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Beszámoló a Szülősegítő szolgáltatások támogatása 
(SZULO2014/22) című pályázathoz 

 

2. Kapcsolatteremtő workshop mentorszülők számára 

 

Időpontja: 2015. január 21. 

Helyszíne: Cserf-S Családi Erőforrás Segítő Központ  

     (Budapest, Hermina út 57.) 

 

A workshop témája: Tapasztalatcsere és együttműködési lehetőségek a  

         Magyar Retinoblasztomások Egyesületével 

 

A résztvevő szervezetek:  

- a Látássérült(ként) Gyermeket Nevelők  Mentorszülő Hálózatának tagjai 

- a Vakok és Gyengénlátók Közép-Magyarországi Regionális Egyesülete képviselői 

- a Magyar Retinoblasztomások Egyesülete képviseletében: Dr. Ozvári-Lukács Ádám és Dr. 

Ozvári-Lukács Réka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

2/3 

A megismerkedést követően a 2010-ben alakult egyesület, a 

MARBLE képviselője kapta meg a szót. Dr. Ozvári-Lukács Réka 

beszélt a retinoblastoma (retinoblasztóma) betegség jellemzőiről, 

felismerésének problematikájáról, megjelenési gyakoriságáról, és 

megjegyezte, hogy Magyarországon évente 4-5 új esetet 

diagnosztizálnak, de a retinoblasztómások száma mégis nő, mivel a 

kétoldali retinoblasztóma öröklődő betegség, és sok a második 

generációs gyermek, illetve egyre több. A MARBLE a retinoblasztómában érintettek számára 

kíván segítséget és információkat nyújtani. 

Dr. Ozvári-Lukács Réka kiemelte, hogy az egyesület azért jött létre, 

hogy a tagjai összefogva segíthessék egymást egy betegséggel 

szemben, amelyet noha el kell fogadni, ám ugyanakkor keményen 

küzdeni is kell ellene és a következményeivel. A Magyar 

Retinoblasztómások Egyesülete érdekvédelmi és támogató 

tevékenységet folytat a tagjai - az érintett személyek, azok 

családtagjai, vagy bárki, aki a témában valami módon érdekelt 

személy, illetve szakember - számára. A MARBLE tagja a Ritka és 

Veleszületett Rendellenességgel Élők Országos Szövetségének, a 

RIROSZ-nak.  

Dr. Orvári-Lukács Ádám beszélt arról, hogy az egyesület milyen célokat tűzött ki az 

egészségmegőrzés, betegségmegelőzés területén,  a szociális illetve a tudományos 

tevékenység kapcsán, valamint a nemzetközi kapcsolatok építése ügyében. 

További célok, kapcsolódó tevékenységi területek: 

1. Nevelés – oktatás 

2. Kulturális- és sport tevékenység 

3. Gyermek- és ifjúságvédelem  

4. Esélyegyenlőség 

5. Határontúli magyarsággal kapcsolatos tevékenység 
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A MARBLE képviselője zárásul elmondta, hogy 

jelenleg 12  gyerek áll  aktív kezelés alatt csak a 

SOTE Mária utcai Szemklinikáján, ebből jónéhány 

második generációs. Az elmúlt években szerencsére 

bővültek a kezelési lehetőségek, egyre nagyobb a 

remény, hogy korai diagnózissal a szem illetve a látás 

megmentésével kezelhető a retinoblastoma.  

Ezért a MARBLE fő célkitűzése a 2015-ös évben: párbeszédet szeretnének folytatni az 

egészségügyi dolgozókkal a retinoblastomáról, hiszen a céljaik közösek: minél előbb 

felismerni a betegséget és a megfelelő kezeléshez juttatni a kis pácienst, valamint segíteni 

szeretnék a kisgyermekes családokkal találkozó szakembereket abban, hogy mit és hogyan 

közöljenek a szülőkkel. A betegségről gyűjtött információkat és a betegtársainktól szerzett 

tapasztalatokat is szeretnék közvetíteni a szakemberek felé.  

 

A jó hangulatban, kellemes körülmények között lezajlott workshop 

eredményes volt, hiszen megegyezés született a szervezetek 

képviselői között a további együttműködés formájáról, ami 

magában foglalja a további rendszeres workshopok megrendezését, 

Facebookon és szórólap kampányokkal fogják segíteni egymást, 

valamint felveszik a kapcsolatot a védőnői hálózatokkal, a 

szemészetekkel, hogy minden érintetthez a lehető leghamarabb eljusson az információ a 

segítségről. A mentorszülők sokat megtudhattak a retinoblasztómáról, s arról, hogy ha egy 

család ilyen szembetegséggel küzd, akkor a szülőket milyen információkkal kell ellátni, hová 

lehetőket irányítani, milyen módon kell őket segíteni, kísérni a megküzdés útján. 
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