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Szewezeti.inkszdminafontos, hogy az }sszeshazai betegetmegtaldlja, a betegekr6sz6remegfelel6
eg6szs6gtigyi6s szoci6lisell6t6s6lljon rendelkezdsre6s kozhasznf tev6kenys6gtinkb6lmin6l t6bb
ember r6szesiilhessen,segftsiik ahazai kutat6sokat6s ezenfeladatokvdgrehajtisiltozmin6l t6bb
cinkdntestvonjunk be.
Ezek figyelembev6tel6vel szervezettink2015. -ben az alihbi feladatokat l6tta el:
RIROSz: A Ritka 6s VelesziiletettRendelleness6ggelE16kOrsz6gosSz<ivetsdg6nek
tagjak6nt a
tavalyi 6vben mint szewezlk r6szt vettiink a Ritka Betegs6gekVil6gnapjrin (februrir), uSol u
J6tdkT6r alprogram szewezbikdnt adom6nyainkb6l minden a rendezv6nyre erkez1beteg gyermek
t6mogat6stelvezet.A beteg6s egdszsdges
gyermekekkozdsj6t6kaival segitetttika betegsEgek,
fogyatdkoss6gokmegismer6s6t,es M integr6ci6t.A P6csiGenetikai Inteiet fitalP6csen rendezett
Ritka Napon is 6llftottunk inform6ci6s standot.
Nemzeti Betegforum: Szewezettinka Nemzeti Betegforum tagJa,igy mar az egdszsdgiigyi,szocidlis
tcirvdnyekmegalkot6sakorlehet6s6eIinkvanbetegeink6scsa16djaik6rdekv6delm6re
Adomanyoz6s: Kapcsolatban6llunk tdbb nagy c6ggel akik taryyi adomanyokkal, szolgiltataisukkal
segftik munkrffiat, ennek kdszdnhet6eniigyviteli rendszereinkis adomanyozott szolgitltatasokb6l
val6sultak meg. T6rgyi adomiinyainkb6l sajrit betegcsoportunkonkfvtil tdmogatni tudtuk az EGyMI
Szell6 utcai specirilis iskokijdt, az SE AOK I. sz. Gyermekgy6gy6szatiKlinika Neurol6giai
osnitlydt, a Heim P6l Gyermekkorhazszem6szetirendel6jdt.
Szervezetiegytittmtik6ddsek: Szewezettinkt6bb m6g nem szervezetiform6ban tevdkenyked6
betegcsoportweboldaldt szerkeszti:
Narkolepszia Klub
Sclerosis Tuberosa Bar irti T6rsasrig
zuROSZ tags6gunkrdv6n tdbb mint 45 betegszervezettelvagyunk folyamatos kapcsolatba,a Ritka
B etegs6gek Vi 169napja szewez6seiigydben munkakapcsoI atban.
Onk6ntesek:Szervezettink szfimdrafontos,hogy min6l tdbb 6nk6ntestvonjunk be a betegszewezeti
munk6kba. Jelenleg6vi 43 dnkdntestfoglalkoztatunk, pl. Irodai kisegft6, mtiszakis, rendezv6ny
koordin6torok, kutat6si asszisztens.2012-6ta folyik ,,Heft6r'oprogramunk ennek l6nyege, hogy
nevel6otthoni ut6gondozott fiatalok vdgezneknrilunk <inkdntesmu:k6t. De tdbb 6ve a dm Kft.
dnkdntesprogramj6nak is tagiai vagyunk, fogadjuk a clgdolgoz6it onk{ntes munkav6gz6sre.
Orvosszakmaiegytittmtikciddsek:Kapcsolatbanvagyunk az <isszesritka beteg ell6t6 egyetemi
centrummal(Debrecen,Szeged,P6cs,Budapest),orszdgosszintentudjuk betegeinketkoordiniilni,
hogy a megfelel6 teriileti centrumba,szakemberhezeljuthasson.Minden n6lunk jelentkezd
betegnekmegfelel6 orvosi ell6tast tudunk ajrinlani, ezekmegszervezds6ben
is segits6giikre61lunk.
Kiemelked6 ell6trlst tudunk megszervezlu Budapestena SE Klinik6ira trimaszkodnu,veliik
egyiittmtikcidve.Perszevid6ki betegeink,a tertileti ell6trisi kcizpontokbanis megkapj6k amegfelel6
ell6tdst, ennek szewezls6benis segfts6giikrevagyunk.
Kapcsolatban6llunk az OKITI -vel, ahol idegseb6szetimtit6tekre, epilepsziasbetegeink elldtasara
van m6d, kiemelked6 szinvonalon.
Nemzeti NF Regiszter: Szewezetiink egyik kiemelked6 feladata aneurofibrcmat6zis tekintetdbena
vil6gon egyediil6llo Nemzeti NF Regiszter mtikodtetdse.Aregiszter ahazubetegek akturilis
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klinikai illlapotirl a betegutakatrcgziti.A regiszterstatisztikaiadataib6lmind az elle.n
szakemberek,
mind a kutat6kprofit6lhatnak.A regiszterfejleszt6se,
iizemeltet6se
Alapszab6ly
szerintifeladatunkis. 2. $/g.hpontja.2014.-benelkdsziilta regiszteronline vdltozata,igy minden
ell6tocentrumnaktudjuk biztositani,hogy a rcgisrteradatait hasznitlhass6k.
20| 5. 6vbenelkezd6ddtta regisztertkieg6szitdstatisztikairendszerfejlesztdse.
A regiszteradatairat6maszkodva
jelentekmeg:
a 2015-cis6vbenaz ali.fi;rbi
kdzlemdnyek
I. HellenicJournal of NuclearMedicine2015; 18 (Suppl):330. (lF: 0.925)
AndrdsHorv6th,LucaHajnat, BenceNemeth,AnnaSdkovics,Rezsr5
Bach,Anna
Sztics,Anita Kamondi.
The prognosticvatueof the numberof cutan neurofibromasin neurofibromatosis.
II. [geszsegAkad6mia6.6vfo[yarnZ.szirn
SzokotaiViola, VargaN6ra, Kerekesfva, Hars6nyiGergety,Horvdthlndrils, Etbert GAbor
BachRezs6,NagyZsolt 8.
A prenatitis genetikaidiagnosztikalehetcis6geneurofibrornat6zis
betegs6gben
A regiszteradatairat6maszkodva
az alihbi konferenciael6ad6ssztiletett2015.6vben:
Andrds Horvdth, Luca Hajnal, Bence N6meth, Anna Sdkovics,Rezs6Bach, Anna
Sztics,Anita Kamondi.The prognosticvalueof the numberof cutan neurofibromas
in
neurofibromatosis.9th Panhe[enicInterdisciplinaryConferenceon Alzheirner'sDisease
and 1st Mediterraneanon Neurodegenerative
Diseases.
Thessatoniki,
GitrogorszAg,
2015.
Folyamatosprojektjeink:
- a Ritka Betegs6gek
JiltekTdr szervezdse
Vil6gnapjiilrozkapcsol6d6an
Hftter program- nevel6otthoniut6gondozottak
dnkdntesmr:nk6babevon6sa
NemzetiNF Regisrtermiikodtetdse- a neurofibromat6zisos
betegek,betegftjanakrogzit6se
Inform6ci6ssegit6oldalak dnsegitdbetegcsoportok
inform6ci6soldalanakbiztositasa
OrphaWeb- Ritka betegsdgben
szenved6kblog 6skdzdssdgioldal6nakmiik6dtetdse.
Csal6difejleszt6tabor-20t5.6vbenmasodszorrendeztiikmeg4 napbancsal6difejleszt6t6borunkat,
ami ktizhasznrisdgunk
biaosit6siivalb6rmelybetegsdgben
szenved6gyermek6scsal6djarlsz&e
biao sitott n6gy napbanpihendst,kikapcsol6d6st,ter6pi akat,tandcsad6st.
Alkalmi projektek:
2015.6vbenokt6ber-november-december
h6napban,
havi egyalkalommalmegrendeztiika
Sportol6ka BetegekkelEgym6sdrt(SBE)projekttinket.Az integrrlltprogrtrmoknyitottakvoltak
mind az egdszsdges,
mind a sdrtiltemberekrdszdre.Akdz6ssport,j6t6k segftetteazintegrfuciot
a
betegekelfogad6s6t.
Taniicsadas-Ter6pi6k:
A neurofibromat6zisos
betegekrdszdreingyenestan6csad6st
biztositunk
k6rhiu;ikcirnyezetben
el6zetesbejelentkez6s
alapj6n.Itt felvil6gosit6stkapnakbetegs6giikkel
kapcsolatban,
a sziiks6ges
vizsg6latok,
kontrolloksziiks6gess6g6vel
kapcsolatban,
valamint6letm6d
taniicsokkalis ell6tjuk 6ket.Betegeinknekigdnyesetdningyenesm6gnester6pi6s
6sKinezio Tape,
masszflzs
ter6pi6ttudunkbiztositani.Betegeinkneklehet6s6get
biztositunk,hogy szervezetiink
orvosszakmai
tan6csad6j6t6l
6skutat6svezetdjdt6lkapjanakinform6ci6kate-mailbenamennyibena
szem6lyes
konzult6ci6nemmegoldhat6.
Atl6thatos6g:Szewezetiink2014-t6laz Atl6that6Adomanygyujt6Szervezetek
Onszab6lyoz6
Testiiletdnek
tagia. Atlifihatos6gunk
at, azadomanyaink
felhaszn6l6s6taz }nszabiiyozo Testiilet
ellen6rzi.20l4.6vt6lszervezeriinkndl
Feliigyel66sEtikai Bizotts6gvegzia szervezet
tdrvdnyes,
etikusmiikdd6s6nekellen6rz6s6t.
Miikdddsiinketa tcirv6nyiel6fr6soknak,
az 6nszab{lyz6Testiilet
k6dex6nek6ssaj6tetikai k6dextinknekmegfelel6env6,gezzltk.
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