
Hemokromatózisos 
Betegek Egyesülete

Online Közgyűlés
2020.12.04.

 
Egyesületünk működését a 2020. április 1.-2021. március 31-ig 

terjedő időszakban a NEA-UN-O-M-0089 pályázat keretében   
308.000 Forinttal támogatja:

A hemokromatózisos betegek egyesülete tagja az alábbi ernyőszervezeteknek:



Nagy tisztelettel köszöntjük:

● Dr. Várkonyi Juditot, tiszteletbeli elnökünket,

● Egyesületünk lelkes tagjait,
● Minden kedves vendégünket!



Napirend:

● Levezető elnök: Ábele Mária
Program:

● Várkonyi doktornő
● Ábele Mária: történések
● Mörtl Mária: meglepetés
● beszélgetés

szavazás a napirendről 



Alapszabály módosítás:

● 1.§:A klinika költözése miatt új székhely:
1088 Budapest, Szentkirályi u. 46.

● 9.§…online is tartható közgyűlés

elsőre sikerült a bejegyzés!!! 🙂

Az elfogyott betegtájékoztatók helyett aktualizált 
újakat készítünk, új roll-up...



 AIPM és Betegszervezetek 
Együttműködési Platformja (ABEP) 

 
a hazai betegek és betegszervezetek bevonásra kerüljenek a gyógyszerek teljes 

életciklusába és a különböző egészségügyi döntéshozatali folyamatokba

betegközpontú és eredményközpontú egészségügy

A tájékozottság közös felelősségünk

Most kezd alakulni...



Ritka Betegségek Világnapja 2021

Online



Rare Barometer COVID kérdőív

 



Európai Egészség-Unió

  

Egészséghez való jog: az EU vállaljon nagyobb szerepet



Kérdőív az egyesületi tagságról
● még dolgozunk rajta, mailben fogjuk kiküldeni

● Kérdések, hogy ki miért jön, miért nem jön az egyesületbe, mit 

várna, mit szeretne “kapni”

● legközelebb beszámolunk a kapott válaszok statisztikájáról

● nekünk nagy segítség lenne ha megosztanák velünk a 

véleményüket



Kérdés a véradásról
Kérdező: Milurit, Lipidil, Ramipril szedése mellett adhat-e vért?
Megkérdeztük az OVSZ-t. 
A válasz:

A felsorolt gyógyszerek nincsenek tiltólistán.
Tudni kell azonban, hogy csak kevés gyógyszer szedése eredményez kizárást. A kizárást a 
betegség miatt vagyunk kénytelenek alkalmazni, amire a gyógyszereket szedik.
Kizárást eredményeznek a vérrel átvihető fertőző betegségek, továbbá a súlyos aktív, krónikus, 
illetve visszaeső gyomor-bél, vizeletkiválasztó, vérképző, immunológiai, anyagcsere, vese vagy 
légzőrendszereket érintő kórképek, továbbá a szív- és érrendszeri betegségek, a központi 
idegrendszeri betegségek, vérzékenység, az ismételt ájulási (syncope) epizódok vagy korábbi 
görcsrohamok, a rosszindulatú betegségek, az inzulinnal kezelt cukorbetegség, és az átvihető 
szivacsos encephalopathiák
(például Creutzfeld-Jakob-kór, variáns Creutzfeld-Jakob-kór)."

AKI TEHETI, VÉRADÁSSAL VÁLTSA KI AZ ESEDÉKES CSAPOLÁST!

Sok sikert, előre is köszönjük, hogy felajánlják vérüket az amúgy is szűkös készletek javítására!!



Kérdések ellátásról
Az EFAPH kérdései:

1. Magyarországon a HH páciensek a szokásos módon 
hozzáférnek-e az ellátáshoz (csapolás, konzultáció)?
(változó, igen is, nem is. Véradás!)

2.  Mi a legnagyobb kihívás az egyesület szemszögéből?

(a tagok aktiválása a ZOOM használatára)

3.  Van-e bármi pozitív hozama a járványhelyzetnek?

(csak elvben: vidéki tagok könnyebben beléphet(né)nek

 a gyűlésre)

 



Kellemes karácsonyi készülődést, 
boldog ünnepeket, 

jó egészséget kívánok! 



Mörtl Mária meglepetése



 
Már várjuk, 
mikor adhatjuk át


