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A POLKA program adta lehetőségek.

A ritka betegségeket érintő politikai eljárásmódok 
konszenzusos megtalálása.



Mi a ritka betegség?

 Előfordulása ritkább, mint 1/2000 (Európai 
definíció).

 6000 - 8000 féle ilyen betegséget azonosítottak
(definíciótól függően).

 Mindig rendkívül súlyos, krónikus, gyakran egyre 
rosszabbodó és/vagy fogyatékossággal járó, 
többnyire összetett egészségkárosodás. 

 Általában ha van, akkor csak tüneti a gyógymód.
 75 %-uk gyermekkorban jelenik meg.
 A betegek 30 %-a nem éri meg az öt éves kort.
 Kevés az információ.
 A kutatás is gyér

A ritka betegséggel élő ember gyakran az egészségügy árvája.
Sokszor nincs diagnózisa, kezelése.



Sajátos, gyakran közös gondok –
pl: az ellátás szintjén!

Az Eurordis Care 2, 3 felmérések eredményei:

 Hosszú a diagnózisra várakozás.  
A betegségek negyedénél a korai jelektől a 

diagnózisig 5-30 év telik el
 40 % a végleges diagnózis előtt rossz diagnózist 

és emiatt indokolatlan kezelést kap. (16%-nál ez 
sebészeti beavatkozás) 

 50 %-nál nem volt genetikai tanácsadás
 A betegek kezelését sokszor visszautasítják a 

betegség „szokatlansága” (a beteg furcsa 
külseje, viselkedése, kommunikációs nehézségei 
stb.) és komplex volta miatt



Nehéz az EÜ szolgáltatásokhoz jutni
Nehéz, vagy lehetetlen, átlag : 26%
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EurordisCare 3 felmérés eredményei

Az esetek százaléka



Az Eurordis Care 2, 3 felmérések 
eredményei II.

 Csak a teljes körű, holisztikus megközelítés 
és komplex (egészségügyi, szociális, 
foglalkoztatási stb.) ellátás mód hozhat 
eredményt

 Hazánk a legrosszabb helyen áll az első 
vizitig eltelt idő hosszát tekintve

 Túl magas a kórházban eltöltött idő is.
 A legrosszabb a tagállamok között a 

helyzetünk a szociális ellátások 
elérhetősége, és a velük való 
megelégedettség terén is 



Szociális segítséghez jutás lehetősége
Lehetetlen vagy nehéz, átlag : 32%
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Van megoldás!
 A Szakértői Központok és Hálózatuk, valamint a 

Nemzeti Tervünk fejlesztése
 A szociális ellátás hiányosságainak csökkentése
 A habilitációs, rehabilitációs szolgáltatások fejlesztése 

(Távlati tervünk a “A Ritka Betegségek Országos, 
Habilitációs, Fejlesztő és Szolgáltató Centrumának” 
létrehozása, skandináv példákat követve).

 A Nemzeti Szövetség „alulról”, míg az EU 
együttműködésünk „felülről” képes nyomást 
gyakorolni a kormányokra!

 A tagországok közötti nagy eltérések előnyei:
 A megoldások átépíthetők a hazai gyakorlatba
 A legjobb gyakorlatok azonosíthatók, terjeszthetők 
(Részvétel az Uniós EurordisCare, RAPSODY, EUROPLAN, 

POLKA, BURQUOL, stb. projektekben)



A hazai helyzet a 
betegszervezetek szintjén: 

 Tipikus az anyagi szűkösség és bizonytalanság

 Kombinálva elégtelen infrastruktúrális háttérrel és a 
megfelelő humánerőforrás hiányával!



A civil szervezetek megoszlása- Relative
alacsony szervezettségi szint!(%)  (KSH, 2006)



Az egészségügyi szervezetek 
együttműködési intenzitása : (%)

(Péntek E., 2008)
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 Közös tapasztalatok hasznosítása,
 Jó gyakorlatok terjesztése,
 Anyagi támogatás esélye,
 A közös politikai nyomásgyakorlás 

lehetősége!

Csak egy megoldás van!
Hatékonyabb, professzionálisabb működés, 

stratégiai megközelítési móddal!
Ennek a legjobb elérési útja a nemzeti és 

nemzetközi kooperáció!



 Hogy elérjünk egy kritikus tömeget a döntéshozók 
és a társadalom szempontjából

 Hogy a lehetséges maximális számú különböző 
ritka beteget képviselhessük

 Kooperáció, források koncentrálása, jobb 
munkamegosztás

 Egység, mérsékeltebb verseny 
 Megnövekedett befolyás a nemzeti hatóságokat és 

politikusokat tekintve
 Tapasztalatok, információ és jó gyakorlatok 

megosztása
 A ritka betegségekkel kapcsolatos ismeretek 

terjesztése
 Hazánk ritka betegeinek nemzetközi képviselete

Ezért alakítottuk meg a RIROSZ-t!



Mi a RIROSZ?
 A ritka betegséggel élők magyarországi 

szervezete (RIROSZ) 2006.05.05-én alakult meg. 
 29 magyar szervezetet, és számos egyéni tagot 

tömörít, akik aktívan tevékenykednek a ritka 
betegségek területén. 

 A Szövetség elkötelezett a ritka betegséggel élők 
segítésében, és az őket szolgáló szervezetek 
támogatásában. 



Jelenlegi tagszervezeteink:
 Angelman Szindróma Alapítvány
 CML és GIST Betegek Egyesülete
 Cri Du Chat Baráti Társaság
 Csupaszívek Társasága 
 Dávid Kisemberek Társasága 
 Epidermolysis Bullosa Alapítvány 

(DebRA Magyarország)
 Klub a Prader-Willi Gyerekekért
 Magyar Ataxiás Betegek 

Alapítványa
 Magyar Hemofília Egyesület
 Magyar Izomdisztrófia Társaság
 Magyar Mukopoliszaccharidózis

Társaság
 Magyar Porphyria Egyesület
 Magyar VHL Társaság
 Magyar Williams Szindróma 

Társaság
 Magyarországi Hemokromatózisos

Betegek Társasága 
 Magyarországi PKU  Egyesület
 Martin-Bell Alapítvány

 Myasthenia Gravis Önsegítő 
Betegcsoport

 Narkolepszia klub
 Neurofibromatózisos Betegek és 

Segítőik Társasága 
 Országos Cisztás Fibrózis Egyesület
 Országos Scleroderma Közhasznú 

Egyesület 
 Primer Immunhiányos Betegek 

Egyesülete
 Retina Magyarország Egyesület
 Sclerosis Tuberosa Társaság
 Siketvakok Országos Egyesülete
 Rett Szindróma Alapítvány
 Turner szindróma klub
 Wolf-Hirschhorn-szindróma klub

Jelenleg csatlakoznak:
 Retinoblastoma Társaság



Céljaink:
 A hazánkban élő kb. 800000 ritka és 

veleszületett rendellenességgel élő ember 
egyenjogú és teljes körű társadalmi 
beilleszkedése, érdekeinek érvényesítése. 

 A szervezetek összefogása, segítése, 
összehangolása.

 A ritka betegségekkel kapcsolatos ismertség 
és tudatosság növelése, népegészségügyi 
kérdésként történő elismertetésük.

 Közös programok szervezése a ritka 
betegséggel élők életének megkönnyítésére.

 A betegségekkel kapcsolatos tudományos és 
klinikai kutatások támogatása.

 A betegek szociális hátrányainak 
kompenzálására rehabilitációs szolgáltatások 
létrehozása.



Eddigi eredményeink:
A ritka betegségekkel kapcsolatos:
 Konferenciák , média kampányok.
 Interaktív internetes portál létrehozása, 

tagszervezeti intranettel: www.rirosz.hu
 A ritka betegségekről szóló közös könyv kiadása

http://www.rirosz.hu/�


Nemzetközi tevékenység
 Részvétel a nemzetközi szervezetek munkájában.  

Aktív hozzájárulás az EU ritka betegségekkel 
kapcsolatos politikájának alakításához:

 Lezajlott az Európai Bizottság eddigi legsikeresebb 
konzultációs folyamata

 Ennek alapján megszületett a Bizottság 
Közleménye (a Communication végleges szövege -
2008.11.11-én)

 Mindez az Európai Tanács Ajánlásában 
tükröződik, ami irányelv a tagállamok kormányai 
számára 
(http://ec.europa.eu/health/ph_threats/non_com
/rare_10_en.htm)

http://ec.europa.eu/health/ph_threats/non_com/rare_10_en.htm�
http://ec.europa.eu/health/ph_threats/non_com/rare_10_en.htm�


A POLKA program adta lehetőségek:

http://sites.rirosz.hu/polka/

 Az Uniós és hazai döntéshozók számára 
megalapozott háttéranyagot szolgáltat a 
demokratikus döntéshozatal érdekében.

 Segíti a tudásközpontok és európai 
hálózataik, valamint az elvárt Nemzeti 
Tervek megvalósulását a ritka 
betegségek terén.

 A betegek és szervezeteik megerősítése, 
lényeges kérdésekben véleményük 
összegyűjtése.

 Segíti a betegek, képviselőik és a 
társadalom véleményformálását, erősíti 
érdekérvényesítő képességüket.

 Szórakoztatva, informálva, közösséget 
építve, játékosan.



Hazai együttműködő partnereink:

 A RIROSZ 30 tagszervezete.
 Az ECSITE hazai tagjai:

 Csodák Palotája 
 Magyar Természettudományi 

Múzeum
 Kutató Diákok mozgalma 

 VM.komm Kommunikációs Tanácsadó 
Iroda.

 Magyar Tudományos Akadémia 





Köszönjük a figyelmet!
Rare Diseases Hungary

Honlap: http://www.rirosz.hu
e-mail: info@rirosz.hu
Székhely: H-1082, Budapest, Üllői út 82.
Adószám:18192328-1-42
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