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A TANÁCS AJÁNLÁSA
AJÁNLJA A TAGÁLLAMOKNAK, HOGY:
 Biztosítsák a ritka betegségekben szenvedők magas
színvonalú ellátáshoz való hozzáférését, beleértve a
diagnosztikát
 Gyűjtsék össze a ritka betegségekkel kapcsolatos, nemzeti
szinten meglévő szakértelmet és támogassák annak
megosztását az európai partnerekkel az alábbi célok
megvalósítása érdekében:
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 a ritka betegségek terén a diagnosztikai eszközökre vonatkozó
legjobb gyakorlatok megosztása;
 egészségügyi képzés kidolgozása a ritka betegségek
diagnosztikájához és kezeléséhez kapcsolódó területeken, mint
például a genetika, immunológia, neurológia, onkológia és a
gyermekgyógyászat;
 a diagnosztikai vizsgálatokra vagy a népesség szűrésére vonatkozó
európai iránymutatások kidolgozása a nemzeti döntések és
hatáskörök tiszteletben tartásával;

Az előzőket megalapozó felmérési
eredmények: EurordisCare 2
• Korai jelektől a diagnózisig: 25%-ban 5-30 év telik el
• A végleges diagnózis előtt 40%-nál rossz diagnózis - Emiatt
indokolatlan kezelés:




16%-nál sebészeti beavatkozás
33%-nál egyéb orvosi kezelés
10%-nál pszichológiai kezelés

• 25%-nak más régióba, 2%-nak más országba kellett utazni a

diagnózisért
• Az ún. „eredmény közlési körülmények” rosszak voltak 33%-nál,
elfogadhatatlanok 12,5%-nál
• A betegség genetikai természetét nem magyarázták el 25%-nál
• Genetikai konzultáció 50%-nál nem történt

• Hazánkban ez a felmérés még nem történt meg!
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Az első vizitig eltelt idő túl hosszú
Ország (válasz-szám)

Átlag: 4.9 hónap

Az első vizitig eltelt idő (hónap)
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Hozzáférés a megfelelő diagnosztikus,
genetikai vizsgálatokhoz
Jelenleg:

• Sok laboratórium kicsi kapacitásokkal, nem megfelelő

minőségbiztosítással
• sok hiányzó szolgáltatás – sok átfedés
• drága működés – korlátozott megbízhatóság
• számtalan magánlaboratórium – bizonytalan szakmai
megbízhatóság, genetikai tanácsadás hiánya
• genetikai tanácsadás nem ritkán nehezen érhető el
• alulmértezett kapacitások – hozzáférés nem megfelelő
Szükséglet, terv:
• Orvosi Genetikai Hálózat koncepció az Egészségügyi Tudományos
Tanács és a Klinikai Genetikai Szakmai Kollégium támogatásával - 6
minőségi laboratórium
• sűrűbb genetikai tanácsadói hálózat – 80-100
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A jelenlegi Ritka Betegségek Referencia Központjainak
áttekintése az EU-ban - Rare Diseases Task Force (RDTF)
• A 450 milliós európai populációt kiszolgáló európai referencia
központok becsült száma 800 a ritka betegségek területén
• Nagyon fontos, hogy ne korlátozzák túlzottan a referencia
centrumok számát, hogy ne ösztönözzék a betegeket a
szükségtelen külföldi vizsgálatok irányába
• A potenciális referencia centrumok nagy száma miatt szükség
van a centrumok hálózatának kialakítására, valamint a
nagymértékben specializált szolgáltatások, mint a molekuláris
genetikai diagnosztikai ellátás racionalizálására
• Meg kell osztaniuk az esetek kezelési rendszerét, létre kell
hozniuk az esetek közös nyilvántartását, valamint egy szakértői
portált az eltérő szakértelem megosztására

A genetikai szolgáltatások átszervezése
Fő célok

 A tudás és technológia centralizálása
 A beteg-ellátó útvonalak rövidítése
(50 km-es körzetekben)

Központi genetikai diagnosztikai
egységek
Magas szinvonalú, multidiszciplin
adottságok
Genetikai laborok teljes skálával
Egyetemekhez kötötten
Biobankok
Kutatási és oktatási feladatok
„Szakértői és referencia központok”
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Genetikai tanácsadók
Multidiszciplin konzultációs lehetőség
Szakképzett klinikai genetikai
tanácsadók kezdeményezzék a
vizsgálatokat
Átmeneti biobankolás
„Elsődleges genetikai
szolgáltatás/gondozás”
Legalább 80 az országban

Tervek
• a hálózatot egy nemzeti adminisztrációs központ koordinálja és ellenőrzi
• az egységeket az OEP finanszírozza és kötelezi a folyamatos ellátásra
•7 a centrumok felelősek az elsődleges ellátásért is

Szűrés
elérhető prenatalis szűrő programok: triszómia screening
> kötelező nyaki redő szűrés: országos szintű
> kötelező biokémia tesztek anyai vérből
AFP (!?): integrált ill. kombinált tesztek : regionális
 érdekellentét a magán és az állami szolgáltatók között
 kapacitás korlátozás

%

A Down szindróma prenatalis
diagnózisának aránya Magyarországon
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A Down szindróma indukált
abortuszainak aránya a magyarországi
körzetekben

75% <
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25% - 50%
< 25%

Újszülöttkori szűrő program
Nemzeti programok (minden újszülött számára biztosított)
1970-es évektől: 4 betegség (PKU, galactosaemia, biotinidase
deficiencia, hypothyreosis)
jelenleg: 25 veleszületett anyagcserezavar
Tandem tömegspektrometria két centrumban (SE I. Gyermekklinika,
SZTE Gyermekklinika)

Regionális (pilot) programok
CAH
halláskárosodás
DMD?
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Hogyan rövidíthető le a diagnózishoz vezető út?

 Hogyan lehet támogatni a szakmai tapasztalat és a
szakértelem mobilitását a betegek lakóhelye
közelében történő kezeléshez?
 Hogyan lokalizálhatóak, támogathatóak a nemzeti
laboratóriumok, hogyan alakítható ki a szervezett
hálózatuk?
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Hogyan rövidíthető le a diagnózishoz vezető út?
 Hogyan lehet megszervezni a DNS és egyéb minták
cseréjét és a költségtérítését európai és nemzetközi
szinten?
 Hogyan lehet a diagnosztikai-, és a népesség egészét
érintő szűrővizsgálatokra vonatkozó európai útmutatók
kidolgozását támogatni?
 Milyen mechanizmusokat kell fejleszteni annak
érdekében, hogy az általános protokollok és ajánlások
bevezetése támogatást nyerjen, olyan témákban, mint
pl. a referencia vélemények kérése európai szinten a
diagnosztikus eszközökről, orvosi-, oktatási-, és
szociális ellátásról?
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FINANSZÍROZÁS ÉS FENNTARTHATÓSÁG

 Hogyan oldható meg a diagnosztikai centrumok
finanszírozása? Létezik rá állami költségvetésből
forrás, vagy magáncégek is bevonhatók?
 Hogyan lehet ezek hosszú távú fenntarthatóságát
biztosítani?
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Miben segíthet a korai intervenció rendszere
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0-6 éves korú gyermekek és családjaik komplex
ellátása (beleértve a diagnózis, szűrés és megelőzés
elemeit)
Egészségügyi, oktatási és szociális rendszerekben
megvalósuló holisztikus folyamat
A folyamat interdiszciplináris:
 felismerés - jelzés,
 szűrés - diagnosztizálás,
 kezelés, tervezés és fejlesztés, szociális
támogatás
 eredményesség mérése
Mintaként szolgálhat a ritka betegségek teljes
ellátórendszerének kidolgozásához.

A KORAI INTERVENCIÓ RENDSZERE


szabályozást igényel






az ágazatok közötti összhang megteremtését
forrást rendel hozzá

fejlesztési programok tervezését igényli




szakemberek képzése, továbbképzése
eszközökkel való ellátás





intézmény-rendszer fejlesztését és működtetését
igényli
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diagnosztikus eszközök
fejlesztő eszközök

orvosi diagnosztika
szakértői és rehabilitációs bizottságok
kora-gyermekkori ellátásban közreműködők

Mi a beteg és családja érdeke
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vegyék észre minél hamarabb a problémát (mielőbbi
diagnózis)
kezdődjön meg a megfelelő kezelés, fejlesztés minél
hamarabb
legyen a kezelés, fejlesztés szakszerű és
eredményes
legyen a kezelés, fejlesztés egy helyszínen
legyen közel a szolgáltatás a lakóhelyhez
kapjon támogatást a többlet-kiadásokhoz

www.rirosz.hu

Pozitív nemzetközi példák

www.eurordis.org

EuroGenTsEuroGentest.org
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EuroGentest - Releváns diagnosztikai laboratórium keresése
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GeneTests.org
The National Center for Biotechnology Information (NCBI - USA)
támogatja a tudományt és az egészségügyet a biomedicina és
genomiális információk közzétételével

520 GeneReviews

1194 Clinics
593 Laboratories testing
for
2204 Diseases
1936 Clinical
268 Research

GeneTests.org

Diagnostic tests are part
of quality healthcare
Orphanet and EuroGentest provide information
on available tests in Europe
and surrounding countries

www.orpha.net

Hazai molekuláris genetikai laboratóriumok
tevékenységének összesítése – 2003-2004. - Kivonat
Összesen 46 laboratórium regisztrált:
• Semmelweis Egyetem, I. sz. Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika – 8 betegség
• Országos Gyógyintézeti Központ , Hem. és Immun. Int. Mol. Diagn. O. – 6 betegség
• Semmelweis Egyetem, II.sz. Gyermekgyógyászati Klinika – 8 betegség
• Debreceni Egyetem, Orvos és Egészségtudományi Centrum, II. sz. Pathológiai Int.- 2
betegségcsoport
• Debreceni Egyetem, Orvos és Egészségtudományi Centrum,
Gyermekklinika, Genetikai Munkacsoport - 3 betegségcsoport
• Pécsi Orvostudományi Egyetem, Orvosi Genetikai és Gyermekfejlõdéstani Intézete - 7
betegség
• Szegedi Tudományegyetem, Gyermekklinika - 5 betegség
• Szegedi Tudományegyetem, Neurol. Klin./SZBK - 2 betegség
• Országos Onkológiai Intézet, Molekuláris Genetikai Osztály – 3 betegség
• Semmelweis Egyetem Bőr-Nemikórtani és Bőronkológiai Klinika – 7 betegség
• Debreceni Egyetem, Orvos és Egészségtudományi Centrum,
Központi Klinikai és Molekuláris Pathológiai Intézet - 11 betegség
• Országos Pszichiátriai és Neurológiai Intézet - 5 betegség
• Országos Közegészségügyi Intézet – 10 betegség
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