
Meghívó 
Virtuális Klub találkozóra és a HANOs betegszervezet egyesületének virtuális „közgyűlésére” 

2021 November 29-én 
 

A Magyarországi Angioödémás Betegek Egyesülete és az Országos Angioödéma Szakambulancia 
nevében tisztelettel meghívjuk egy „COVID-fertőzés kizárva” virtuális klub összejövetelre az interneten 
 
Időpont: 2021. november 29. (hétfő) 16-18 óra között, amikor csatlakozni tud 
Helyszín: ZOOM meeting, csatlakozáshoz szükséges link, illetve akinek van telepítve zoom app, 

ZOOM MEETING ID es PASSWORD emailben kerül kiküldésre a találkozó előtt 
A találkozó megnyitása: 

 
  A Betegszervezetünk tisztségviselői: 
   Prof. Dr. Farkas Henriette 
   Maros Zoltán 
   Nagy István 

A HAEI regionális szervezetének vezetője: 
 Michal Rutkowskí 
 

Résztvevő vendégek és támogatóink tájékoztatója 
Takeda, CSL-Behring, ExCEED Orphan 

 
PROGRAM: Általános ismertető a Szakambulancia ez évi működési tapasztalatairól, 

 -a gyógyszerellátás helyzetéről 
 tudományos munkáról, diák, PhD hallgatók részvételéről 
 új gyógyszerek bevezetésének hazai helyzetéről 
Prof. Dr. Farkas Henriette DSc. 
 
Hazai és nemzetközi események, párbeszéd a gyógyszerellátókkal, fejlesztések 
 Ritka Betegségek világnapja, online részvételünk ezen a linke: 

o Ritka Betegségek Világnapja - Standszekció (rirosz.hu)

  
 HAEi Regionális szervezete éves megbeszélések 
 rendszeres hírfolyam a HANO világából (haei.org) 
 Az Európai Unió Euroterv programjából a Ritka Betegségek érintettjei 

helyzetének javítására vonatkozó Nemzeti Terv hazai előkészítése 
https://europlan.rirosz.hu/  

Maros Zoltán 
Nagy István 
 
 
Beszélgetés aktuális kérdésekről, igényekről, feladatokról 

 gyógyszerkiszerelések egyéni felhasználását, a mobilitást támogató többcélú 
hordeszköz kifejlesztése betegeink számára 

 HANO-COVID kölcsönhatás, tapasztalatok 



o ki milyen injekciót kapott, átoltottság HANOs betegtársaink körében 
 a „HANOs történetek” megjelenítése a RIROSZ felületén 

o kormányzat számára érthetőbbé válik a ritka betegek különleges 
helyzete, ha megismernek egyedi eseteket 
feltölthető ide: https://action.eurordis.org/hu/rare2030action 
 

 ERN ITHAKA 
o Európai Referencia Hálózatokban sok a szakember (orvos, stb. ami jó), 

de kevés a betegszervezeti tapasztalati szakértő.  
erről bővebben itt:  
https://ern-ithaca.eu/about-ern-ithaca/who-we-are/  

 
 

 RIROSZ önkéntesek keresése 
mindenütt hiányzik az aktív önkéntes részvétel és segítség a közös 

feladatok megoldására, (a mi egyesületünkben is elférne 😊 
a RIROSZhoz itt lehet jelentkezni: info@rirosz.hu 

Résztvevők 
 

Egyesületi aktuális feladatok, pénzügyi helyzet.  
A Magyarországi Angio-Ödémás Betegek Egyesülete 

o tisztújítás szükségessége 
o pénzügyi helyzet,  

 bevételi lehetőség HAEi/TAKEDA felmérésben való részvétellel 
o a szervezeti munka, érdekképviselet javítása erre alkalmas oktatásokon 

keresztüli részvétellel: HAEi Advocacy Academy 
Nagy István 

 

Reméljük, tud időt szakítani on-line találkozónkra és megtisztel bennünket jelenlétével! 
 

Kérjük, szíveskedjenek sms/email-fordultával egy rövid visszajelzést küldeni részvételi szándékukról 
Elérhetőségek:  Nagy István,  06/30/901-4006, inagyi@t-online.hu 
 Maros Zoltán  06/20/513 7001 maroszoli@gmail.com 
 

 A viszontlátás reményében kívánunk jó egészséget, baráti üdvözlettel 
 

2021. november 22.       Az egyesület vezetősége 


