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A Magyarországi Crohn-Colitises Betegek Egyesülete 1994 óta nyújt támogatást az IBD-ben 

(gyulladásos bélbetegségben) szenvedő betegeknek életminőségük javításában, és szeretné 

felhívni a figyelmet a krónikus bélbetegségek okozta nehézségekre. Az egyesület évente 

megrendezi a Gyulladásos Bélbetegek Európai Napját, és ezúttal társakat is toboroz a 

bélbetegség elleni harchoz, valamint kampányt indít a mellékhelyiségek ingyenes 

használatának érdekében. 

 

Közhasznú egyesületünk olyan szervezetek és intézmények támogatását szeretné 

megszerezni, akik kapcsolódnának a kampányhoz. Az egyesület egyúttal létrehozza a 

befogadó intézmények adatbázisát, amelyben olyan intézményeket gyűjtünk össze, 

amelyeknek mosdóit nem csak IBDs betegek, de járókelők vagy turisták is ingyenesen, 

könnyen hozzáférhető módon használhatják. 

 

Ahhoz, hogy az emberek számára világos legyen, mely intézményekről van szó, létrehoztuk a 

„Befogadó intézmény’ címet, és vele együtt a kampány logóját. Ezt a logót a kampányhoz 

csatlakozók kiragaszthatják ajtajukra, és egyúttal megjelennek egy online térképen is. A 

térkép a már meglévő, online elérhető WC térképet egészíti majd ki. 

 

Az IBD (vagy gyulladásos bélbetegség) alá két gyulladásos folyamatot sorolnak. Ezek a Crohn-

betegség és a Colitisulcerosa (fekélyes vastagbélgyulladás).  Míg a colitisulcerosa csak és 

kizárólag a vastagbelet érinti, a  Crohn-betegség esetében a gyulladás a tápcsatornán belül 

bárhol megjelenhet. Az IBD ugyan nem minősül népbetegségnek, de a betegek száma 

világszerte meghaladja az 5 milliót, Magyarországon évente kb. 1000-1200 új beteget 

regisztrálnak. Az IBD (InflammatoryBowelDiseases) oka máig ismeretlen, azonban 

valószínűleg a genetikai és környezeti tényezők egyaránt közrejátszanak a kialakulásban. 

Miután a teljes gyógyulás még nem lehetséges, a betegek konstans terápiát igényelnek. 

Reményeink szerint minél több intézmény fog csatlakozni célunkhoz, és ezzel is hangsúlyozni 

tudjuk, milyen fontos az IBD-re felhívni a figyelmet. A program fővédnökségére felkértük dr. 

Szócska Miklós egészségügyi államtitkár urat. 

  



 

Programunk számára nagy előrelépést jelentene, ha tagjaik közül minél többen válnának 

befogadó intézménnyé, ezért ezúton szeretnénk Önöket felkérni, hogyszakmai 

szervezetként csatlakozzanak kezdeményezésünkhöz.  

 

Amennyiben elfogadják felkérésünket, természetesen minden eszközzel a segítségükre 
leszünk abban, hogy tagságukhoz eljussanak a megfelelő információk programunkról, illetve 
arról is gondoskodunk, hogy pozitív döntésük a sajtó és a közösségi média révén minél 
nagyobb nyilvánosságot kapjon. 
 
Szíves válaszukat a batizi.nora@acg.hu címre várom. Ha bármilyen további kérdésük lenne, 
szívesen állok rendelkezésükre a 30 645 8733-as telefonszámon. 
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