Tapasztalatcsere és kapcsolatépítés:
Nagy sikerrel zajlott le az első magyar Betegszervezeti Tudásbörze
2017. október 6-án Budapesten, a Lurdy házban rendezte meg első Tudásbörzéjét az
Innovatív

Gyógyszergyártók

Egyesülete

(AIPM)

által

létrehozott

Betegszervezetek

Akadémiája (BETA). Az eseményen a lehető legaktuálisabb, betegszervezeteket érintő
témákat járták körbe a rendezvény előadói, ilyen volt többek között az e-Recept bevezetése,
illetve a különböző szakmai szervezetekkel történő együttműködési lehetőségek.
Thomas Straumits, az Innovatív Gyógyszergyártók Egyesületének elnöke megnyitó
beszédében megjegyezte, az egyesület alig több mint egy éve alapította a Betegszervezetek
Akadémiáját, az ingyenes továbbképző programot betegszervezetek számára. Kiemelte, hogy
a betegek bevonása az egészségügyi rendszer alakításába és fejlesztésébe alapvető fontosságú,
ahogy az egyesület tagvállalatai számára is fontos a klinikai vizsgálatok lefolytatása.
A korábbi tapasztalatokra és az érdeklődésre támaszkodva, a BETA szervezői arra a
következtetésre jutottak, hogy szükség lenne egy széles körű, átfogó tematikájú
betegszervezeti rendezvényre is. Hazánkban eddig még nem volt példa olyan tudásbörze
megszervezésére, ahol a betegszervezetek legfontosabb problémáira, mint például az
adománygyűjtésre, a szervezetük fejlesztésére és a minőségi kommunikációra készítenének
fel hasznosítható gyakorlati tudnivalókkal a civil szervezeteket. A tudásbörzén az előadások
mellet személyes tapasztalatcserére, ingyenes személyes tanácsadásra és betegszervezeti
kiállításra is sor került, valamint lehetőség volt az orvosszakmai és más egészségügyi
szervezetekkel történő kapcsolatfelvételre is. A rendezvényre látogatók pontos létszáma 177
fő volt, ebbe beleértve a 42 betegszervezeti, szakmai és tanácsadói kiállítót valamint a 26
előadót is.
Dr. Holchacker Péter, az Innovatív gyógyszergyártók igazgatója, előadásában kiemelte, hogy
az egészségügyben tett miden lépésnek a betegek érdekeit kell szolgálnia. Megosztotta többek
közt azt a tapasztalatát a hallgatósággal, hogy egy-egy betegjogi panasz esetén „utólagos jogi
út keresésével nehéz jó helyzetbe kerülni”.

Az OGYÉI főigazgató-helyettese, Dr. Cserháti Zoltán hangsúlyozta, hogy a hatóság az
Európai

Gyógyszerügynökséghez

hasonlóan

folyamatosan

együttműködik

a

betegszervezetekkel, ami kölcsönösen hasznos mindkét fél számára.
Ahogy azt dr. Törőcsik Kálmán, a Research Professionals ügyvezetőjének előadása jóvoltából
megtudhatták a résztvevők: ma már lehetőség van arra, hogy a gyógyszervizsgálatokhoz
szükséges klinikai vizitek a betegek otthonában, vagy valamely semleges helyszínen
történjenek meg, ami személyes betegoktatásra is lehetőséget nyújt.
A tudásbörzén a sok más említésre méltó szakértő mellett előadást tartott dr. Oberfrank
Ferenc is, a Magyar Orvostársaságok és Egyesületek Szövetségének (MOTESZ)
megválasztott elnöke, aki tervezett, szervezett együttműködést ajánlott a betegszervezeteknek
a MOTESZ 123 orvosszervezete nevében.
A nap második felében, a betegszervezeti képviselők és számos szakértő előadásai mellett,
konzultációra, és személyes tanácsadásra is volt lehetőségük a látogatóknak. A rendezvény
egyedi eleme, hogy a szakmai partnerek marketing, kommunikáció, szervezet- és vezető
fejlesztés, forrásteremtés, pályázatírás, betegjog, utódlás és pénzügyi tervezés, klinikai
vizsgálatok, egészségügyi szakmával történő együttműködés témákban ingyenes tanácsadást
biztosítottak az érdeklődő betegszervezeti vezetőknek, képviselőknek. A rendezvény alatt a
betegszervezetek tevékenységei, kampányai mutatkoztak be kiállítás formájában, emellett
látható volt a helyszínen a „Nekem szól!” Egészségértés Díj 2016 kiemelkedő pályamunkái.

