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Szervezetiinkszirmdrafontos,hogy az 6sszeshazaibetegetmegtal6\ja, abetegekr6sz6remegfelelo
egdszsdgtigyi
6s szoci6lisel16t6s5lljon rendelkezdsre
6s kcizhasznftevdkenysdgtinkb6l
mindl t6bb
emberrdszestilhessen,
segitstik ahazai kutat6sokatds ezenfeladatokvdgrehajtdstthozmindl t6bb
onk6ntestvonjunk be.
Ezek figyelembevdteldvel
szervezettink2018. -banaz alfhbi feladatokatl6tta el:
RIROSz:A Ritka 6s VelesztiletettRendellenessdggel
El6k OrsziigosSzovetsdg6nek
tagjakdnta
tavalyi dvbenmint szervezokrdszt vetttink a Ritka BetegsdgekVil6gnapj6n (februdr),ahol a
J6tdkTdralprogramszervezoikentadom6nyainkbolminden arendezv6nyreerkezobeteggyermek
t6mogatist elvezet.A beteg6s egdszsdges
gyermekekkdzdsj6tdkaival segitetttika betegsdgek,
fogyatdkoss6gok
megismer6s6t,
€,saz integr6ci6t.A P6csiGenetikailntezetaltalP6csenrendezett
Ritka Napon is 6llftottunkinform6ci6sstandot.
Nemzeti Betegforum:Szervezettinka Nemzeti Betegforumtagja, igy mir az egeszsdgtigyi,
szoci6lis
tdrv6nyekmegalkot6sakorlehetosdgtinkvan betegeink6s csal6djaikdrdekvedelmdre.
Adom6nyoz6s:Kapcsolatban6llunk tdbb nagy ceggelakik ttrgyi adom6nyokkal,szolg6ltat6sukkal
segitikmunk6nkat,ennekkdszonhetoeniigyviteli rendszereinkis adomdnyozottszolg6ltat6sokbol
val6sultakmeg. T6rgyi adom6nyainkb6lsaj6tbetegcsoportunkon
kivi.il tdmogatnitudtuk az EGYMI
Szelloutcai speci6lisiskol6j6t,az SE,AOK I. sz.,Gyermekgyogy6szati
Klinika NeurolSgiai
Osztitlyftt,a Heim P6l Gyermekk6rhin szemdszetirendeldjdt.
RIROSZ tagsfgunkrdvdntdbb mint 48 betegszervezettel
vagyunk folyamatoskapcsolatba,a Ritka
Betegsdgek Vi I6gnapja szervezdsetigy6benmunkakapcsolatban.
Onkdntesek:Szervezettinkszftmtrafbntos,hogy mindl tobb onkdntestvonjunk be a betegszervezeti
munk6kba.Jelenlegdvi kb.40 onk6ntestfoglalkoztatunk,pl. Irodai kisegfto,muszakis,rendezvdny
koordin6torok,kutat6siasszisztens.
2012 -otafolyik ,,,Hattdr"programunkenneklenyege,hogy
nevelootthoniutogondozottfiatalok vegeznekn6lunk onkdntesmunk6t.De tdbb 6ve a dm Kft.
onk6ntesprogramj6nakis tagjai vagyunk,fbgadjuka cdg dolgoz6itdnkdntesmunkavlgzesre.
Orvosszakmaiegytittmrikdddsek:
Kapcsolatbanvagyunkaz dsszesritka betegell6to egyetemi
centrummal(Debrecen,Szeged,P6cs,Budapest),orsz6gosszintentudjuk betegeinket
koordin6lni,
hogy a megfelelotertileti centrumba,szakemberhez
eljuthasson.Minden ndlunkjelentkezo
betegnekmegfeleloorvosi ell5t6sttudunk aj6nlani,ezekmegszervezdsdben
is segitsdgi.ikre
6llunk.
Kiemelkedoellftdst tudunk megszervezniBudapestena SE Klinik6ira t6maszkodva,veliik
egytittmukodve.Perszevidiki betegeink,a tertiletiell6t6sikdzpontokbanis megkapj6ka megfelelo
ell6t6st,ennekszervez|,sdben
is segitsegtikre
vagyunk
Kapcsolatban6llunk az OKITI -vel, ahol idegseb6szeti
mutdtekre,epilepszi6sbetegeinkell6t6s6ra
van m6d, kiemelkedoszfnvonalon.
NemzetiNIr Regiszter:Szervezettinkegyik kiemelkedofeladalaa neurofibrcmatozistekintetdbena
vil6gon egyediil6lloNernzetiNF Regisztermukodtet6se.
A regisztera hazaibetegekaktu6lis
klinikai 6llapot6t,a betegutakatrdgziti. A regiszterstatisztikaiadataibolmind az ellitto
szakemberek,
mind a kutat6k profit6lhatnak.A regiszterfejlesztdse,tizemeltetese
Alapszabdly
szerintifeladatunkis. 2. $/g.h pontja.2014.-benelkesztilta regiszteronline viitozata, igy minden
;
ell6t6 centrumnaktudjuk biztositani,hogy a regiszteradatail.haszndlhass6k.
2015.dvbenelkezdoddtta regisztertkiegeszitostatisztikairendszerfejleszt6se,ami 2016.-ban
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befejez6dott.
Folyamatos projektjeink :
- a Ritka BetegsegekVil6gnapjtthozkapcsolod6an
J6tdkT6r szervez6se
Hfttter program- nevel6otthoniutogondozottak6nk6ntesmunk6babevon6sa
NemzetiNF Regisztermrikodtetese- a neurofibromatozisos
betegek,betegritjdnakrdgzftdse
Inform6ciossegft6oldalak- dnsegitobetegcsoportok
inform6ci6soldal6nakbiztosft6sa
OrphaWeb- Ritka betegs6gben
szenvedokblog 6s kdzdss6gioldal6nakmtikddtetdse.
Csal6difejlesztot6bor-2018.6vbendtddszorrendeztiikmeg csal6difejlesztot6borunkat
ami m6r
egy hetesvolt, ami kdzhasznris6gunkbiztosit6s6valb6rmely betegsegbenszenvedogyermek6s
csal6djardszdrebiztosftott egy hdt pihen6st,kikapcsol6d6st,terhpiilkat,tanftcsad6st.
Tan6csad4s-Ter6pi6k:
A neurofibromat6zisos
betegekr6sz6reingyenestan6csad6st
biztositunk
korhfni kdrnyezetbenelozetesbejelentkez6salapjdn.ltt felvil6gosit6stkapnak betegsegtikkel
kapcsolatban,
a szriks6ges
vizsg6latok,kontrollok sztiksegessdg6vel
kapcsolatban,
valamintdletmod
tan6csokkalis ell6tjuk 6ket. Betegeinknekigdny eset6ningyenesm6gnester6pi6s
6s Kinezio Tape,
masszitzster6pi6ttudunk biztositani. Betegeinkneklehetosdgetbiztositunk, hogy szervezettnk
orvosszakmaitan6csad6j6t6l6s kutat6svezetdjdtolkapjanakinform6ciokat e-mailbenamennyibena
szem6lyeskonzult6cionem megoldhat6.
Atl6that6s6g:Szervezettink2014-to| az AtlfnhatoAdom6nygyrijto SzervezetekOnszab6\yozo
TestiiletdnektagSa.Atl6that6s6gunkat,az adom6nyainkfelhasznfifusifiaz }nszabiiyozo Testiilet
ellen5rzi.2014.6vt6l szervezettinkndl
Feltigyelo6s Etikai Bizottsdgvegzia szervezettcirv6nyes,
etikus mtikddds6nekellenorz6set.Mrikdddstin[<et
a tdrvdnyi eloir6soknak,az }nszabfiyzo Testiilet
k6dexdnek6s s1j6tetikai k6dextinknekmegfeleloenv6gezzik.
Megnyert piiyttzatok:
NEA-TF-18-M-0735 500.000forint

Budapest,
2019.01.02.
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