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„A különbség a között, amit megteszünk és amire képesek lennénk, 

megváltoztathatná a világot.” (Gandhi)



OTT – SMBOE - MSMBA

 2002: tagszervezetek – 2-2 neurológus

 Első elnök: Prof. Komoly Sámuel 
egyetemi tanár, PTE Neurológiai Klinika 
igazgató

 2005-2008: Dr. Bencsik Krisztina SZTE 
Neurológiai Klinika egyetemi docens

 2009-2012: Dr. Csépány Tünde DEOEC 
Neurológiai Kinika egyetemi docens



OTT – SMBOE - SMMBA

 Közösség
 Közös cél: SM betegek lehető legjobb ellátása, 

legjobb életminőség (SM betegek egészségügyi és 
szociális helyzetének felmérése)

 Szakmailag hiteles információk 
kezelésekről, tudományos eredményekről 
(előadások)

 Szakmai kontroll
 Gondozói hálózat
 Pályázatok
 Jogszabálymódosítási kérelmek (kezelések felírása)



OTT

 nemzetközi tudományos eredményeken 
alapuló protokollok a betegség felismerésére, 
a kezelés indikációira és alkalmazására

 szakmai és szervezeti feltételek 

 2008 - Magyarországon minden rászoruló 
beteg várakozás nélkül hozzájut a megfelelő 
kezeléshez (várólista, kezelés váltás)



Az idő nem áll meg

 diagnosztikai és terápiás lehetőségek évről évre 
bővülnek

 betegség korai fázisában végzett diagnózis 
jelentősége

 a korán megkezdett immunmoduláns kezelés 
indokoltsága

 új, bizonyított hatású, törzskönyvezett gyógyszerek 
finanszírozása mihamarabb megtörténjen – TYSABRI

 döntéselőkészítő javaslatok – Lobby

 Gyógyszerek elérhetősége elegendő?
 rehabilitáció



Felmérés

 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



www.magyarsminfo.hu





























Magyar Gyógyszerész Kamara 
vizsgálata

 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




