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Beszámoló a PIBE 2016. évi tevékenységről
2017. január hónapban a Védettség Egyesület hívta meg a PIBE elnökét / képviselőjét és több más
betegszervezet képviselőjét egy bemutatkozásra. A „VÉDETTSÉG” Oltóanyag és Immunbiológiai Termék
Gyártók és Forgalmazók Egyesülete 2002-ben jött létre a népegészségügyi célkitűzések magvalósulásának
elősegítésére, népszerűsítésére. Kiemelten támogatja és képviseli a népegészségügyi prevenciós célokat a
járványügyi, illetve az oltóanyagokkal és immunbiológiai termékekkel kapcsolatos kérdések
tekintetében. Itt lehetőségem volt bemutatni a PIBE tevékenységét, működését, céljait, feladatait.
Megismerkedtem a MIBE elnökével, Apáti Mónikával, akivel elindítottunk egy együttműködést, ami mind a
mai napig tart.
2016. január 21-én levélben fordultunk az OEP főosztályvezető-helyetteséhez Karsay Ákoshoz a Hisentra
szubcután immunglobulin készítmény hiánya miatt.
Február hónapban a győri Plazma Pont átadásán vettem részt. A Plazmaszolgálat Kft. 2009-ben nyitotta
meg első magyarországi plazmaferezis állomását Budapesten, a 8. kerületi Studium Irodaházban. A
Győrben megnyílt plazmaferezis állomásuk immár a negyedik az országban.
2016. február 03-án levélben fordultunk az OEP főosztályvezető-helyetteséhez Karsay Ákoshoz az
immunglobulin készítmények körül kialakult problémák miatt.
2016. február 09-én az adókedvezmény ügyében levélben fordultunk támogatásért A RIROSZ-hoz és a
Nemzeti Betegfórumhoz. Választ nem kaptunk levelünkre.
Március hónapban megtartottuk XV. Szakmai Fórumunkat és közgyűlésünket.
2016. május 10-én ismét levélben fordultunk a MIBE-vel együtt a törvényhozók és jogalkotók felé az
adókedvezmény problémája miatt. Válaszokat nem kaptunk.
2016. szeptember 17-én megtartottuk a XVI. szakmai fórumunkat.
2016. évben aláírásgyűjtést szerveztünk a szubcután immunglobulin két vagy háromhavonta történő
átvételével kapcsolatban. Választ nem kaptunk.
A 2016. évben berendeztünk egy új orvosi rendelőt, amiben gyermekbarát környezetet alakítottunk ki. A
nővérek új öltözőszekrényeket kaptak, és új szekrény készült a vérvételi helyiségbe és egy kezelő
helyiségbe is. Kitisztítattuk az ambulancián lévő székpárnákat és takarókat. 2016-ban egy szombathelyi kft
látta el írószerrel az ambulanciát. Működtetjük a honlapunkat és a levelező rendszerünket.
Céljaink megvalósításához támogatókat kerestünk. Egyesületünket a Kedrion Biopharma Kft, a
Plasmaszolgálat Kft, a CSL Behring Kft, a Vascular Plasma Kft és az Octapharma Kft támogatta. támogatta.
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