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Making the difference with
plasma proteins.

GLOBÁLIS FIGYELEMFELKELTŐ KAMPÁNY A RITKA BETEGSÉGEK KEZELÉSÉRŐL
A “Milyen a napod?” névre hallgató kezdeményezés a plazmaprotein terápiák
életminőségjavító szerepére hívja fel a figyelmet
Budapest, MAGYARORSZÁG (március 13.) – A Plasma

A „Milyen a napod?” sokunk számára hétköznapi kérdés,”

Protein Therapeutics Association (PPTA) az idei Nemzetközi

– jegyezte meg David Bell, a PPTA globális igazgatóságának

Plazmaprotein Kongresszuson mutatta be „How Is Your

elnöke és a Grifols S.A. innovációs igazgatója.

Day?” („Milyen a napod?”) – Előrelépés plazmaproteinek
segítségével elnevezésű, új globális kezdeményezését. A

„Ám a világszerte ritka betegségekben szenvedő,

„Milyen a napod?” kezdeményezés elsősorban az egyedi

plazmaprotein-terápiát használó emberek számára egyik nap

terápiák és a hagyományos gyógyszeres kezelések közötti

sem csak egy hétköznap.”

különbségre világít rá, valamint felhívja a figyelmet azok
meghatározó szerepére a ritka, életveszélyes, krónikus vagy

Jan M. Bult, a PPTA elnök-vezérigazgatója így fogalmazott:

genetikai betegségben szenvedők életében.A plazmaprotein-

„A hasonló betegségekben szenvedők számára alapvető

terápiák (vérplazma-alapú és rekombináns analóg

fontosságú a hozzájutás a plazmaprotein készítményekhez,

készítmények) a hiányzó vagy hibás fehérjék pótlása révén

mivel a legtöbben közülük csak az egészséges, elkötelezett

segítenek a betegeknek a jobb életminőség elérésében.

donorok vérplazmájából készült gyógyszerekkel kezelhetők.
Míg a vérzési rendellenességekkel küzdők számára különböző

A „Milyen a napod?” kezdeményezés közös fórumot

kezelések állnak rendelkezésre, más betegeknek az emberi

biztosít a plazmaprotein-terápiák iránt érdeklődők számára

vérplazmából származó készítményekre kell hagyatkozniuk.

világszerte: a terápiás készítményeknek köszönhetően ma

A „Milyen anapod?” kezdeményezés célja, hogy rávilágítson

minőségibb életet élő betegek, egészségügyi szakemberek,

e különbségekre, és felhívja a figyelmet a plazmaprotein-

nemzetközi és helyi betegszervezetek, a hatóságok és

terápiák jelentős szerepére a betegek és családjuk életében.”

az életmentő készítmények gyártói számára egyaránt.
A kezdeményezés a már említett és további csoportok

A PPTA arra buzdítja a betegeket, orvosokat, donorokat

bevonásával, a közösségi médiában felüle, saját honlapján

és a kezdeményezés iránt érdeklődöket, hogy további

és a hagyományos médiumokon keresztül nyújtott

információért látogassanak el a www.HowIsYourDay.org

tájékoztatással kívánja elérni céljait.

honlapra, illetve kövessék nyomon a Facebook-on és a
szervezet @HIYDglobal oldalán a témában folyó globális
párbeszédet.

A PPTA-ról: A Plasma Protein Therapeutics Association (PPTA) (Plazmaprotein-terápiás Társaság, PPTA) a vérplazmából származó fehérjéket és azok rekombináns
analógjait alkalmazó – együttesen plazmaprotein-terápiákként ismert – kezeléseket gyártó magáncégeket és a frakcionálásra felhasznált vérplazmát begyűjtő
szervezeteket képviseli. E terápiákat világszerte sokan veszik igénybe különböző betegségek és súlyos egészségügyi állapotok kezelése céljából. Az Egyesült Államokban
a plazmaprotein-terápiák mintegy 80%-a, Európában pedig az ilyen terápiák 60%-a a PPTA tagvállalatainál készül. A PPTA lelkes szakértőkből álló tapasztalt csapata
folyamatosan arra törekszik, hogy valóban hozzáadott értéket jelentsen tagjai számára, és hogy hozzájáruljon számos ember életének javításához és megmentéséhez.
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