes tájékoztatására, ami a jelenlegi
egészségügyi ellátórendszerben civil szerveződés nélkül
nehezen megvalósítható. A legtöbb betegszervezetben az
érintettek sorstársaiktól kaphatnak segítséget, nálunk
elsősorban egészségügyi szakemberektől, akár saját
kezelőorvosuktól.

metaweb.hu

„Ha
gyorsan
akarsz haladni,
menj egyedül.
Ha messzire
akarsz eljutni,
menjetek együtt.”
Szeretnénk, ha hosszas, sok esetben eredménytelen internetes keresgélés helyett a betegklubjaink tagjai és hozzátartozóik szakértőktől kapnák meg a megfelelő válaszokat,
hogy ezáltal is erősítsük a kezelőorvosok és az egészségügyi dolgozók iránti bizalmukat.
Bizonyos időközönként előadásokat/klubtalálkozókat is
tartunk, ahol azon felül, hogy orvosoktól és egészségügyi
szakemberektől kaphatnak segítséget pácienseink, természetesen sorstársaikkal is megismerkedhetnek és tőlük is
sokat tanulhatnak, a kötetlen beszélgetésre is jut idő.
Ami az eredményeinket illeti, bár első oktatóvideónkat
már több mint 1200-an látták, semmi sem melengeti jobban a szívünket, mint amikor látjuk, hogy a klubtalálkozók/
előadások után a páciensek őszinte hálával és köszönettel
búcsúznak orvosaiktól, akik nem a csak a kezelésük ideje
alatt segítették őket. Bízunk benne, hogy munkánkkal valóban jobbá tesszük a betegellátást, így a jövőben szeretnénk
ezen a kissé rögös úton tovább haladni. Együtt… hogy
minél messzebbre eljussunk!

Transzlációs Medicina - Betegklubok
Elérhetőségek:
Kapcsolattartó
Vágási Anna
vagasianna@gmail.com
06202216615
Honlap címe: https://tm-centre.org/hu/betegklub/
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HOGYAN LEHET LEVEGŐ NÉLKÜL ÉLNI?
A VÁLASZ A KÉRDÉSRE EGYSZERŰ. AKKOR
MÉRT NEM KÉZENFEKVŐ A SEGÍTSÉG.
A tüdőfibrózis az ún. interstíciális tüdőbetegségek (ILD Interstitial Lung Disease) csoportjába tartozik, amelyekre
a tüdő kötőszövetes vázának (interstitiumának) fibrózisa
jellemző. Több mint 200 kórkép tartozik ide.
Az ismeretlen eredetű tüdőfibrózis (IPF – Idiopathic
Pulmonary Fibrosis) a tüdőszövet finom és rugalmas
szerkezetét sűrű, rugalmatlan szövetté alakítja át, amely
miatt nehézségbe ütközik az oxigénfelvétel. Az IPF-et a
ritka betegségek közé sorolják. Becslések szerint az Európai
Unió tagállamaiban évente nagyjából 30-35.000 új esetet
regisztrálnak (azaz 100.000 lakosra 6 új esetet számolható).
Magyarországon jelenleg 288 Empire Regiszterbe felvett
IPF beteg van, a nem regisztráltakat is figyelembe véve kb.
500-ról van tudomásunk.
A tüdőfibrózis nemcsak fizikailag érinti a pácienst, hanem
pszichésen is, és hatással van az interperszonális kapcsolatokra, a családjára és a szeretteire is. Ezért az Egyesület
létrehozott egy Fórumot, amely közösségi teret nyújt a
tüdőfibrózisban érintetteknek, hogy köteléket teremtsenek
egymással és orvosaikkal a formális intézményrendszeren
túl.
A mai viszonyokat figyelembe véve az Egyesület öt
lényeges problémát emel ki a megoldásra várók sorából,
amelyek megnehezítik a tüdőfibrózisban szenvedő betegek
mindennapjait.
1.) m
 ozgáskorlátozotti státus megszerzése a mozgáshoz
oxigént igénylőknek: Egy egészséges ember számára
100 m megtétele nem jelent kihívás. Egy tüdőfibrózisban
szenvedő betegnek azonban igen. Nehézlégzés lép fel
és oxigénhiány áll be a szervezetbe, amely bizonytalan
járást, szédülést, akár eszméletvesztést eredményez;
ezért a mobilitás fenntartásához oxigénpótlás szükséges. Ezeknek a betegeknek az életében a mozgáskorlátozottság fő oka a hegesedő tüdejük, ami viszont jelenleg nem elég indok a rokkant státus „elnyeréséhez”, így
röghöz kötötté válnak.
2.) fi
 brotizáló tüdőbetegségek beemelése az adójóváírást
jelentő kórképek közé.
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A Magyar Tüdőfibrózis
Egyesület egy 2016-ban
kezdődött páciens-orvos
kezdeményezés. Célja a
tüdőfibrózisban szenvedő
betegek érdekképviselete, a
jobb orvos-beteg kapcsolat
elősegítése.

3.) g
 yógyszeres hozzájutás segítése és támogatása: Az
egyesület tagjait folyamatos tájékoztatjuk a betegség
gyógykezelésére vonatkozó legújabb lehetőségekről, a
különféle terápiás alternatívákról, ezek elérhetőségéről.
A késedelmes és nem pontos diagnózis rontja a betegek
életkilátásait, továbbélés esélyeit.
4.) családtámogatás
5.) palliatív ellátáshoz való hozzáférés segítése:
A tudomány mai állása szerint a tüdőfibrózis egy
gyógyíthatatlan folyamat, melynek végső stádiumában
a betegek egyre inkább kiszolgáltatottá válnak környezetük jóindulatának. Sok esetben a mindennapi
tevékenységek elvégzése is megterhelővé válik
számukra; ilyenkor vagy a család tud segítségére lenni
a betegnek, vagy a palliatív ellátás teremti meg a szükséges személyzetet és feltételeket. Ennek támogatását
és hozzáférhetőségét nem lehet eléggé hangsúlyozni.

Magyar Tüdőfibrózis Egyesület
Kapcsolattartó neve:
Rigó Mária (Egyesület elnöke),
Kelemen Csilla (Egyesületi tag, SE Tüdőklinika
ILD koordinátora)
E-mail: tudofibrozis@gmail.com
Mobil: +36 70 586 8116 (Rigó Mária)
Honlap: www.tudofibrozis-ipf.hu
Facebook: www.facebook.com/tudofibrozis.ipf
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PSZORIÁZIS EGYESÜLET
A BETEGEKÉRT
2010 decemberében 15 fő pszoriázisos beteg elsőként
megalapította a Magyarországi Pszoriázis Klubok
Országos Egyesületét. A betegtársakkal közösen helyi
klubokat hoztunk létre az ország több pontján.
A betegtársainknak így lehetőségük nyílt közösségi
életre, tapasztalataik, gondjaik megbeszélésére, érdekei
képviseletére.
BEVEZETÉS
Magyarországon ennek a betegcsoportnak évtizedeken
keresztül nem volt betegszervezeti képviselete.
A pszoriázissal érintetteknek és a háziorvosoknak sem
volt megfelelő tapasztalata és ismerete a betegség
kezeléséről. A betegtársak jelentős része az elváltozások
láthatósága miatt (nyáron, strandon) nagyfokú szégyenérzettel és lelki traumával élt. Nem volt intézményes,
szervezett fórum a betegséggel kapcsolatos sérelmek,
fájdalmak őszinte és nyílt kibeszélésére.
A PROJEKT LEÍRÁSA
Az egyesület országos szinten, a csatlakozott klubokkal
együttműködve látja el a betegtársak érdekképviseletét,
felvilágosítását, az orvosokkal és ápolószemélyzettel
való kapcsolattartást. Olyan rendezvényeket, fórumokat
szervezünk, ahol testközelben ismerhetik meg a korszerű
kezelési módokat, új gyógyszereket. Több településen
tartunk felvilágosító előadásokat érintetteknek a pszoriázis beteg mindennapi életével, táplálkozásával kapcsolatban. Szabadidő programokat szervezünk, anyagi
támogatást nyújtunk a kluboknak és ezen keresztül a
betegtársaknak. Szakorvosokat hívunk meg előadásra
ahol nyíltan lehet kérdéseket feltenni
tapasztalatokat megosztani.
A PROJEKT EREDMÉNYEI
Létrejött és csatlakozott klubjaink: Kaposvár, Budapest,
Barcs, Harkány, Kecskemét, Miskolc. Az MPKE mára egy
erős, anyagilag stabil ernyőszervezetté vált, ahol kellő
tapasztalattal és kapcsolatrendszerrel rendelkező
vezetőség irányítja az egyesületet. A betegtársak nagy
része kellő ismerettel rendelkezik, magabiztosabbá vált,
erősödött lelkileg.
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Támogatjuk
a pszoriázissal
érintett betegtársainkat,
ellátjuk érdekképviseletüket.
Együttműködünk a
szakmai szervezetekkel, részt
veszünk olyan kutatásokban és
új gyógyszerek, kezelések
kifejlesztésében, amelyek
betegtársaink érdekét
szolgálják.

JÖVŐBELI TERVEK
További Klubok létrehozása minden megyében, szorosabb együttműködés a szakmai szervekkel. Tájékoztatás
a betegszervezetek felé a legújabb gyógymódokról.
Szorosabb kapcsolat más betegszervezetekkel.
Szélesebb körben a nem betegek felé tájékoztatást adni
a betegségről, főleg, hogy ez nem fertőző bőrbetegség.
Rendszeresen megjelentetni és széles körben terjeszteni
a Pszoriázis Hírlevelet nyomtatott formában és elektronikusan a www.mpke honlapon is.

Magyarországi Pszoriázis Klubok Egyesülete
7815 Harkány Zsigmondy sétány 1.
Gilbert Csaba elnök
E-mail: mpke.psoriasis@gmail.com
Tel. szám: + 36-20/479-1020
Web: www.mpke.hu
www.facebook.com/MagyarPszoriKlubokEgyesulete
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NE ESS, NE TÖRJ
BEVEZETÉS:
Az IDŐSKORI ESÉSEK NAGY RÉSZE MEGELŐZHETŐ! A szokások
megváltoztatásával, tudatos kockázatkerüléssel, FOKOZOTT
ODAFIGYELÉSSEL, A FIZIKAI KÖRNYEZET MEGVÁLTOZTATÁSÁVAL, az egyén szempontjait nézve pedig AZ IZOMZAT MEGERŐSÍTÉSÉVEL, AZ EGYENSÚLY, MOBILITÁS JAVÍTÁSÁVAL sokat
tudunk tenni azért, hogy az esések ne következzenek be.
A PROJEKT LEÍRÁSA
1. A Magyar Gyógytornász-Fizioterapeuták Társasága
Geriátriai Munkacsoportjával együttműködve 2015 és 2018
között TRÉNEREKET KÉPEZTÜNK KI, egy - az izomerőt fokozó,
egyensúlyt javító - RENDKÍVÜL BIZTONSÁGOS TORNAPROGRAM (OTAGO) minél szélesebb
körben való elterjesztésére.
2. Az Nemzetközi Osteoporosis Alapítvány „Linda Edwards Memorial Award” jának elnyerésével 2016 - ban indítottuk el a
„Ne ess, Ne törj” programot, egyelőre nagyon szűk körben.
a. A program része az esési kockázat és az időskorral járó
esendőség (frailty) kockázatának mérése is - Kinesis
Qutug eszközzel; ennek eredménye (pontszám), ami
meghatározza a további teendőket, torna, táplálkozás
és életmód tekintetében. A kockázati felmérések adatainak feldolgozása folyamatban van.
b. L
 INDA OBME tornaprogram elindítása
3. 2
 019 júniusában az Osteológiai Kongresszuson – aláírásgyűjtést kezdtünk annak érdekében, hogy a csonttörések megelőzése legyen népegészségügyi prioritás – OSTEOPOROSIS
BETEG CHARTA – ezt online is folytatjuk
4. R
 észt veszünk a TOVÁBB NE TÖRJ kampányban, lobbizunk
azért, hogy a háziorvososok nagyobb szerepet kapjanak a
csontritkulásos betegek ellátásában – betegutak lerövidítését kívánjuk elérni.
A PROJECT EREDMÉNYEI
• 55 gyógytornász kapta meg az OTAGO Tréneri, 12 közülük a
Kaszkád Tréneri oklevelet (ők képezik ki az OTAGO trénereket).
• Videofilm az OTAGO Tréner képzésről (4 rész)
• Törési kockázat mérése a Kinesis QUTUG eszközzel 72 klubtagnál
o Szakdolgozat készült ebben a témában „Elesés Kockázat és Frailty mérés idősek körében QTUG eszközzel” –
122 személy bevonásával
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Az IDŐSÖDÉS SZÁMOS
KIHÍVÁSAI közé tartoznak az
időskorral járó krónikus
betegségek, a KOMORBIDITÁS, a
funkcionális képességek beszűkülése,
a mobilitás romlása, a csontok
porózussá válása (csontritkulás), az
izomzat gyengülése, és mindezek
következményeként AZ ELESÉSÉSEK
KOCKÁZATÁNAK ÉS AZ MAGÁNAK
ELESÉSEK SZÁMÁNAK
A NÖVEKEDÉSE.

• LINDA OBME tornaprogramban való részvétel
• Maradjon erős! Legyen kitartó! szórólap és plakát készítése
• Tornafüzetek magyar fordítása – online letöltésre (ProFouND)
o OTAGÓ Erő és egyensúly
o Gyakorlatok székkel
o Stabil testtartás erő és egyensúly
• Kiállítási standdal és 3 roll up-pal szerepeltünk a Warsóban az
ECCEO Kongresszuson az IOF Nemzeti Szervezeteinek Falujában
(CNS Village) 2018
• Előadások az esésmegelőzésről 12 alkalommal: Budapesten, Miskolcon Debrecenben, Szombathelyen, Pécsett, Gyulán, Sopronban
TERVEK A JÖVŐRE
• Törési kockázat mérésének folytatása – háziorvosok bevonásával
• LINDA OBME tornaprogram folytatása - több helyszínen
• Idősek Életmód Akadémiájának kivitele a virtuális térből a valós
világba: Teázz Velünk Teadélutánok további szervezése
• Platform létrehozása: időskorúak krónikus betegségei,
komorbiditás / multimorbiditás témakörben
• További intenzív jelenlét a közösségi médiában

Osteoporosis Betegek
Magyarországi Egyesülete
dr. Zalatnai Tóth Klára
obme@obme.hu
+ 36 30 29 1689
www.obme.hu
www.facebook.com/Osteoporosis-BetegekMagyarorsz%C3%A1gi-Egyes%C3%BClete175076315859905
www.facebook.com/Ne-ess-Ne-t%C3%B6rj115112535184732
www.facebook.com/groups/407642429446339

