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Hírek
2015. szeptember 20.-án – az egyesület 2012. évi megújulása óta
immáron harmadik alkalommal – került megrendezésre az együtt lét
nap a Novartis támogatásával a budapesti Ádám Villában. Külön
érdekesség, hogy a CML világnap (szeptember 22.) mottója – TODAY,
TOGETHER, vagyis MA, KÖZÖSEN – összecseng egyesületünk idei
eddigi és további tevékenységeivel. Az idei év elején az egyesületi
tagtoborzást tűztük ki célul, melynek kapcsán tavasszal is adtunk ki
hírlevelet, amit az ország összes hematológiai intézetébe eljuttattunk. Számos beteg jelentkezett az egyesületbe, a rendezvényen is
üdvözölhettünk új, belépni szándékozó tagokat.

együtt lét nap, 2015. szeptember 20.
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az előadókkal és szerzőkkel
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Megjelenés: 2015. november 2.
Az egyesület kommunikációs partnere:
c koncept projektügynökség
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fotó: Makofka Sándor

A Bristol-Myers Squibb támogatásának köszönhetően megújult az
egyesületi weboldal (www.cmlgist.hu), újdonság az orvos válaszol
rovat, amit regisztráció után bárki elérhet. Szakorvosaink hetente
egyszer – idejüknek megfelelően – olvassák kérdéseiket, kérjük szépen szíves türelmüket a válaszokig. Az orvos válaszol rovat kategóriáinak olvasása, a kategóriákban történő keresés bárki számára
elérhető. Hozzászólások, esetlegesen új témák megadása viszont
már regisztrációhoz kötött. Új fórum tagok a regisztrációt a fejléc
„Fiók létrehozása” szövegre / linkre kattintva kezdeményezhetik. Ez
egy egyszerű űrlap kitöltéséből áll, ahol alapvető adatokat kell
megadniuk. Kérjük, csak valós e-mail címet adjanak meg! Ne felejtsék
el a „Biztonsági kód” mezőt kitölteni!
Dr. Andrikovics Hajnalka javaslatára az egyesület „What is my PCR?”
kampányhoz való csatlakozása folyamatban van. A CML betegek és
kezelőorvosaik kommunikációjának elősegítésére létrehozott nemzetközi kezdeményezésről bővebben a 8. oldalon olvashatnak.
A rendezvény közgyűlésén dr. Hegedűs Péter ismertette a törvényi
változásokat, az új tagok számára bemutatta az egyesületet, a folyamatban lévő támogatási kérelmekről és a jövő évi tervekről is
beszámolt. Domokos Mihály elnökségi tag a minél nagyobb részvételt hangsúlyozta.
Továbbra is várunk új tagokat egyesületünkbe, CML és GIST betegeket és hozzátartozóikat egyaránt. A jelentkezéssel kapcsolatos
információk hírlevelünk 11. oldalán olvashatók.

3

A halál árnyékában tanultam meg élni
dr. Altai Elvira és Tóth Loon beszélgetése
Tóth Loon színművész – aki 1998 óta a Veszprémi Petőfi Színház tagja – sietvén következő fellépésére, díszmagyarban adta elő pozitív életszemléletét, sűrű elfoglaltságát, a folyamatos kihívásokat a szakma terén.
Rendez, előad, nincs ideje a betegségével foglalkozni. Borszakértő, de a szakácsművészetből is vizsgázni
készül. Kezelőorvosával, dr. Altai Elvirával beszélgetett az együtt lét napon.
A kezdeti nehézségekre, melyek 15 éve történtek úgy emlékszik vissza Loon, hogy a kórházban is dolgozott, de
addig kevésbé értékelte az életet, mint utána. Leginkább akkor aggódott, amikor a doktornő kongresszusra
ment. Így fogalmazott: „A halál árnyékában tanultam meg élni.”

Tóth Loon életigenléssel teli történetei mindezt igazolták is, és amellett, hogy folyamatosan mosolyra fakasztották a közönséget, erőt és
optimizmust is sugároztak.
A beszélgetésre szánt idő gyorsan elröppent, és nagyon sok kérdés
fogalmazódott meg a hallgatóságban. Szinte mindenki lázba jőve
érdeklődött és tette fel a kérdéseit, mely megbeszélés már az előtérben folytatódott még órákon keresztül kis csoportokban. Mindenki
választ kapott a kérdésére, és biztosan nem bánta meg, hogy részt
vett a rendezvényen, sőt olyan „útravalót” kapott, amely által valószínűleg néhány dolog átértékelődött.
Mindezek mellett azt is kifejezte a színművész és kezelőorvosa, hogy
ők is megtisztelve érezték magunkat a rendezvényre történt meghívásuk és a beszélgetés felé forduló figyelem tekintetében, valamint
a szervezőknek is köszönetet mondtak.
Tóth Loon a Légy jó mindhalálig musical rendezője. A vehir.hu-n
megjelent interjúból idézünk:
„Milyen élményeid vannak a Légy jó mindhalálig c. regénnyel kapcsolatban?

Dr. Altai Elvira a test, a szellem és a lélek egységének fontosságát hangsúlyozta. Kiemelte, hogy a betegeknek
a kezelőorvosok személyében nem diktátorokra, hanem asszisztensekre van szükségük a gyógyulás útján. Ne
az orvos eléréséért folytatott harc vegye el a gyógyulás energiáját!
Ő maga hiszi, hogy minden paciensnek sikerül megtalálni azt az orvost, akihez emberileg is bizalommal fordulhat, és partnerként beszélhetik meg a személyre szabott terápiát. Véleménye szerint nagyon fontos a kommunikáció, talán az egyik legfontosabb tényező a beteg és az orvos között. Hiszen ha a beteg tudja, hogy mi miért
történik, megérti annak lényegét is, és talán nem fogalmaz meg magának téves válaszokat. Ha nincsenek megválaszolatlan kérdések, amelyek bizonytalanságot teremthetnek, akkor, elfogadva az adott útmutatásokat
fókuszálhat a beteg a mindennapi teendőire és egyéb céljaira.

Bevallom őszintén, hogy már nem emlékeztem pontosan a regény
részleteire, mert szerintem amikor gyerekként ezt olvasnunk kell,
még éretlenek vagyunk hozzá. Ez egy nagyszerűen megírt regény, de
az, hogy kötelező olvasmányként van számon tartva, sokat ártott
neki, mert a mélyebb rétegeit a gyerekek nem értik. A Légy jó mindhalálig története tulajdonképpen allegóriája a trianoni békeszerződéssel meggyötört Magyarországnak. Nyilas Misi alakja megfeleltethető a harmincas évekbeli, gazdasági válságban lévő Magyarországgal, akit mindenki bánt. Ugyanakkor Móricz azt is le meri írni,
hogy erről ő is tehet: ha Nyilas Misi nem dicsekedne a lottószelvénnyel, akkor elkerülhetné a bajt, csakhogy nem tudja, mert ilyen a
jelleme. Ez egy nagyon szép regény, és amikor felnőttként újraolvastam, az egyik döbbenetből estem a másikba, mert olyan színeket és
mélységeket fedeztem fel benne, amikre nem is emlékeztem.”
www.vehir.hu/cikk/24991-a-rendezes-kiegesziti-a-szakmai-eletemet
fotók: Makofka Sándor

A szakember mindenkinek azt tanácsolta, hogy lehetőség szerint éljük az életünket, dolgozzunk, legyünk a
családunkkal, csináljunk olyan dolgokat, amikben örömünket találjuk. Az esetlegesen felmerülő problémákra
nem tudunk előre megoldást találni, azokkal akkor kell és lehet hatékonyan foglalkozni, amikor ténylegesen
szükséges.
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Go and find out!

Új élet – a nehezebb úton

A május 1-3. között megrendezésre került barceloniai CML Horizons 2015 konferenciára dr. Hegedűs Péter
kapott meghívást, aki a 78 országból 102 szervezet részvételével zajló nemzetközi eseményről az együtt lét
napon számolt be. A 118 idei küldött között 30 új küldött vett részt a 3 napos konferencián.

2015. évi együtt lét napunk egyik különlegessége volt, hogy elfogadta meghívásunkat Rita O. Christensen, a
dániai LyLe, Limfómás és Leukémiás Betegek Egyesületének (Patientassosiation for lymphoma og leukaemia)
elnöke, akit családja is elkísért az Ádám Villába.

fotók: www.cmladvocates.net/cmlhorizons/cml-horizons2015/photo-gallery / Makofka Sándor / dr. Hegedűs Péter

Péter kiemelte, hogy míg az első, 2002-ben, Svájcban megrendezett
kongresszust egy gyógyszeripari vállalat, a Novartis támogatta, addig
az idei barcelonai kongresszust már több mint öt világcég. Bevezetőjében Pat-Garcia Gonzalez (USA) előadását ismertette, aki a nemzetközi együttműködés jelentőségét hangsúlyozta. Beszélt a CML Horizons Steering Committee szerepéről, amely irányító szervezetként, a
nagy taglétszámra való tekintettel alakult meg. A világ egyes régióit
egy-egy választott tag képviseli. Magyarország a Közép-Kelet-Európa
és a Nyugat-Ázsia régióhoz tartozik, képviselője: Jelena Cugurovic
(Szerbia). Nyugat-Európa képviselőjét, Rita O. Christensent külön köszöntötte Péter, aki az idei együtt lét nap vendége, előadásáról a
következő oldalon számolunk be.

Előadásában Rita először saját betegségéről, a sokkról és kétségbeesésről beszélt. John F. Kennedy híres mondatának – „ask not what
your country can do for you, ask what you can do for your country” –
szavait a betegséggel helyettesítette: ask not (only) what your doctor
can do for you, ask what you can do for yourself, vagyis ne csak az
orvosodat kérdezd, hogy mit tesz érted, hanem magadat is!
A rehabilitáció kapcsán a nehézségekről és a sikerről ejtett szót, a
számára pozitív erőként ható „üvegházhatásról”, amely saját kertjét
jelenti, amelyben az egyesületi munka mellett szívesen kertészkedik.

fotók: Makofka Sándor / Rita O. Christensen

Ezek után az évről évre megrendezésre kerülő kongresszusok
jelentőségéről és a barceloniai rendezvény – melyben az orvosi szekciók mellett egyesületi szekciók is megrendezésre kerülnek – sajátosságairól hallhattak tájékoztatást a résztvevők.
A tirozin kináz gátlók kapcsán elhangzott barceloniai fejlemények
következtek, és a betegség ellenőrzésének módszereiről is beszélt
Péter, majd Andreas Hochhaus (Németország) előadásáról számolt
be, amely a stop terápia kapcsán tartalmazott információkat. Nicole
Schröter (Németország) előadása a gyógyszerfejlesztésről, az engedélyezésről és a forgalomba hozatalról tartott előadást az eredeti
gyógyszerek és generikumok kapcsán. Szemléletes ábrák és táblázatok segítették megérteni a gyógyszerfejlesztés idő, költség és piaci
összefüggéseit. A magyarországi helyzet kapcsán a jövő feladataként
a „Go and find out!” elméletre hívta fel a figyelmet Péter Nicole
Schröter előadását tolmácsolva. Jelena Cugurovic (Szerbia) előadása
a generikumokról szólt, azok minél jobb elérhetőségéről, a rendszeres és fokozottabb ellenőrzés szükségességéről.

A dániai egyesület, melynek 662 tagja van kapcsán elmondta, hogy
különböző városokban szerveznek találkozókat, tagjaik nyitottak az
új kezdeményezésekre. Hangsúlyozta a közösségi média szerepét és
jelentőségét esetükben, valamint a hozzátartozókra való figyelmet.
Hazai és nemzetközi konferenciákon is részt vesznek, betegszervezetekkel és egyesületekkel működnek együtt.
Nemrégiben kézikönyvet adtak ki a leukémiáról és a limfómáról.
Videókat vetített és különböző szóróanyagokat is hozott az együtt lét
napra a dániai aktivitásokról.

A dániai LyLe egyesület honlacíme:
https://www.cancer.dk/lyle/forside/

Rita – szülei 1956-ban költöztek Dániába, ő ott született – magyarul
tartotta előadását, melynek végén így búcsúzott a résztvevőktől:

Vigyázzatok magatokra!

Előadását a barceloniai út szabadidős képeivel – Sagrada Família,
Güell park, Kolumbusz-szobor – zárta Péter.
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Milyen a PCR-em?

Újdonságok CML-ben

Az együtt lét nap CML szekcióját dr. Andrikovics Hajnalka genetikus előadása nyitotta, aki a „What is my PCR?”
kampány fontosságára hívta fel az egyesület figyelmét. A CML kezelése során a gyógyszerek hatékonyságát
szorosan monitorozni kell. Erre citogenetikai és molekuláris genetikai módszerek állnak rendelkezésünkre. Az
elmúlt 15 évben elterjedt molekuláris genetikai vizsgálatok érzékenyebbek a citogenetikai módszerekhez
képest, de az eredményei könnyebben félreértelmezhetőek. A CML betegek és kezelőorvosaik kommunikációjának elősegítésére hozták létre a „Milyen a PCR-em?” kampányt (www.whatismypcr.org). A kezdeményezés
legfőbb célkitűzései: Felhívni a betegek figyelmét CML követésének fontosságára, elmagyarázni a kezelés
során elérni kívánt terápiás célokat és bevonnni a betegeket a saját kezelésükbe.

A CML szekció második előadásának bevezetőjében dr. Farkas Péter belgyógyász a CML kórélettanáról beszélt.
A kromoszóma eltérés, a DNS, az mRNS, a fehérje és a progresszív lefolyású betegség összefüggéseit szemléletesen és közérthetően mutatta be, ahogy a CML természetes kórlefolyásának egyszerűsített modelljét is.

Ízelítő a honlap, M. Mauro professzor, CML szakértő által összeállított gyakran ismételt kérdések rovatából a
legújabb Európai LeukémiaNet ajánlásokkal frissítve (Baccarani és mtsai; Blood. 2013;122(6):872):
1. Mit mér a PCR CML-ben?

CML-ben a csontvelői őssejtben történik genetikai hiba: a 9-es és a 22-es kromoszómák vége
kicserélődik és kialakul az ún. Philadelphiakromoszóma (Ph+). A töréspont a 9. kromoszómán az ABL1, a 22. kromoszómán a BCR
gént érinti. A kialakult fúziós BCR-ABL1 gén a
fehérvérsejtek leukémiás átalakulásához vezet.
A kromoszómák citogenetikai, a BCR-ABL1 fúziós géntermék molekuláris genetikai módszerrel, ún. PCR-rel vizsgálható.

2. Mi az a PCR?

A PCR (polimeráz láncreakció) az egyik legérzékenyebb laboratóriumi módszer, amely a sejtek örökítő anyagát vizsgálja. Míg a
citogenetika csak 2 nagyságrendnyi (1/100), addig a PCR 4-5
nagyságrend (1/10.000-100.000) érzékenységű.

3. Miért jó, ha ismeri a BCR-ABL1 PCR szintjét?

PCR-rel információt kaphatunk a leukémiás sejtek mennyiségéről és aktivitásáról CML-ben. Stabilan alacsony BCR-ABL1 szint
esetén a leukémia visszatérésének az esélye csekély. Emelkedő
BCR-ABL1 PCR előre jelezheti a betegség visszatérését. A gyors
terápia váltás megelőzheti a betegség előrehaladását.

4. Szükséges-e a csontvelő vizsgálat a PCR-hez?

Míg a citogenetika csak osztódó csontvelői sejteket vizsgál, a
PCR perifériás vérből és csontvelőből egyaránt elvégezhető.

5. Milyen gyakran kell PCR vizsgálatot végezni?

A PCR vizsgálatokat 3 havonta kell elvégezni, amíg a PCR szint el
nem éri a 0,1%-t. Utána 3-6 havonkénti követés javasolt.

6. Mi az ideális PCR szint?

BCR-ABL1 gátlószer kezelés (Glivec, Sprycel, Tasigna) során optimális válasz esetén a PCR szint csökken. A kezelés kezdetekor a
csökkenés nagyobb mértékű, majd lassul. Az Európai LeukémiaNet ajánlások szerint optimális válasznak tekinthető:
I. A kezelés 3. hónapjában a BCR-ABL1 PCR <10% (egy nagyságrend vagy 1/10-re csökkenés). Ez a mérföldkő megfelel a major
citogenetikai válasznak (Ph+<35%).
II. A kezelés 6. hónapjában a BCR-ABL1 PCR szint <1% (két nagyságrend vagy 1/100-ra csökkenés). Ez a mérföldkő megfelel a
teljes citogenetikai válasznak (Ph+=0%).
III. A kezelés 12. hónapjában a BCR-ABL1 PCR szint <0,1% (három
nagyságrend vagy 1/1000-ra csökkenés, amelyet major molekuláris válasznak [MMR] is nevezünk).
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IV. A kezelés további hónapjaiban a BCR-ABL1 PCR
szint tovább csökken, akár négy nagyságrendre
(<0,01%, MR4), négy és fél <0,0032%; MR4.5), vagy
öt nagyságrendre (<0,001%, MR5). Elképzelhető,
hogy MR4.5 szint alatt már a laboratórium nem
tudja kimutatni a BCR-ABL1-t. Az MR4-MR5
mélységű válaszokat nevezzük mély molekuláris
válasznak. Optimális válasz esetén a kezelés változtatás nélkül folytatandó, ettől eltérő válasz
esetén a terápiaváltás mérlegelhető.

Ezek után a tirozin kináz inhibitor (TKI) kezeléssel folytatódott az
előadás, szóba került az adherencia, az őssejt átültetés és a termékenység is. A TKI „fegyvertárként” aposztrofált Magyarországon elérhető
gyógyszerek – Glivec (imatinib), Tasigna (nilotinib), Sprycel (dasatinib), Bosulif (bosutinib), Iclusig (onatinib) – bemutatása után tudományos ábrákon követhették az előadást a résztvevők.
A továbbiakban a molekuláris válasz mélysége és a kialakulás gyorsasága, a második generációs szerek előnye került szóba, valamint az
életkor, a prognosztikai értékelés, a társbetegségek, a mellékhatás
profil, a továbblépés lehetősége és a költség, mint egyéni tényezők a
kezelés megkezdése kapcsán. Ugyanakkor a váltás is számos kérdést
felvet a terápiás „kudarc” és a mellékhatások tekintetében, ahogy
azok az előadásban megjelentek.

Egyesületi tagjaink CML és gyermekvállalás
témában találkozhattak már dr. Farkas Péterrel, amelyre egy budai kávézóban került sor
2015. májusában. A szakember, aki hematológusként 22 éve foglalkozik vérképzőszervi betegségekkel betegség történeti korszakairól
és a gyógyítás különböző állomásairól beszélt
a megjelenteknek. Szintén hangsúlyt kapott a
betegség követhetősége és a molekuláris
módszerek jelentősége is. A gyermekvállalás
kapcsán a tervezés fontosságára és a körültekintésre hívta fel a figyelmet, számos pozitív
példával illusztrálta mondanivalóját. Ezt követően a résztvevők saját tapasztalataikat osztották meg egymással és kötetlen beszélgetésben kaphattak egyéni kérdéseikre választ meghívott vendégünktől.
fotók: Makofka Sándor / dr. Farkas Péter

7. Mi befolyásolja a BCR-ABL1 PCR szintet?

A BCR-ABL1 csökkenés elengedhetetlen feltétele a BCR-ABL1
gátló gyógyszer (pl. Glivec, Sprycel, Tasigna stb) rendszeres bevétele. Még a havi néhány napos gyógyszerkihagyás is jelentősen
csökkentheti a major molekuláris válasz elérésének esélyét.

8. A PCR emelkedése terápiás kudarcot jelent?

Nem feltétlenül, de komolyan kell venni. A PCR eredményekben
elképzelhető kismértékű fluktuáció. A módszer összetettségéből
következően a 2-3-szoros eltérés még nem tekinthető változásnak (se javulásnak, se romlásnak). Általában 5-10-szeres emelkedés jelez romlást. Mély molekuláris válasz tartományban nagyobb
fluktuáció is elképzelhető, amennyiben az nem vezet az MMR
elvesztéséhez. Emelkedő PCR eredmény esetén a kezelőorvos
megismételteti az vizsgálatot 4-6 héten belül. Az Európai LeukémiaNet ajánlások szerint terápiás kudarc akkor áll fenn, ha:
I. A kezelés 3. hónapjában a vérkép nem normalizálódott vagy
Ph+>95%.
II. A kezelés 6. hónapjában a BCR-ABL1 PCR szint >10% vagy
Ph+>35%.
III. A kezelés 12. hónapja után a BCR-ABL1 PCR szint >1% vagy
Ph+>0%.
Ezekben az esetekben a gyógyszeres kezelésen a lehetőségek
szerint változtatni kell.

9. Összehasonlíthatóak a PCR laborok eredményei?

A PCR vizsgálatot végző laboratóriumok 2006 óta harmonizálják
a BCR-ABL1 PCR vizsgálatokat. Ennek során a BCR-ABL1 szinteket
egy közös ún. nemzetközi skálán (international scale, IS) fejezik
ki, és így a laborok eredményei összevethetőek. Hazánkban 2011
és 2015-ben történt hasonló harmonizációs folyamat. Fontos,
hogy a különböző laboratóriumok BCR-ABL1 IS szintjei kerüljenek összehasonlításra, ha a követése más laborokban történik.

Az adherencia jelentősége kapcsán az alábbiakra hívta fel a figyelmet
dr. Farkas Péter: rendszeres, pontos gyógyszerbevétel, lankadó figyelem – élethosszig tartó gyógyszerszedés, betegségtudat csökken,
mellékhatások jelentkezése, meglepően jelentős arányban nem
megfelelő a dózis, negatív hatás nem rögtön jelentkezik, imatinib
szint ellenőrizhető. A kezelés befejezéséről és az őssejt átültetésről is
szót ejtett az előadó, amit az imatinib és a termékenység részletesebb összefüggései követtek.
Jason Blake 42 éves amerikai jégkorongozó életútjáról és sportkarrieréről beszélt dr. Farkas Péter az előadás végén, aki CML betegként a
Glivec terápiát alkalmazta.
Az előadás után dr. Andrikovics Hajnalka és dr. Farkas Péter is a résztvevők rendelkezésére állt a személyes kérdések tekintetében is.
Köszönjük!

9

Együtt élni a betegséggel

GIST szekció: megújulás

Az együtt lét nap délutáni GIST szekciója dr. Lohinszky Júlia előadásával kezdődött, aki klinikai onkológusként
foglalkozik a daganatos betegek aktív és tüneti kezelésével. A belgyógyászat szakvizsgával is rendelkező
szakembert „a betegségek pszichés háttere, a pszichoszomatikus betegségek jelenléte, változása” is foglalkoztatja, ahogy azt egy szakmai bemutatkozásban írja*. Munkájával kapcsolatban így fogalmazott: „igyekszem
figyelembe venni és felhívni a figyelmet a pszichés folyamatok jelenlétére, jelentőségére. A gyógyítás ilyen
betegségben szenvedők esetében nagyobb kihívás, a feladat összetett. A számtalan, és egyre újabb szerekkel
bővülő gyógyszerskála a pár éve reménytelennek véleményezett esetekben is lehetővé tesz néhány jó
minőségben eltöltött évet, ami egy tabukkal és félelmekkel teli betegségcsoportban nagy segítség az elfogadás, felkészülés szempontjából. A megfelelő tüneti kezelés is ezt az utat segíti.”

Horváth Ibolya és Domokos Mihály egyesületi tagok közreműködésével hírdettük meg a GIST szekció második
eseményét, Ibolya azonban betegsége miatt nem tudott részt venni a rendezvényen. Jobbulást kívánunk
ezúton is!

Előadásában a beteg és orvos kapcsolatot hangsúlyozta dr. Lohinszky
Júlia, amelyben a diagnózis közlése, az egyes fázisok és a megküzdés
mind fontos szempontja a betegséggel való együttélésnek.

A beszélgetős szekció elején Domokos Mihály számolt be a budapesti Szent László Kórházban megrendezett
idei eseményekről. Kötetlen beszélgetés alakult ki ezután az Ádám Villában, a résztvevők saját tapasztalataikat
osztották meg egymás között. Örömmel állapítottuk meg, hogy idén több GIST tag jelent meg az együtt lét
napon. Egyet értettünk azonban abban is, hogy a sikeres CML tagtoborzáshoz hasonlóan jó lenne, ha új GIST
tagokkal is bővülne az egyesület. Ebben a résztvevők saját lehetőségeiket igyekszenek aktivizálni az egyesület
népszerűsítésével és a betegtársak figyelmének személyes felhívásával.
Tisztelt Leendő Tagtársaink!
Csatlakozzanak egyesületünkhöz, amely
azzal a céllal alakult, hogy a CML és GIST
betegségekben szenvedő betegek
és hozzátartozóik számára minél
szélesebb körű tájékoztatást, érdekképviseletet és egymás közötti
tapasztalatcserét biztosítson.

fotók: Makofka Sándor

Horváth Ibolya egyesületi tag az olasz A.I.G.
Associazione Italiana GIST Onlus honapján
található, az országhatárokon átnyúló egészségügyi ellátással kapcsolatos aktivitásról
fordította a következő anyagot.
Az olasz Bizottság 2015 decemberében nyújtja be felhívását az ERN-nek a ritka, nehezen
gyógyítható, komplex betegségek speciális
egészségügyi ellátásáról. A SPAEN, az európai
sarcomás betegek egyesülete, amelynek az
olasz GIST egyesület nemcsak tagja, hanem
egyik alapítója is, fontosnak tartja az Európai
Hivatkozási Hálózat tájékoztatását, párbeszédet kezdeményezett ezzel kapcsolatban.

ICE kártya
A betegek ellátása során „naponta találkozom az egyéb utat kereső
emberekkel. A sok lehetőség között nehéz megtalálni azokat a
gyógymódokat, melyek a saját egyensúly megteremtését segítik,
támogatják a szervezet öngyógyító erejét, és melyek együtt a „nyugati”-nak nevezett gyógymódokkal esélyt adnak az újrakezdésre.
Amennyire ellenállásba ütközik legtöbb esetben a keleti orvoslás
elfogadása a kórházainkban, rendelőinkben, ugyanolyan ellenállással
találkozom az alternatív gyógymódokat művelők körében a gyógyszeres kezelések elfogadásában. A nézeteknek ebben az egymásnak
feszülésében a kárvallott a beteg. Minden olyan kezdeményezés,
mely ezt a távolságot hivatott csökkenteni, reményeim szerint
betegeink javát szolgálja, és nekünk is segít a különböző terápiák
helyének megtalálásában és ötvözésében.”

Idei rendezvényünkön tagjaink és hozzátartozóik számára egy kártyát ajándékoztunk, amelyen veszély esetére fontos adatok (név,
lakcím, születési idő, értesítendő személy neve és telefonszáma,
orvos neve és telefonszáma) és egyéb egészségügyi információk
tüntethetők fel.

Az egyesület működését az éves tagdíj
és az adó 1% mellett gyógyszergyártó és
forgalmazó vállalatok segítik. Az egyesületi tagdíj összege 1 000 Ft / fő / év, melynek megfizetésére a CIB Bank-nál vezetett 10700158-49786204-51100005
számú egyesületi bankszámlára történő
átutalással, befizetéssel, vagy postai
(piros) csekken az egyesület címére
történő befizetéssel kerülhet sor.
Jelentkezési szándékukat az Önöknek legmegfelelőbb módon juttassák el hozzánk
telefonon, e-mailben vagy postán.

telefon: +36 30 9401600
e-mail: cmlgist@cmlgist.hu
levélcím: 6800 Hódmezővásárhely
Hódi Pál u. 1. I. lph. fsz. 1.

Az előadás során a kockázati tényezőkről és a szűrésről fontossága is
beszélt az onkológus az egyesület tagjainak, akik személyes kérdéseiket is feltehették.
*http://kny.hu/kny/lohinszky-julia
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