
 

 

Beszámoló a PHI Alapítvány által támogatott 2018. július 13-án megrendezett SMA Konferenciáról. 

 

Az SMA Magyarország Alapítványt (www.smahun.hu) 2017-ben hoztuk létre, SMA-ban         
érintett gyermekek szüleiként. Az SMA (spinal muscular atrophy), azaz gerincvelői izomsorvadás, egy            
örökletes izombetegség, mely különböző súlyossággal jelentkezik az érintetteknél. A legsúlyosabban          
érintett gyermekek kezelés nélkül többnyire életük első évében elhunynak. Jelenleg egyetlen           
gyógyszer, a Spinraza, van kereskedelmi forgalomban, mely a betegek életkilátásait döntően javítja. A             
gyógyszer Európában 2017 óta hozzáférhető. Az SMA-s betegek ellátásában azonban a gyógyszeres            
kezelés csak komplex kiegészítő gondozással együtt tudja kifejteni kedvező hatását, illetve a komplex             
gondozás azon betegek életminőségét is jelentősen javítja, akik gyógyszeres kezelésben nem           
részesülnek. A komplex gondozás fizioterapeuta, konduktor, pulmonológus, ortopéd orvos és          
gasztroenterológus bevonásával valósulhat meg. Külföldi példa alapján a betegek hatékony komplex           
kezelése dedikált centrumokban zajlik, ahol a szakember team valamennyi tagja dedikáltan           
izombetegekkel foglalkozik. Magyarországon 2018. tavaszán kapták az első betegek a kezelést, és            
intenzív előkészítő munka eredményeként, melynek Alapítványunk aktív részese volt, hazánkban két           
dedikált centrum jött létre az SMA betegek kezelésére és gondozására. 

 

Alapítványunk 2018. július 13-án a Novotel Hotelben (Budapest) rendezte meg első nemzetközi SMA             
konferenciáját http://konferencia.smahun.hu/. A konferencia célja az volt, hogy olyan külföldi          
szakemberek – orvosok, gyógytornászok - előadásait hallgathassák meg a hazai orvos és gyógytornász             
szakemberek, illetve érintett betegek és hozzátartozóik, akik már számottevő tapasztalatot szereztek           
SMA-s betegek gondozásában, illetve gyógyszeres kezelésében is. A konferencia három párhuzamos           
szekcióban zajlott, külön előadások és bemutatók álltak az orvos, a gyógytornász, illetve az érintett              
közönség részére. A két meghívott orvos előadónk, Dr. Laurent Servais (Liege, Citadelle Kórház,             
Belgium) és Prof. Dr. Acsády Gyula (Connecticut Gyermekkórház) évek óta kezelnek SMA-s            
gyermekeket. Dr. Servais az Expanded Access Program keretein belül több mint száz SMA-s beteget              
kezelt Spinrazával, köztük több magyar gyermeket is. Prof. Acsády Gyulának jelentős szerepe van az              
SMA génterápiás kezelésének kidolgozásában, és szintén nagy a tapasztalata SMA-s betegek           
gondozásával és Spinraza kezelésével kapcsolatban. Lenyűgöző előadásaikat az orvos szakemberek és           
az érintettek is meghallgathatták. Négy fizioterapeuta szakembert hívtunk meg, részben Belgiumból,           
részben Olaszországból, akik szintén nagy tapasztalattal rendelkeznek SMA-s betegek gondozásával          
kapcsolatban. Őket nemcsak az orvosok és érintettek, de a fizioterapeuta szakemberek is            
érdeklődéssel hallgatták.  

 

A konferenciára előzetesen lehetett regisztrálni. Hatalmas volt az érdeklődés a szakemberek részéről,            
szinte valamennyi orvos és fizioterapeuta szakember részt vett, akik hazánkban SMA-s betegek            
gondozásával foglalkoznak, vagy terveznek foglalkozni. Az érintettek oldaláról elsősorban azok          
jelentek meg, akik már részesülnek a gyógyszeres kezelésben, így számukra nagyon tanulságos volt a              
kiegészítő komplex kezelésről részletesen hallani. A konferencián elhangzott előadások zömét a           
konferencia honlapján hozzáférhetővé tettük http://konferencia.smahun.hu/. A fizioterapeuták       
bemutatóiról videó felvételek készültek, melyeket zárt levelezőlistán juttattunk el a fizioterapeuta           
szakembereknek.  
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A konferenciát nagy érdeklődés kísérte, és kellemes hangulatban zajlott. A közvetlen           
információszerzésen kívül kiemelten fontos volt, hogy a hazai szakemberek találkozhattak egymással           
és külföldi kollégákkal, így új és fontos munkakapcsolatok születtek. A hazai érintettek Dr. Szabó Léna               
gyermekneurológus, a Tűzoltó utcai Gyermekklinika Izomcentrumának vezető kolléganőjétől        
hallhattak információkat a két hazai SMA centrum működéséről. A konferenciát megelőző előkészítő            
munka során elkészült az új hazai szakmai irányelv az SMA betegek gondozásáról, valamint új              
szülőtájékoztató füzet is íródott, melyek Alapítványunk honlapján hozzáférhetők.  

 

Összefoglalva elmondhatjuk, hogy az első hazai nemzetközi SMA konferencia eredményeként új           
irányú, szellemiségű tapasztalatcsere indult el a külföldi és hazai szakemberek, valamint a hazai             
érintettek között. Reményeink szerint hagyományt teremtettünk és a jövőben további hasonló           
rendezvények szervezését tervezzük. A Phi Alapítvány részéről kapott 594.796 Ft támogatást ezúton            
is köszönjük, ezt az összeget a meghívott előadók repülőjegyére (108,954 + 19,050 + 26203 +51655               
Ft) és szállásköltségére (75,572), a konferencia helyszínén a termek bérlésére és szállásköltségre            
(295,372 Ft), illetve technikai költségekre (5,400 + 2,590 + 10,000 Ft) fordítottuk.  
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