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Hírek
2014 év végén a Bristol-Myers Squibb támogatásának köszönhetően
megújult az az egyesület honlapja. Orvos válaszol rovatunkban CML
témában dr. Andrikovics Hajnalka genetikustól és GIST témában dr.
Lohinszky Júlia onkológustól kérdezhetnek. 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! Regisztrált fórumtagok számára
elérhetővé tettük az orvos válaszol rovat szabályzatát.

Tisztelt Leendő Tagtársaink!
Jelen tavaszi hírlevelünket az ország összes hematológiai intézményébe eljuttatjuk. Szeretnénk minden beteg
kezébe adni egy példányt, és egyben meghívni Önöket, 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.
Kérjük, jelentkezési szándékukat az Önöknek legmegfelelőbb módon juttassák el hozzánk: telefonon, e-mailben, vagy a jelentkezési lap kitöltésével, amely borítékkal együtt a hírlevélben található.
Következő oldalainkon bemutatjuk egyesületünket, friss hírekkel és aktualitásokkal jelentkezünk, illetve korábbi hírleveleink egy-egy nagysikerű publikációját is újra közöljük.
A 2015. szeptemberi együtt lét nap szervezése már folyamatban van, kérjük, hogy a részletekről tájékozódjanak megújult weboldalunkon.
üdvözlettel:
dr. Hegedűs Péter elnök

CML Horizons, Begrád, 2014
fotó: http://www.cmladvocates.net/

2015. májusában kerül megrendezésre a CML Horizons konferencia
Barcelonában, melyre dr. Hegedűs Péter egyesületi elnök utazik a
Novartis támogatásának köszönhetően. Őszi hírlevelünkben a konferenciáról is olvashatnak majd egyesületünk tagjai. Elöljáróban a
konferencia témái: betegek bevonása a CML klinikai kutatásokba /
CML első és másodvonalbeli kezelése, rezisztencia kérdése / hosszantartó CML terápia mellékhatásai és ezek kezelése / a gyógyszeres
kezelés abbahagyásának, leállításának lehetőségei / generikus gyógyszerek megjelenés a CML terápiában / CML világnapi rendezvények
megszervezésének lehetőségei / a betegszervezetek szerepe a CML
gyógyításának jövőjének alakításában – gyakorlatban már bevált
hasznos ötletek, tapasztalatok megosztása.
http://www.cmladvocates.net/cmlhorizons
Több egyesületi tagunk kérésére CML és gyermekvállalás témában
orvos-beteg találkozót szervezünk május hónap második felében,
Budapesten, amelyre dr. Farkas Péter belgyógyász, haematológus
elfogadta meghívásunkat. A találkozóról szeptemberi hírelevelünkben számolunk be.

Kiadó: CML és GIST Betegek Egyesülete
6800 Hódmezővásárhely, Hódi Pál u. 1.
adószám: 18470666-1-06
bankszámlaszám: 10700158-49786204-51100005
cmlgist@cmlgist.hu
cmlgist.hu
Felhasznált szövegek és képek
az előadókkal és szerzőkkel
történt egyeztetés és hozzájárulás szerint.
Megjelenés: 2015. május 18.
Az egyesület kommunikációs partnere:
c koncept projektügynökség
ckoncept@m14.hu

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/
commons/d/d4/Month_3.svg

A jelenlegi tudományos álláspont szerint a tirozinkináz gátló terápiában részesülő krónikus myeloid leukémiás betegnek, illetve
partnerének hatékony fogamzásgátlást kell alkalmaznia a teherbeesés megelőzése érdekében. A nemzetközi szakirodalomban
szórványosan találhatunk esetismertetéseket a TKI terapia mellett
véletlenül bekövetkezett terhességek kimeneteléről. Így pl. a Pécsi
Orvostudományi Egyetem és a Kaposvári Kaposi Mór Oktató kórház
orvosai által, a Leukemia Research című rangos folyóiratban megjelent cikkben is. Erről angol nyelven itt olvashatnak bővebben.
http://dx.doi.org/10.1016/j.leukres.2014.10.002
Domokos Mihály elnökségi tag az Országos Betegjogi, Ellátottjogi,
Gyermekjogi és Dokumentációs Központ (OBDK) tevékenységére
szeretné az egyesületi tagok figyelmét felhívni, amely a http://www.obdk.hu/ weboldalon követhető nyomon. Mihály betegsége
kezdete, 2003 óta tagja az egyesületnek, 2 éve elnökségi tag. A vele
készült interjú a 2013 évi hírlevélben olvasható, betegtörténete
pedig az egyesületi honlapon.
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dr. Andrikovics Hajnalka publikációja az egyesület 2014 évi hírlevelében jelent meg, azt változtatás nélkül közöljük.

dr. Modok Szabolcs előadása a 2013 évi együtt lét napon hangzott el. Az előadásról megjelent beszámolót változtatás nélkül közöljük.

A CML genetikai vizsgálatának aktuális kérdései
A krónikus myeloid leukémia genetikai háttere és vizsgálati módszerei
Krónikus myeloid leukémiában (CML) egyetlen csontvelői őssejtben alakul ki genetikai eltérés:
a 9-es és a 22-es kromoszómák hosszú karjainak vége eltörik és kicserélődik. Latinul ezt kromoszóma transzlokációnak nevezzük, amely következtében CML-ben a 22. kromoszóma megrövidül és változik a szerkezete (Philadelphia-kromoszoma, Ph+). A töréspontok a 9. kromoszómán
az ABL1, míg a 22. kromoszómán a BCR géneket érintik. A transzlokáció következtében alakul ki
a fúziós BCR-ABL1 gén. A génről átíródó BCR-ABL1 fehérje fokozott és szabályozatlan aktivitása
vezet a fehérvérsejtek felszaporodásához CML-ben. A fúziós fehérje gátlásával fejtik ki a hatásukat az első generációs (imatinib, Glivec) és a hatékonyabb második generációs (dasatinib,
Sprycel; nilotinib, Tasigna) BCR-ABL1 gátlószerek.
Az eredményes terápiás válasz és a terápiás kudarc új meghatározásai
Az Európai Leukémia Hálózat (Európai LeukemiaNET ) szoros hematológiai, citogenetikai és molekuláris genetikai monitorozást javasol a CML követésére. Így a lassabban és/vagy kevésbé reagáló betegek kisebb csoportja a lehető leghamarabb kerülhet kiszűrésre, és a 2. generációs gátlószerek alkalmazásával javítható a kezelés
eredményessége. 2013 óta a citogenetikai és a 3 havonkénti molekuláris genetikai vizsgálatok egymással
egyenértékűen szerepelnek a terápiás válasz megítélésében (Baccarani, 2013). Optimális válasz esetén a kezelés változtatás nélkül folytatandó, míg terápiás kudarc esetén a kezelésen változtatni kell. A két tartomány
közötti szürke zóna a szuboptimális válasz, ahol a váltás mérlegelendő. A kezelés különböző időpontjában
elvégzett citogenetikai és molekuláris genetikai eredmények alapján dönti el a kezelőorvos, hogy a gátlószeres
kezelés megfelelő hatékonyságú-e. A rendszeres, közel 100%-os pontosságú gyógyszerszedés elengedhetetlen feltétel az optimális terápiás válasz eléréséhez (Marin, 2010).
Időpont
3 hónap
6 hónap
12 hónap
A követés
során

Terápiás kudarc
nincs hematológiai válasz vagy Ph+>95%
BCR-ABL1>10% és/vagy Ph+>35%
BCR-ABL1>1% és/vagy Ph+>0%
teljes hematológiai válasz elvesztése
teljes citogenetikai válasz elvesztése
MMR elvesztése
rezisztencia mutáció
citogenetikai eltérés a Ph+ klónban

Optimális válasz
BCR-ABL1=<10% és/vagy Ph+=<35%
BCR-ABL1<1% és/vagy Ph+=0%
<0,1% BCR-ABL1 (MMR)
<0,1% BCR-ABL1 (MMR) stabil vagy
csökkenő tendenciával
Az Európai LeukemiaNET
legújabb követési ajánlásai
(Baccarani és mtsai, 2013).

Mély molekuláris válasz jelentősége
Az imatinibbel kezelt betegek közül csak kevesen érték el az ún. „teljes molekuláris választ”, amikor már a BCRABL1 mRNS nem mutatható ki még molekuláris genetikai módszerekkel sem. Mivel a második generációs
gátlószer kezelés során több beteg ér el mély terápiás választ, szükségessé vált ún. „teljes molekuláris válasz”
további pontosítása. A molekuláris genetikai vizsgálat érzékenysége nemcsak laboratóriumonként, hanem a
laboratóriumon belül mintáról mintára is változik (Cross, 2012). Ezért a molekuláris válasz mélységét minden
mintánál a detektálás érzékenységének a felső határával adjuk meg: 3 nagyságrend mélységű válasz (major
molekuláris válasz, MMR≤0,1%), 4 nagyságrend mélységű válasz (MR4 ≤0,01%), a 4,5 nagyságrend mélységű
válasz (MR4.5 ≤0,0032%) és 5 nagyságrend mélységű válasz (MR5 ≤0,001%). Az MR4/MR5 elérését követően a
gátlószeres terápia felfüggesztését számos kutatócsoport vizsgálja a betegek igen szoros, hetenkénti később
havonkénti laboratóriumi monitorozásával. A Stop Imatinib (STIM) vizsgálatban a több, mint 2 éven át,
legalább MR4/MR4.5 mély molekuláris válaszban levő CML betegek imatinib terápiájának felfüggesztését
követik. 24 hónap elteltével az MMR elvesztésének valószínűsége 36% volt (Rousselot és mtsai, 2014) Adataik
szerint a TKI terápia elhagyása olyan betegek számára ideális, akik gyorsan érték el a mélyebb terápiás választ.
Emiatt, hasznos lehet az imatinib intolerancia, szuboptimális válasz vagy terápiás kudarc esetén a mihamarabbi 2. generációs gátlószerre történő váltás. Összefoglalásképpen elmondhatjuk, hogy a citogenetikai és molekuláris genetikai vizsgálatok elengedhetetlen eszközök a CML követése során.

Az orvos szemével
„CML az orvos szemével” címmel tartott előadást dr. Modok Szabolcs PhD, egyetemi adjunktus
a Szegedi Tudományegyetem II. sz. Belgyógyászati Klinikájáról. Előadása első részében részletesen bemutatta a vérképzést a csontvelőben, a betegség első tüneteit, és mindazon vizsgálatokat illetve leleteket, melyekkel az orvosok a „háttérben” dolgoznak. Mindezt közérthetően,
ami nagyon hasznos és érdekes volt az egyesület tagjai számára, hiszen a szakrendeléseken,
orvosi konzultációkon a beteg számára fontos kérdésekre nem mindig jut elegendő idő és a
kontroll vizitek sem nyújtanak alkalmat a részletekbe menő magyarázatokra.
Szemléletes illusztrációkat láthattak a résztvevők a vérkép és fehérvérűség, illetve a vérkenet jellegzetességei kapcsán. Szó volt a csontvelő biopsziáról és a csontvelőben látható eltérésekről. Beszélt a
Philadelphia kromoszómáról, amely 1960-ban felfedezésekor az első
rákbetegséghez köthető genetikai eltérés volt. A kromoszóma
transzlokáció és a kromoszómák fluoreszcens jelölése után a CML
gyakorisága került szóba.
Ritka betegség a CML, évente Magyarországon 100-160 új beteget
diagnosztizálnak. Transzplantáció nélkül korábban 3-5 év alatt a
krónikus, majd akcelerált fázison át akut
leukémiává alakult. A
tudományos kutatásoknak és felfedezéseknek, az új gyógyszereknek köszönhetően a tirozin kináz gátló kezeléssel „a halálos daganat kezelhető krónikus betegséggé lett” (2009: Druker és tsai kitüntetést kapnak)!

dr. Modok Szabolcs előadása

A tudományos kutatásoknak
és felfedezéseknek, az új
gyógyszereknek köszönhetően
„a halálos daganat kezelhető
krónikus betegséggé lett”

Dr. Modok Szabolcs újkeletű problémákról és az első kezelés jelentőségéről is beszélt. Tudományos ábrák, táblázatok és diagramok
segítették az előadásban a nemzetközi szintű kutatások és tendenciák, a vizsgálatok és a gyógyulás fázisainak megértését.
A CML-es betegek életkilátásai ma már közel azonosak egészséges
társaikéval. Sőt, természetesen megfelelő orvosi ellenőrzés mellett
CML-es betegnek gyermeke is lehet. A hematológus végül kiemelte a
beteg, a nővér és az orvos szoros együttműködésének fontosságát is,
a betegek számára minél tünetmentesebb, kiegyensúlyozottabb
életvitel biztosítása érdekében. Előadásában több esetben kitért a
gyógyszerek, a vizsgálatok és a kezelések részletes magyarázataira,
egyéni kérdésekre és felvetésekre adott választ, amelyek az előadás
után is folytatódtak, az egyesület tervezett jövőbeli orvos-beteg
találkozóinak pozitív előképeként.

dr. Andrikovics Hajnalka genetikus
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Köszönjük szakorvosaink hozzájárulását a újabb közléshez!
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egyesületi jelentkezési lap

Egyesületi aktivitás 2012 óta
Az egyesület korábbi aktivitásai után, 2012. évi közgyűlésén határozta el a megújulást. 2013-ban megújult arculata, a Novartis támogatásának köszönhetően évente megrendezi tagjai számára budapesti
ingyenes együtt lét nap-ját, melyen szakmai előadások, orvosbeteg találkozók és egyéb programok mellett közgyűlést is tart.
A 2013. szeptember 14-én megrendezésre került rendezvényre a taglista alapján 45 fő jelezte vissza részvételi szándékát, de új, az
egyesülethez csatlakozni kívánó betegek is érkeztek. Monspart Sarolta
tájfutó világbajnok, a MOB alelnöke előadásában sportpályafutása és
betegsége, mint személyes történet, ugyanakkor, mint pozitív példa
jelent meg. Rohánszky Magda onkopszichológus a Williams
Életkészségek tréning kapcsán Klima Anita dietetikus pedig a lehető
legjobb minőségű táplálkozás kapcsán tartott előadást. A délutáni
CML és GIST szekciókban dr. Modok Szabolcs és dr. Sápi Zoltán tartottak előadást, melyek végén az egyéni kérdésekre és felvetésekre is
választ kaptak a résztvevők. A rendezvény közgyűlésén elfogadásra
került a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt egyesületi
Alapszabály, amelyben a célok mellett megfogalmazásra kerültek az
egyesület közhasznú tevékenységei is: egészségügyi tevékenység
(ezen belül az egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-,
egészségügyi-rehabilitációs tevékenység), szociális tevékenység
(ezen belül egészségkárosultak támogatása), jogvédő tevékenység
(ezen belül a betegjogok, az egészséges ellátáshoz való jog, az
emberi méltósághoz való jog, a kapcsolattartás joga, a tájékoztatáshoz való jog, az önredelkezéshez való jog megismertetése).
A 2014. szeptember 27-én megrendezésre került együtt lét nap
délelőtti és délutáni programjain közel 50 egyesületi tag és hozzátartozóik vettek részt. dr. Hegedűs Péter köszöntője után Szendrő
Szabolcs hegymászó, fotós tartott előadásán vehettek részt az
egyesület tagjai. A nap folyamán dr. Kegye Adrienne, dr. Andrikovics
Hajnalka és dr. Szilvás Ágnes tartottak szakmai előadásokat, dr.
Hegedűs Péter és dr. Szekfü András egyesületi tagok pedig egy-egy
beszámolót a részvételükkel megrendezett külföldi konferenciákról.
A rendezvény különlegessége a szendvicsebéd előtti táplálkozási
blokk volt, amelyben kóstolóval egybekötött étkezési ötletekkel,
praktikákkal és receptekkel ismerkedhettek meg a részvevők. A
délutáni közgyűlésen az elnökség képviseletében Dániel Szilvia és dr.
Hegedűs Péter beszámoltak az elmúlt egy év jogi és pénzügyi
fejleményeiről, a közhasznúvá alakulásról és az adó 1%-okból összegyűlt támogatásokról. Domokos Mihály a közgyűlés végén arra
bíztatta a tagokat, hogy a jövőben is minél nagyobb számban
vegyenek részt a rendezvényeken és támogassák a közös munkát.

A 2015. szeptemberi együtt lét nap szervezése már folyamatban van, kérjük, hogy
a részletekről tájékozódjanak a weboldalon.
Tagjainknak a korábbi éveknek megfelelően postai úton vagy e-mailben küldünk meghívót szeptember elején.
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2012. november
közgyűlésén az egyesület
elhatározta a megújulást,
új kommunikációs partner
A rendezvény mellett hírlevelet is kiad az egyesület,
melyet minden tagjához
ingyenesen juttat el.

2013. szeptember
együtt lét nap
országos rendezvény
Budapest, Ádám Villa
2013. október
hírlevél
2014. május
CML Horizons konferencia,
Belgrád, az egyesületet
dr. Hegedűs Péter képviselte
GIST konferencia, Zürich
az egyesületet
dr. Szekfü András képviselte
2014. szeptember
együtt lét nap
országos rendezvény
Budapest, Ádám Villa

Tisztelt Leendő Tagtársaink!
2015 tavaszi hírlevelünket az ország összes hematológiai intézményébe eljuttatjuk. Szeretnénk minden
beteg kezébe adni egy példányt és egyben meghívni Önöket, 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.
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.
Kérjük jelentkezési szándékukat az Önöknek legmegfelelőbb módon juttassák el hozzánk: telefonon,
e-mailben, vagy a jelentkezési lap kitöltésével, azt a mellékelt borítékban postára adva címünkre.

2013. november
hírlevél
2014. december
a weboldal megújulása
2015. május
hírlevél

telefon

jelentkezési lap

+36 30 9401600

Szeretnék a CML-GIST Betegek Egyesülete tagja lenni.
név: .............................................................................................................................

e-mail:
cmlgist@cmlgist.hu
levélcím:
6800 Hódmezővásárhely,
Hódi Pál u. 1.

cím: .............................................................................................................................
.......................................................................................................................................
telefonszám: ............................................................................................................
e-mail cím: ................................................................................................................
........................................................
dátum

........................................................
aláírás

Faces of Courage and Hope
Tavalyi hírlevelünkben röviden beszámoltunk arról, hogy a CML Advocates Network-nek köszönhetően az
együtt lét napon 10 db Faces of Courage and Hope (A Bátorság és a Remény Arcai) című könyvet ajándékoztunk tagjainknak. A reprezentatív könyv 16 krónikus mieloid leukémiás beteget mutat be, nőket és férfiakat
egyaránt, akik különböző korúak, etnikumúak és hátterűek, hogy megosszák saját történetüket. Dánia, Franciaország, Németország, Írország, Izrael, Olaszország, Litvánia, Macedónia, Hollandia, Lengyelország, Portugália,
Oroszország, Spanyolország, Svédország és az Egyesült Királyság egy-egy betege meséli el saját történetét
színes fényképekkel és interjúkkal. A könyv szerzői, a fotós Bert Spangemacher és ügyvédje, Jan Geissler első
kézből ismerik a betegséget, amelyben ők is szenvednek.

Az angol nyelvű könyvet, amelyből a szerzők hozzájárulásával közlünk
részleteket a CML Advocates Network weboldalán és az Amazonon is
meg lehet rendelni.
http://www.cmladvocates.net/book-faces-of-courage-and-hope
http://www.amazon.co.uk/Faces-Courage-Hope-Inspiring-Leukaemia/dp/3000469885/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1426585129&sr=8-1&k
eywords=Faces+of+courage+and+hope

„2009 októberében, egy rutinvizsgálaton diagnosztizáltak
CML-lel. Sose fogom elfelejteni,
amikor az orvos szólított és közölte
a hírt. Abban a másodpercben
úgy éreztem, az életem félresiklott
és elvesztettem az irányérzetem.”
Minden CML beteg élete megváltozott így vagy úgy, és mind megtanultunk az új körülményeinkhez alkalmazkodni. Valaki talán az esetet arra használta, hogy egy más ösvényre lépjen és új életet kezdjen. A következő
reménnyel teli történetek megosztásával más CML betegeket és családjaikat szeretném támogatni.
A CML diagnózis nehéz, ugyanakkor kreativitáshoz, bátorsághoz és szeretethez vezethet.
Kinek az ötlete volt ez a könyv?
Jan Geissler-rel való közös beszélgetéseinkből jött az ötlet. Az első CML közösséggel kapcsolatos élményem,
amikor Jan meghívott a CML Horizons találkozóra Münchenbe. A találkozó nagy hatással volt rám. Mindenféle
életutakat megjárt betegekkel találkozni, mind különböző megközelítésekkel a CML felé – inspirálónak
éreztem, ahogy mind máshogy kezelik CML-jüket és el akartam mesélni a történeteiket. Arra gondoltam, ezzel
segíthetünk a frissen diagnosztizált betegeknek is.

Šarūnas már 18 évesen az újságok címlapjára került
Litvániában, amikor egy CML támogatással kapcsolatos
petíciót kezdeményezett, ami aztán vírusként terjedt el a
sajtóban. Azóta betegtanácsadói munkáját egyetemi
tanulmányokkal, valamint jogi karrierrel egészítette ki.
Tagja az Európai Rákbeteg Koalíciónak és elnöke a litván
POLA rákkoalíciónak. Most, 26 évesen a litván elnök jogi
tanácsadójaként kezdett dolgozni.
18 évesen diagnosztizáltak a CML-lel. Az, hogy ilyen fiatalon
lettél beteg, megváltoztatta a jövőre vonatkozó terveidet?
... A középiskola utolsó évében diagnosztizáltak, amikor
azokat a vizsgáidat teszed le, amik az egész jövődet meghatározzák. Az orvosok azt tanácsolták, a kemoterápia
ideje alatt ne járjak iskolába, úgyhogy az igazgató magántanulói státuszba helyezett. Ez nem volt kötelező, csak azt
akarták, hogy haladjak a tanulmányaimmal. 3 hónapig magántanuló voltam és keményen tanultam. Nagyon
jó tanulmányi eredményeket értem el és felajánlottak egy
helyet a jogi karon az ország egyik legjobb intézményében, a Vilnius Egyetemen. Két éve végeztem, most Phd
hallgató vagyok. Emellett Európai Uniós jogot, nemzetközi közjogot és egészségügyi jogot tanítok.
És eközben betegtanácsadó is lettél. Ez hogyan történt?

„a CML azt jelenti,
nem végezhetem el
a középiskolát? Nem.
Megakadályoz ez abban,
hogy egyetemre menjek,
lediplomázzak és karriert
építsek? Nem.”

Rajtam nemrégiben jóváhagyott kezelések segítettek, de ráeszméltem, hogy Litvániában a legtöbb betegnek
ezekhez nincs hozzáférése. A szerencsés 15% egyike voltam. Úgyhogy azt gondoltam: mit tehetnék? Csak egy
srác vagyok, de vannak ismeretségeim. Létrehoztam egy weboldalt egy bloggal és egy petíciót kezdeményeztem a kormánynál a CML kezelések nagyobb fokú támogatása érdekében. Litvániában ez volt az első online
petíció. Mindez 2007-ben történt, mielőtt a Facebook és a Twitter ilyen népszerű lett, úgyhogy újdonságot
jelentett. 2000 aláírás megszerzésében reménykedtem, de a kezdeményezés 3 hónap alatt vírusként terjedt el
és 80 000 aláíráshoz jutottunk. A litván parlamentben prezentáltam a petíciót, majd a weboldalon bejegyzést
tettem közzé: köszönöm, nagyszerű munkát végeztünk, abbahagyhatjátok az aláírást. Ám ekkorra a hazai sajtó
felkapta a fiatal srác – még csak 18 éves voltam – és petíciójának történetét. Az emberek továbbra is aláírták a
kezdeményezést, végül több mint 100 000 támogatónk lett. A plusz aláírások már nem számítottak, hiszen a
parlamentben addigra már bemutatásra került a javaslat, de hatásos volt. A kormány következő évi költségvetésében 300%-kal növelte a CML kezelés támogatását. Majd az egészségügyi miniszter ígéretet tett, hogy
tovább folytatjuk a munkát, hogy minden beteg, aki újonnan jóváhagyott kezeléshez szeretne jutni, megtehesse azt. 2010-re ezt is elértük.
…
Mi motivál?
Ami boldoggá tesz, az, ahogyan társadalmi változásokat generálhatunk. Szakember vagyok: tudom, hogyan
viselkedjek a politikusokkal és értem a rendszert. De mindez nem elég. Egyedül csak keveset érhetek el.
Emberek százezreit szeretném kiképezni az egészségügyi rendszer megértésével kapcsolatban, ugyanis
egyedül így érhetünk el változást. Véghezvinni egy sikeres projektet élvezetes. De az én céljaim ennél nagyobbak, nemcsak egyik projekttől a másikig akarok eljutni, a társadalmat akarom egy olyan szintre nevelni, ami
eljut a döntéshozatalig, ahol az emberek nemcsak mint passzív megfigyelők, hanem aktív résztvevőkként
tartoznak a folyamathoz. Boldoggá tesz az is, hogy hetente új önkéntesen csatlakoznak a szervezetünkhöz.
A közlésért köszönjük a müncheni irodából Nicole Schroeter segítségét.
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A minőségi étkezés fontossága a mindennapokban,
különös tekintettel a CML és GIST betegek táplálkozására
Klima Anita dietetikus, egészségügyi szakértő
Az egészséges, jó minőségű ételek fogyasztását nem lehet elégszer hangsúlyozni a táplálkozással összefüggő
betegségek megelőzésével kapcsoltban. Ugyanakkor azok a betegségek, melyek elsősorban nem táplálkozástól függenek, jelentősen befolyásolhatók a megfelelően biztonságos, jó minőségű étkezéssel.
A krónikus myeloid leukémia (CLM), és az gasztrointesztinális strómális daganatos (GIST) megbetegedések
esetében az étrendi javaslatoknak különösen fontos, az egyénre szabása, hiszen az „alap problémán” felül,
számos egyéni kérés, ízlésvilág, egyediség jellemzi a gyógyulni vágyókat! Fontos azonban, hogy általános
étrendi javaslatokkal támogassuk az érintetteket.
A CLM és a GIST kezelésében használatos STI 571, imatinib hatóanyagú szer központi jelentőségű. A kezelés
hatására kialakuló mellékhatások esetlegesen megelőzhetők vagy súlyosságuk mérsékelhető, ha, már a betegség felismerésekor a beteg a dietetikai szaktanácsadást is igénybe veszi. Ilyenkor a dietetikus, akár a beteg
otthonában kérdezi ki a klienst, és felmérve az állapotát megfelelő javaslatot ad a kezelés megkezdéséig,
feltöltve a kimerült szervezetet. Elsődlegesen fontos a tápanyagdús és biztonságos táplálkozás.
Tápanyagdús az az étrend, amely megfelelően emészthető formában tartalmazza (főzve, párolva, darálva,
turmixolva, dúsítva stb):
az alapvető, esszenciális aminosavakat,
vitamin és ásványianyagokat,
jó minőségű zsírokat,
összetett, de könnyen emészthető szénhidrátokat,
szükség diktálta egyszerű szénhidrátokkal, cukrokkal kiegészítve.
Biztonságos az étel, ha:
már vásárláskor betartották a hűtési előírásokat (ha fagyasztott – nem olvadt ki, és/vagy hűtőtáskában – hűtődobozban szállították),
teljesen külön csomagolva került a kosárba (külön a zöldség, a gyümölcs, a tej-tejtermék,
a hentesáru, a csomagolt lisztfélék, stb),
hazaérkezéskor kézmosás, fertőtlenítés után, a tiszta, fertőtlenített hűtőkbe, tárolókba tették,
elkészítésnél betartották a higiénés szabályokat (külön vágódeszka, külön kés stb),
megfelelően hőkezelték (a nem kellően hőkezelt hús, tojás veszélyes!),
elkészítés után 2 órán belül elfogyasztották az ételt (ha főtt étel megmarad, akkor azt azonnal le
kell hűteni / fagyasztani, az hűtőben történő felengedés és átforralás után fogyasztható).

Étel- és italötletek: 1,5 liter víz, akár teának elkészítve, hűtőben
tárolva vagy frissen tetszés szerint, de ha lehet, mindkettő álljon
rendelkezésre a beteg érdekében. Az ételek igény szerint dúsíthatók
Fantomalttal vagy egyéb tápszerrel, friss tojással, sajttal.

Ebéd: zöldséges burgonyaleves (krémleves
is lehet) tojással és darált hússal rakott tök.

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. Ibolya betegtörténete nemrégiben került fel az egyesületi
honlapra.
Az olasz Bizottság 2015 decemberében nyújtja be felhívását az ERNnek 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.
Miért fontosak az Európai Hivatkozási Hálózatok?
Egy komplex betegséggel küzdő páciens kezelése igazi kihívás, főleg
a ritka betegségek esetében. Nehézséget jelent a betegek kisszámú
populációja, sokszor távoli, elzárt településen élnek, ahol nincsenek
egészségügyi központok, vagy ezek nehezen vagy egyáltalán nem
elérhetők.
Az Európai Közösség tagállamainak együttműködése növelheti a
hatékonyságot, az egészségügyi dolgozók közötti ismeretcserét.
Lehetőség nyílik arra, hogy az orvosok megismerjék a legújabb
kezelési módokat, azok alkalmazását. Mindez hozzájárul a klinikai
eredmények és a ritka betegségekben szenvedők életminőségének
javulásához.
Az államok közötti együttműködés sokat fejlődött az utóbbi években, és még, ha informálisan is, de épültek ki hálózatok. Ez az együttműködés kétoldalú megállapodáson és közös terveken alapszik.
Szükségesnek látszik a források hatásosabb, koordináltabb elosztása,
amelyek az Európai Hivatkozási Hálózaton keresztül érhetők el (ERN –
European Reference Networks).
Az ERN a tagállamok magasan képzett orvosait egyesíti, akik a
különösen nagy figyelmet igénylő betegeket magas szinten látják el.
A cél nem feltétlenül az, hogy új egészségügyi központokat hozzunk
létre, hanem a meglévők összekapcsolása, a már meglévő hálózat
továbbfejlesztése. Ez a hálózat európai szinten működne. Az orvosok
részvétele az ERN keretén belül önkéntes.

Uzsonna: banán turmix kiflivel.

Reggeli: tejberizs fél adag rizsből, fél adag zabpehelyből, kevés cukorral.
Tízórai: reszelt, nem túl édes, nem túl savanyú
alma vagy almakompót friss joghurttal.

Vacsora: halkrém, félbarna kenyér, tetszés
szerint zöldséggel.
Pótvacsora: friss avokádó húsa vagy sárgarépa krémleves.
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Európai Hivatkozási Hálózat

A hivatkozási normatíva: 2011/24/EU Irányelv, amely a betegek
országhatárokon átnyúló egészségügyi ellátásával kapcsolatos
jogokról szól:
– tisztázza egy másik EU-s országban történő egészségügyi ellátás
szabályait, beleértve a költségtérítést
– feljogosítja a Bizottságot az Európai Hivatkozási Hálózat (ERN)
fejlesztésére, megadva azokat a kritériumokat és feltételeket, amelyeket az ERN és az orvosok alkalmazhatnak és megállapítja a hálózat
eljárásjogát.

Tisztelt Olvasóink!
Következő hírlevelünk az egyesület szeptemberi rendezvénye után jelenik meg.
Addig is ajánljuk figyelmükbe honlapunkat: www.cmlgist.hu
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A CML genetikai vizsgálatának aktuális kérdései
dr. Andrikovics Hajnalka
Az orvos szemével
dr. Modok Szabolcs
Egyesületi aktivitás 2012 óta
Egyesületi jelentkezési lap
Faces of Courage and Hope
A Bátorság és a Remény arcai
A minőségi étkezés fontossága a mindennapokban,
különös tekintettel a CML és GIST betegek táplálkozására
Klima Anita dietetikus, egészségügyi szakértő
Európai Hivatkozási Hálózat

együtt lét
a CML-GIST Betegek Egyesületének hírlevele, 2015/1
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