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www.eurordis.org

A III.szekcióülés: INFORMÁCIÓ ÉS KÉPZÉS anyaga

Készítették:

• Pfliegler György (OSZMK Ritka Betegségek Szakértői Csoport
információ/képzés felelős)
• Bitter István

• Törekedve a megadott szempontokra
• A szekcióülés résztvevőinek javaslatai, észrevételei figyelembe
vételével, beépítésével

www.rirosz.hu

RELEVÁNS KIVONAT AZ EURÓPAI TANÁCS AJÁNLÁSAIBÓL
LUXEMBURG, 2009 Június 9.

www.eurordis.org

A TANÁCS AJÁNLÁSAI
 Aktívan hozzájárulni az EU-ban, az Orphanet és
más meglévő hálózatokon alapuló, könnyen
hozzáférhető és dinamikus ritka betegségek
adattárhoz – mint azt az ajánlás kiemeli.
 Ez egyrészről minden megfelelő szinten, beleértve
az EU-t is, a támogatás elősegítése, egyrészről
specifikus betegség-információs hálózat,
másrészről, epidemiológiai nyilvántartások,
adatbázisok, regiszterek felépítésével független
irányítási felügyelet alatt.”
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www.rirosz.hu

RELEVÁNS KIVONAT AZ EUROPLAN PROGRAMBAN
KIDOLGOZOTT INDIKÁTORLISTÁBÓL
melyeket a fejlődés nyomon követésére alkottak meg

www.eurordis.org

Indikátorlista kivonat

• Az indikátorok jellemzői


Érthetőség; Megbízhatóság; Érvényesség; Következetesség;
Érzékenység; Specifikusság; Megvalósíthatóság

• A források követelményei


Hozzáférhetőség; fenntarthatóság; kivitelezés; munkaigényesség;
időszerűség

• Döntéshozatal


Alkalmazhatóság; összefüggőség; széleskörűség; politikai relevancia

Indikátorok I

Indikátorok II

www.rirosz.hu

3. SZEKCIÓÜLÉS

INFORMÁCIÓ ÉS KÉPZÉS
TOVÁBBI MEGVITATANDÓ KÉRDÉSEK

www.eurordis.org

HOGYAN SEGÍTHETJÜK ELŐ A RITKA BETEGSÉGEK
ELLÁTÁSÁBAN RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ INFORMÁCIÓK
TERJEDÉSÉT
 Milyen információs források állnak az ország rendelkezésére?
Megfelelő, jó minőségűek? Közfinanszírozásúak vagy a
betegszervezetek finanszírozzák azokat?
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Van-e az országban nemzeti weboldala a ritka betegségeknek?



Áll-e a betegek és az egészségügyi szakemberek rendelkezésére
segélyvonal? Ismertek-e ezek a nyilvánosság számára?



Vannak-e szakértői központok és/vagy betegszervezetek vagy
programok az információ és az oktatási anyag elősegítésére mind
a betegek, mind a nyilvánosság megfelelő részére (tanárok,
szociális munkások stb.)?



Használják-e a megfelelő EU szintű, Orphanet és Eurordis
forrásokat: (betegség információ, specializált központok,
betegcsoportok, folyamtban levő kutatási projektek, klinikai
tanulmányok)?



Vannak-e a ritka betegségekre felhívó kezdeményezések, mint pl.a
ritka betegségek napja?

Milyen információs források állnak az ország rendelkezésére?
Megfelelő, jó minőségűek? Közfinanszírozásúak vagy a
betegszervezetek finanszírozzák azokat?
•

Információs források: IGEN



•
•
•

Elérhetők a nagy nemzetközi web oldalak (pl. orpha.net; nord stb.)
Magyar, ritka betegségekkel is foglalkozó web oldalak: pl. webdoki
Weboldal: www.oszmk.hu




•

Szóbeli források: országos, és helyi rádió- és televízió interjúk, konferenciák, betegorvos találkozások, „klubülések”, felvilágosító előadások, egyes, népszerű televízió
sorozatok, filmek (vö.Dr.House, Esőember, Az Elefántember stb.)
Segélyvonal:az egyes betegszervezetek, OSZMK, diagnosztikai részlegek,
tanácsadók telefonos információi, önálló segélyvonal nincs.

Finanszírozás: IGEN
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Nyomtatott források: egészségügyi magazinok, betegség összefoglalók, időszakos
kiadványok, napi sajtó rovatai, orvosi szakfolyóiratok „ritka kórképek” rovatai
Elektronikus: betegszervezetek, intézetek, tudományos társaságok honlapjai
(weboldalai)

Közfinanszírozás: egészségügyi hatóságok támogatta kiadványok
Alapítványok: (betegszervezeteké, intézeteké)
Kutatási/pályázati projektek
Gyógyszergyári adományok, támogatások

Szakértői központok, betegszervezetek, programok az
információk elősegítésére, mind a betegek, mind a
nyilvánosság megfelelő részére
•

IGEN



Betegszervezetek: érdekérvényesítés, szervezés, információ,
betegtáborok, kulturális események szervezése stb.
Gyógyszergyárak, egyházak: pl. nyári betegtáborok

• Orphanet és Eurordis források használata és kapcsolódásuk.
IGEN.
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Klinikai tanulmányok
Kutatási projektek (hazai, európai)
Internet elérhetőség
Cégtámogatások (pl. egy-egy vizsgálatra)
Egyéni kapcsolatrendszer (kutatási együttműködés, személyes
kapcsolatok)
Orphan gyógyszerek képviselőinek jelenléte

Felhívó kezdeményezések, szakember képzés
• A ritka betegségekre felhívó kezdeményezések. IGEN.




Ritka Betegségek Napja (febr.utolsó napja)
Ritka Betegségek Konferencia (Debrecen, eddig 3 alkalommal, a 4. a Ritka
betegségek Napján (2011.február 26.) tervben.
Egyéb konferenciák (pl. Pécs, 2007, 2008), Magyar Genetikai Társaság
Konferenciája (Debrecen, 2010.szept.). Nemzetközi szimpózium (1.KözépKelet Európai Szimpózium a fogantatás előtti egészség és a születési
károsodások megelőzésére)

• Az egészségügyi szakemberek képzése IGEN.
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Ritka Betegségek kurzusok (graduális, posztgraduális) Debrecen, Ritka
Betegségek Tanszéke 2003 óta, évente, 40-100 résztvevő
Debreceni Belgyógyászati Napok (eddig 7 alkalommal)
szakorvosjelölteknek, ill. szakorvosoknak szintentartó tanfolyam keretében
évente, a 7 napból 2-3 óra. A résztvevők száma: 100-150 fő.
Családorvos képzés: Évente 1 óra előadás (Debrecen)

FEJLESZTÉS LEHETŐSÉGEI
I
• Civil szervezetek erőteljesebb támogatása a gazdasági tényezők által,
ennek ösztönzése pl. adószabályozás révén, ezáltal az oktatáshoz,
információhoz is többletforrások jelennének meg.

• Népszerű, felvilágosító kiadványok ösztönzése – szükség esetén
nevesített, „külön keret” biztosítása az illetékes szakhatóság által..

• Középiskolákban, egyetemeken figyelemfelhívó előadások – a
másság iránti tolerancia, illetve a szolidaritásra nevelés részévé kell
válni a ritka betegségekben szenvedők életének, lehetőségeinek,
nehézségeinek és alkotó, társadalmilag hasznos tevékenységük
tudatosításának is.
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FEJLESZTÉS LEHETŐSÉGEI
II
• Gyakoribb, kiszámíthatóbb megjelenés mind a köz, mind a szakmédiában.
• Az önálló weboldal felhasználóbarát voltának javítása
• Folyamatban van a magyarországi labordiagnosztikai lehetőségek
katalógusa (indikáció, minta, ár, hely, diagnózisig szükséges idő), várható
befejezés: 2010.december.

• Segélyvonal: információs és ún. „hellp-line” kiépítése. Pontos jog- és
felvilágosítási körök definiálása. Az információk minőségbiztosítása
(képzett szakemberek, megfelelő információ). Csatlakozás az európai
hasonló vonalakhoz, ill. azok tapasztalatainak átültetése.

•
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FEJLESZTÉS LEHETŐSÉGEI
III

• Az állami támogatás fokozása, intézményesített jelenléte, különösen a
specializált központok kialakítására. Fontos elérni, hogy, aki például
szociális munkásként kerül egy intézménybe felvételre, azt másra ne
lehessen foglalkoztatni!

• A beteg- és szakember információknak „zöld út” biztosítása, pl.

konferenciákon a releváns ritka betegcsoportok megjelenésének,
szóróanyagaiknak, posztereiknek hely biztosítás.

• A belgyógyászaton túlmenően az adott szakmáknak megfelelő ritka

betegségek megjelenítése a kötelező szinten tartó tanfolyamokon belül.

• Fontos tudatosítani, hogy a ritka betegségek egyötöde nem genetikai
betegség, hanem egyéb kórokú (pl. fertőzések). Ezek sem
szenvedhetnek hátrányt, mert akkor a ritka betegségek projekt
ugyanabba a hibába esik, aminek kiküszöbölésére létrejött;
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FEJLESZTÉS LEHETŐSÉGEI
IV
 Az egészségügyi személyzet továbbképzésének lehetőségei :
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Tudatosítani a ritka betegségek meglétét és ellátásuk lehetőségeit



Az orvosok képzése a ritka betegségek megfelelő
diagnosztizálására (pl. genetikai, oncologiai, immunologiai,
neurologiai, gyermekgyógyászati);



Fiatal orvosok és kutatók képzése a ritka betegségek területén;



Tapasztalatcsere és –megosztás az országon belüli központok
között.

DE OEC Ritka Betegségek Tanszék: oktatási
tevékenysége (2001-2009)
• Gradualis képzés


belgyógyászat, infektológia, klinikai és mentálhigiéniai
szakpszichológus képzés, transzfuziológia, kredit kurzusok (évente
40-60 fő magyar kb. ugyanennyi angol – jelenleg 240 fő!!, angolul),
diplomamunka (8), TDK dolgozat (4)

• Posztgradualis képzés




belgyógyász szakorvosképzés (a régió szakorvosainak),
családorvosképzés (2 óra)
PhD kurzus (idén, angol nyelven, 25 fő)
Szakdolgozói képzés (klinikai, intenzív betegellátó szakápoló),
mentőtiszt képzés

• Egyéb
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Elektronikus – írott média, felvilágosító előadások

2009/2010 I. féléves kurzusok):
Tárgy neve:Ritka betegségek, orphan gyógyszerekare diseases, orphan drugs.
Tárgyfelelős neve: Dr. Pfliegler György (pfliegler@dote.hu)
Előadók: Dr. Balogh István, Prof. Dr. Blaskó György, Dr.Fazakas Ferenc, Prof. Dr. Kappelmayer János, Dr. Nagy Valéria,
Prof. Dr. Oláh Éva, Dr. V. Oláh Anna, Dr.Pfliegler György, Dr. Rákóczi Éva, Dr. Sándor János.
Óraszám: 13 óra elmélet + 18 ó felkészülés
Kreditpont: ~ 1 kredit,
Követelmény: kollokvium (ez lesz minden tantárgynál megadva)
Óraszám: össz. 30ó, heti 5 ó (2x50 perc szeminárium+ 3 ó felkészülés) 6 héten át
Minimum hallgatói létszám: 10
Maximum hallgatói létszám: 20
Jelentkezés határideje: október 1.
Tárgy rövid leírása: Ritka kórképek – új klinikai entitás. A kurzus a ritka kórképek fogalmával, elhelyezésével a nemzeti
egészségügyi szolgálatokban, kitekintéssel a nemzetközi vonatkozásokra (EURORDIS, Orphanet, NORD), a
diagnosztika (molekuláris genetika, biokémiai stb.) és a terápia („orphan” gyógyszerek, személyre szabott gyógyítás)
rövid áttekintésével, foglalkozik. Külön hangsúlyt kapnak egyes betegségcsoportok, amelyeken keresztül a ritka
kórkéepk fogalmát különösen jó lehet demonstrálni, mint pl. lysosomális betegségek, immunhiány, fejlődési
rendellenességek, ritka vérzékenységek, vagy a veleszületett anyagcserezavarok közül az alkaptonuria, a
hexózaminidázok szerepe (Tay-Sachs betegség, MPS) és az alacsony koleszterin szint következményei.
Tudományterület: klinikai orvostudomány,
Előzetes követelmény: ÁOK végzettség
Végleges követelmény: egy választott betegség leírásához, diagnosztikai lehetőségeihez irodalom keresése és
feldolgozása.
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PhD, Gradualis Kurzus
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Információ: néhány (debreceni) példa
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Információ: néhány (debreceni) példa

22

Nemzetközi/nemzeti irányelv
előkészítésének útja. Egy példa: A 4. Magyar
Antithrombotikus Irányelv születése
• Egyéb irányelvek, protokollok
(általában több szerzős, felkérésre, a szakmai (rész)
terleten belül










•
•
•
•

Eü Miniszter felkérése Szakmai Kollégiumokon keresztül, (2001)
Terápiás irányelvek gyógyszerkeret meghatározásokhoz (2002)
Útmutató – klinikai irányelvek összefoglalója - sorozat
Útmutató – Klinikai irányelvek kézikönyve pl. Kardiológia 2002
Pharmindex zsebkönyv (pl. Kardiológia 2002)
Szakmai kollégiumi állásfoglalások
Külföldi összefoglalók pl. Antiplatelet and antithrombotic prescribing guide, Merck, Chest stb.
Egyszemélyes művek, pl. Korszerű antibiotikum terápia
Kézikönyvek, szerkesztőségi közlemények, állásfoglalások

1986 – első ACCP konszenzus konferencia thromboemboliás betegségek kezelésére
2008 – nyolcadik ACCP konszenzus konferencia
2009. GTH 3. Leitlinie
Európai, nemzeti konszenzus konferenciák

• 1998 – első magyar konszenzus konferencia/nyilatkozat
• 2001 – második magyar konszenzus nyilatkozat
• 2004 – harmadik magyar konszenzus nyilatkozat, 2006. kisebb javítás
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A (4. Magyar Antithrombotikus) Irányelv hozzáférhetősége (példák)

950 különlenyomat
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3965 példány (eddig)

A (4. Antithrombotikus) Irányelv
fejlesztésével kapcsolatos információk
• Szakértői csoport – irodalmazás, előző Irányelv egybevetése, tapasztalatai a mértékadó,

legújabb nemzetközi guideline-okkal (ACCP-8, GTH-2009 stb.), a szerkezetnek a minisztériumi
elvárásokhoz alakítása

• Megbeszélések, viták, pontról pontra „végigrágás” (12 hónap); konzultálás nemzetközi
szaktekintélyekkel (pl. ETFET, Kakkar, Samama stb)

• Az egyes javaslatok kiküldése az adott terület Szakmai Kollégiumai elnökeinek – szakmai
szakértők/csoportok véleményének beérkezése, beépítése, visszajelzés

• Eü Minisztérium elfogadása, terjesztés (újságok, könyvecskék, előadások stb.), az
implementation és a költséghatékonyság ellenőrzése – 2009.12.
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(4. Antithrombotikus)
Elvárások

Irányelv

• Nemzetközi trendet kövesse, de figyelembe vegye a magyar
igényeket/lehetőségeket

• Csak bizonyítékokon alapuló, biztos ajánlásokat tegyen, pontosan
jelölve az ajánlás szintjét (értékét) és a várható kockázatokat,
mellékhatásokat

• Valamennyi, a beteget egy adott helyzetben kezelő szakma számára
elfogadható legyen

• Gyógyszer(gyár; szponzor) semlegesség; alternatívák megjelenítése;
költséghatékonyság

• A körülményekhez képest legegyszerűbb és áttekinthetőbb legyen
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Irányelv szerkezete (ajánlás)

• 1. Cím és téma
• 2. Cél és célcsoportok
• 3. A fejlesztéssel kapcsolatos információk
• 4. Dokumentáció
• 5. Leírás
• 6. Részletes irányelv a Ritka Betegségek
megelőzésére
• 7. Részletes irányelv a Ritka Betegségek
kezelésére
• 8. Egyedi rész
• Irodalom
• Függelék
27

