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Emlékeztető  az SM Betegek Országos Egyesülete Orvosi 
Tanácsadó Testülete 2006. 04. 01-i üléséről 

Helye: Ökocentrum Budapest Andrássy út 23.

 1. napirendi pont, beszámolók 
 Nadabánné Benyik Éva a Magyar SM Betegekért Alapítvány 

ügyvezető titkára beszámolt a Magyar SM Betegekért Alapítvány 
munkájáról. 

 Dr. Kelemenné Szántai Anita a Magyar SM Betegekért 
Alapítvány elnöke, a Nyíregyházi SM Rehabilitációs Központ 
vezetője beszámolt a Nyíregyházi SM Rehabilitációs Központ 
tevékenységéről

 Ván Ágnes, a Magyar SM Betegek Országos Egyesülete elnöke 
ismertette az Egyesület 2006-os évi programját

 2. napirendi pont, OTT vezetőség választás 
 3. napirendi pont, OTT 2006-os feladatok 
 Dr. Bencsik Krisztina kérte, hogy az OTT foglaljon állást a 

placebo kontrollált vizsgálatokkal kapcsolatban. 



2009 OTT napirendi pontok

 1. OTT megalakulása és munkája - eredeti tagság (Dr. Bencsik Krisztina)
 2. OTT új tagjainak dokumentálása
 Ván Ágnes MSMBOE elnök
 3. OTT állásfoglalás IMT (Copaxone) gördülékenyebb szállítása érdekében 

minden centrum jelöljön ki patikát a gyógyszer átvételre. "A Copaxone, és egyes 
IFN készítmények esetében is időnkénti ellátási zavarokkal küzdünk. 

 Ezt kivédeni csakis együttműködve lehet: 
 -kijelölt patikába kell küldeni az SM beteget 
 -ezzel a patikával az orvosnak/nõvérnek szoros kapcsolatot kell tartania, mert az 

a cél, hogy az odamenõ beteg azonnal megkapja a gyógyszerét, és ne kelljen 
vidékrõl másnap visszamennie (tehát a patika tudja azt, hogy Cop, ill. IFN beteg 
várható, és rendelje meg elõre a gyógyszert). Az lenne a legoptimálisabb, ha a 
patika mindig tartana 3-6 doboz gyógyszert. 

 Lehetõség szerint  a Copaxone-t a Humantrade nagykereskedõtõl rendelje meg. 
 - a kijelölt patikák listája nálam lesz.
 4. H1V1 álllásfoglalás
 5. Őssejt kezelés
 6.  www.magyarsminfo.hu regisztrálás, kommunikáció, szakemberek oldal 
 7. Nemes József új study
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 Az internet ugyanis egyfajta "új 
szomszédasszony" - egyre gyakrabban 
a világhálón keresünk segítséget 
egészségügyi panaszainkra. A 
tanácsokat pedig többnyire meg is 
fogadjuk, és megrendeljük saját 
terápiánkat.



 A tünetektől és a betegségtől függően a 
betegek 80-90 százaléka a világhálón 
igyekszik tájékozódni. Csakhogy minél inkább 
akut a baj, annál kevesebben néznek utána a 
szakemberek által javasolt teendőknek. 
Krónikus betegségek esetén a betegek az 
internethez fordulnak vagy a 
hozzátartozóiktól kérnek tanácsot, s csak 
azokat fogadják el, amelyek a legközelebb 
állnak a saját szokásaikhoz és 
feltételezéseikhez - teszi hozzá a kutató.



 A Magyar Gyógyszerész Kamara (MGYK) is vizsgálta a lakosság 
hozzáállását. Ennek alapján szerintük a legfőbb veszélyforrás az 
a tévhit, hogy a gyógyszert, a gyógyhatású készítményeket 
csodaszereknek gondoljuk.

 - Egyértelműen kiderült, hogy a lakosság döntő többsége a 
gyógyhatású szerekről, a táplálékkiegészítőkről azt gondolja, 
hogy mind-mind bevizsgált, biztonságos termékek, holott erről 
szó sincs. A "hívószó" pedig a "természetes" vagy a "növényi 
eredetű", miközben a fogyasztók elfelejtik, épp ez az eredetük a 
legerősebb mérgeknek is. Vagyis: ezek a szerek bármikor 
okozhatnak súlyos mellékhatásokat, mérgezéseket is - mondja 
Sziklai-Horváth Attila, az MGYK egyik vezetője.



 - Ugyanilyen tévhit, hogy a vény nélkül szedhető gyógyszerek 
ártalmatlanok, enyhébbek. Holott erről szintén nincs szó. A nem 
receptköteles szereket egyebek mellett az különbözteti meg a 
szabadon vásárolható termékektől, hogy ezek egyértelműen 
azonosítható tünetekre használhatók, szedésük pedig nem 
igényel folyamatos orvosi felügyeletet - teszi hozzá a 
szakember.

 Sziklai-Horváth Attila szerint egyre gyakoribb a különböző 
készítmények és hatóanyagok keverése is. A májkárosodás vagy 
a gyomorfekély pedig akár tíz nap alatt is kialakulhat a 
szakszerűtlen gyógyszerszedések miatt. 


