
Tisztelt Gyógyszerész Kolléga! 
 
 
A Magyar Gyógyszerésztudományi Társaság és a Magyar Gyógyszerészi Kamara az „Együtt könnyebb” Női 
Egészségért Alapítványnak segítséget nyújtva, nagykereskedői közreműködéssel (Hungaropharma Zrt. és 
Phoenix Pharma Zrt.), megrendelt gyógyszereinek kiszállításához kapcsolódóan juttatja el Ön(ök)höz az 
Endometriózis Kisokos 20 példányát, melyeket azon női pácienseknek szán az alapítvány, akik esetlegesen 
endometriózis diagnózisának gyanújával rendelkeznek: 

 kifejezetten erős menstruációs fájdalom, 

 krónikus kismedencei fájdalom, 

 vizelet- és székletürítést kísérő fájdalom, 

 szexuális életet kísérő fájdalom, 

 meddőség. 

Kérjük, hogy a kiadvány átadásával segítsék pácienseiket, hogy többet megtudhassanak az endometriózisról 
és mielőbb orvoshoz forduljanak, ha szükséges. 
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Az „Együtt könnyebb” Női Egészségért Alapítvány, az alapítók személyes érintettsége kapcsán 
kezdte meg tevékenységét 10 évvel ezelőtt. Az alapítvány az egyetlen bejegyzett, közhasznú civil 
szervezet a témában, amely elfogadásra tett szert hazai és nemzetközi szakmai körökben is, azon 
túl, hogy az érintettek és családjaik is számíthatnak a támogatásunkra. 
 
Az endometriózissal való együttélés sokszor bizony egyáltalán nem könnyű a mindennapokban. A 
diagnosztizálást követően, a kezdeti „mindent tudni szeretnénk a betegségről” korszak után jön a 
felismerés, hogy miről is szól valójában az endometriózis-kihívás, és elindulunk a gyógyuláshoz 
vezető úton. Ez idő alatt rengeteg kérdés merül fel bennünk, vannak nehézségek, fájdalmak és 
hullámvölgyek, ugyanakkor új barátságok alakulnak ki, és sok öröm is ér bennünket. 
 
Az Endometriózis Kisokos azért született meg, hogy ezzel is segítsük az érintetteket, ugyanakkor a 
szakértőket is, hiszen egy-egy konzultáció alatt nincs lehetőség minden kérdést részletesen 
átbeszélni. Az összeállításában olyan nemzetközileg is elismert nőgyógyászok vettek részt, akik nap 
mint nap harcolnak korunk titokzatos, és a meddőség egyik vezető okaként ismert betegség, az 
endometriózis ellen. 
 



Néhány adat: 

 

Magyarországon több mint 200.000 nő küzd endometriózissal. Az endometriózis diagnosztizálása 

hazánkban átlagosan 4,5 év, az érinettek akár 5-8 orvoshoz is elmennek, mire diagnosztizálják a 

betegséget. Az érinettek közel 70%-a sosem hallott a betegségről a diagnosztizálás előtt. A 

statisztikák szerint minden második fájdalmas menstruációval küzdő nőnek endometriózisa van. 

Kérjük, segítse munkánkat azzal, hogy amennyiben gyógyszertárukban fájdalmas menstruáció 

miatt kérnek segítséget, gyógyszert, adja át tájékoztatásul az Endometriózis Kisokost, hozzásegítve 

ehhez az érintetteket a mielőbbi diagnosztizáláshoz. 
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