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A CML és GIST Betegek Egyesülete szakorvosaival együttműködésben szerkesztve jelentette meg a 
krónikus mieloid leukémia (CML) és a gasztrointesztinális sztróma tumor (GIST) hiánypótló 
kézikönyvét 2020-ban. A könyv nemzetközi és hazai szakirodalmi források alapján szócikkekkel, 
fogalommagyarázatokkal és gyakori kérdésekkel segíti az informálódást. A betegségek története, 
genetikai háttere és kezelése fotókkal és magyarázó ábrákkal, valamint infografikákkal egészül ki.  

A könyvbemutató – amely a CML Világnap időpontja is egyben – résztvevői: dr. Modok Szabolcs 
hematológus, a Szegedi Tudomány Egyetem II. sz. Belgyógyászati Klinika és Kardiológiai Központ 
főorvosa, a könyv társzerzője és dr. Hegedűs Péter, a CML és GIST Betegek Egyesülete elnöke. A 
bemutatót Farkas Andrea, az egyesület kommunikációs partnere, a C Koncept Reklámügynökség 
munkatársa vezeti. 

A könyvbemutató 2000 Ft-os adomány ajánlata az ingyenes CML-GIST KÉZIKÖNYV és egy éves 
egyesületi tagság. A könyv nem kerül kereskedelmi forgalomba. 

Tartalom: A csontvelővételtől a mély molekuláris válaszig. Betegségtörténetem 25 éve (dr. Hegedűs 
Péter) / Kérdések és válaszok a BCR-ABL1 monitorozással kapcsolatban krónikus mieloid leukémia 
kezelése során (dr. Andrikovics Hajnalka) / Kérdések és válaszok a gasztrointesztinális sztróma 
tumorral kapcsolatban (dr. Lakatos Gábor – dr. Szöllősi Regő) / Szószedet CML és GIST betegeknek 
(dr. Modok Szabolcs) 

A könyv megjelenésének támogatói: Pfizer Gyógyszerkereskedelmi Kft., SANDOZ Hungária Kft. 

A 2002-ben alakult CML és GIST Betegek Egyesülete 2012. évi közgyűlésén határozta el a megújulást. 
Azóta minden évben megrendezi tagjai számára ingyenes, budapesti együtt lét nap-ját, melyen 
szakmai előadások, beteg-orvos találkozók és egyéb programok mellett közgyűlést is tart. Az országos 
rendezvényhez kapcsolódóan nyomtatott hírlevelet is kiadott az egyesület 2013 és 2017 között, 
melyet minden tagjához eljuttatott. 2014-ben megújult weboldalán és 2017 óta facebook oldalán is 
találkozhatnak az érdeklődők a betegségekkel kapcsolatos információkkal és programokkal. 2016 és 
2018 között cml-gist rendelő néven Debrecenben, Gyulán, Győrben, Szegeden és Veszprémben 
valósultak meg egyesületi programok. A szervezet működését az éves tagdíj és az adó 1%-a mellett 
gyógyszergyártó és forgalmazó vállalatok céltámogatásai segítik. 

www.cmlgist.hu 

www.facebook.com/cmlgistbetegekegyesulete/ 

 


