Vese Világnap 2014

A Vese Világnap idei témája az
öregedés és a vese volt:
Veséink velünk öregszenek!
Védd a veséd, tudd meg,
hogyan!

Nemzetközi felhívás a Vese Világnap alkalmából:
Kezdjük a csütörtök reggelt jelképesen mindannyian egy pohár vízzel!
Ezt a nemzetközi felhívást 6 kontinens több mint 100 országa kapta meg,
ennyi helyen ünneplik a Vese Világnapját, amely figyelemfelhívás vesénk
központi szerepére általános egészségünk szempontjából, valamint alkalom a
vesebetegségek megelőzésének hangsúlyozására.
A felhívásról az NVP facebook oldalán közvetlenül közel 5000 ember értesült.

Központi budapesti rendezvények
Sajtótájékoztató a Vese Világnap alkalmából
2014. március 13-án 10.00 órakor világnapi
sajtótájékoztatót tartottunk az
Emberi Erőforrások Minisztériumában
Felszólalók voltak:
• Prof. Dr. Reusz György – a Magyar Nephrologiai Társaság
elnöke, a Nemzeti Vese Program szakmai igazgatója
• Dr. Kárpáti István – a Magyar Nephrologiai Társaság
főtitkára
• Prof. Dr. Kiss István – a Magyar Hypertonia Társaság
elnöke, Magyarország átfogó egészségvédelmi
szűrőprogramja 2010-2020 Szakmai
Programbizottságának elnöke
• Dr. Szegedi János – a Magyar Nephrologiai Társaság
alelnöke
• Prof. Dr. Balla József – a Magyar Nephrologiai Társaság
alelnöke
• Dr. Ladányi Erzsébet – a Magyar Nephrologiai Társaság
alelnöke
• Prof. Dr. Rosivall László – a Magyar Vese Alapítvány
elnöke

Vese Világnapi gyermekrajz pályázat
A Nemzeti Vese Program rajzpályázatot hirdetett a Patrona Hungariae
Katolikus Iskolaközpont és a Kőbányai Kada Mihály Általános Iskola 5-8.
osztályos diákjai számára.
A pályázat jelmondata:
Védd a veséd, tudd meg, hogyan!
8 aranyszabály a vesénk védelmében!

Gyermekrajz kiállítás
A pályázat 48 pályamunkája kiállításra került a Mammut II.
Bevásárlóközpont 3. emeletén, ahol 3 hétig lesz megtekinthető.
Tervezzük a kiállítás több helyszínen történő bemutatását.
A díjazottak

A zsűri

Megszűrtük a Vígszínházat
Már a március 13-i Vese Világnaphoz kapcsolódva, belgyógyászati
szűrővizsgálatot szervezett a Nemzeti Vese Program a Vígszínház társulatának,
dolgozóinak. A szűrés részét képezte érfalrugalmasság-, testtömegösszetétel
vizsgálat, vércukor-, koleszterin-mérés, vizeletvizsgálat, valamint személyes
kiértékelés és tanácsadás.
Köszönjük a program nagykövetének, Börcsök Enikő színművésznek a
közbenjárását !

Világnapi rendezvények országszerte:
- Uzsoki utcai Kórház: lakossági fórum,
szűrővizsgálat, vese-plakátkiállítás
- Szent Margit Kórház: betegtájékoztató
előadások
- Debrecen: lakossági fórum, média
megjelenések
- Nyíregyháza: lakossági fórum
- Baja: szűrővizsgálat, nyílt nap, diétás tanácsadás
- Nagykanizsa: nyílt nap, lakossági fórum
- Ajka: nyílt nap, lakossági fórum, háziorvosfórum
- Cegléd: nyílt nap
- Szeged: tudományos előadás
- Szekszárd: háziorvosok írásbeli megkeresése és
informálása
- Siófok: előadások, szűrőprogram
- Sopron: média megjelenések
- Veszprém: háziorvosok írásbeli megkeresése és
informálása

Uzsoki utcai Kórház
„Az Uzsoki utcai Kórházban a Vese Világnapján ismeretterjesztő előadást
tartottunk a vese működéséről, öregedéséről, betegségeiről, valamint
vérnyomás-, vizelet- és koleszterin szűrés történt.”
Dr. Deák György, főorvos
Az Uzsoki utcai Kórház volt a 2013-as plakátkiállításunk utolsó állomása.

Szent Margit Kórház
„A kórház Dísztermében március 12-én 16-18 óra között a Vese Világnapja
alkalmából ünnepi műsort, és betegtájékoztató előadásokat tartottunk.
Az előadások témája:
- A vesepótló kezelések és a hazai nephrologiai betegellátás fejlődésének
története.
- Az idős betegek veseműködése, vesepótló kezelése és pszichoszociális problémái.
- Nephrologiai rehabilitáció és a pszichoszomatikus gyógyítás jelentősége.
- A diósjenői betegoktató. és életmódtábor eredményei.
Az előadások között zenei és irodalmi betétek lesznek.
Dr. Polner Kálmán, főorvos

Kanizsai Dorottya Kórház
„A Kanizsai Dorottya Kórház belgyógyászati épületének előadótermében 2014. 03. 13
án 12-15 óra között nyílt napot tartottunk (tájékoztatás, szűrővizsgálat, diétás
Tanácsadás). „
Dr. Brünner Szilveszter Kanizsai Dorottya Kórház Főigazgató, nephrológus szakorvos
Dr. Németh Anikó nephrológus főorvos.

Diaverum Dialízis Központ / Keszthely
„Keszthelyen a Diaverum Dializis Központ szervezésében 2014. március 12-én emlékeztünk
meg a Vese Világnapjáról a Keszthelyi Kórházban. A rendezvényen nephrológiai gondozott
betegek mellett dializált, illetve korábban transzplantáción átesett pacienseink vettek részt a
szakdolgozók mellett. Dr. Kováts László főorvos köszöntőjét követően dr. Császár Tamás
geriáter főorvos tartott előadást a vese és az öregedés témakörében, majd Szabó Gyuláné
dietetikus gyakorlat orientált összefoglalót adott a vesebetegek diétájáról, melyet a Nutricia
tápszerek termékbemutatójával egybekötött kóstoló egészített ki. A jó hangulatú rendezvény
további részében transzplantált vesebetegeink osztották meg a közönséggel tapasztalataikat,
Élményeiket, miközben a résztvevőket vendégül láttuk a Sandoz Hungaria Kft. és a Numil Kft.
jóvoltából. A hallgatóság érdeklődve fogadta az információkat és örömét fejezte ki, hogy a
Keszthelyen – egyébként első alkalommal – megrendezésre került a Vese Világnapi
rendezvény.”
Dr. Kováts László, orvosigazgató és Szummer Szilvia

Diaverum Dialízis Központ / Karcag
„A karcagi Diaverum dialízis központ részéről a vese világnapja alkalmából a csatolt cikket jelentettük
meg több, helyi és környéki újságban. Bel és kardiológiai osztályon a nővér és orvosi személyzetnek
tartottam referálót vesebetegségekkel kapcsolatban.”
Dr. Szabó Melinda, orvosigazgató
Diaverum Dialízis Központ / Baja
„A Bajai Diaverum Dialízis Központban 2014. március 13.-án 10.00. - 13.00. óra között Nyílt Nappal és
Szűréssel ünnepeltük meg a 9. Vese Világnapot. Érdeklődő betegeinket a Bajai Szent Rókus Kórház –
Dialízis Központ épületében található - Nephrologia Szakrendelésén fogadtuk. Itt vért vettünk,
testsúlyt, vérnyomást, pulzust és vércukrot mértünk, valamint vizeletvizsgálatot végeztünk. A
betegeket az eredményekről a későbbiekben kiértesítettük és akit szükséges, gondozásba vettünk.
11.00. órától életmódi és diétás tanácsadást tartottunk- Martalicsné Sós Adrienn
dietetikus segítségével -az érdeklődőknek. Mindezt követően pedig megmutattuk a megjelenteknek
a Dialízis Központ épületét.
Az eseményről az Egészségügyi Magazinban és az aznap esti híradóban is beszámolt a Bajai Televízió.
Emellett cikkben tudósított a Vese Világnapról a helyi újság, a Bácskai Napló valamint Baja Város
Honlapja és Kórházunk honlapja is. A Bajai Rádióban pedig ez alkalomból interjút készítettek velem.
A Világnapi esemény szervezői:
• Dr. Magyar Katalin, a Dialízis Központ Vezető nephrologusa-clinic managere
• Steiner Katalin, a Központ főnővére
• Robozné Hammer Tímea, Állomásunk adminisztrátora”
Dr. Magyar Katalin, Vezető nephrologusa-clinic manager

Diaverum Dialízis Központ / Hódmezővásárhely
„Miután tavaly 3 részből álló cikksorozat jelent meg a Délvilágban (peritoneálisan
kezelt, hemodializált és vese transzplantált betegeinkkel történt interjúk), idén csak rövid,
lényegre törő információt jelentettünk meg az újságban az időskor és vesebetegségre,
valamint a prevencióra fókuszálva.
Március első napjaitól kezdődően felhívtuk a lakosság figyelmét a helyi eseményekre
(Délvilág, www.promenad.hu, facebook.com, Rádió7).
Az időskori vonatkozások miatt előadást tartottunk a Hódtói Olvasókörben 2014.03.13-án.
A nyugdíjas szövetség segítségével a Nyugdíjas Lakópark lakóit, a Tabáni Olvasókört és a
Kertbarátok Körét is tájékoztattuk, minden érdeklődőt szeretettel vártuk. Családias
légkörben, interaktív módon, kellemesen telt a délután. Dr Szabó Júlia nephrológus főorvos
Előadását követően válaszolt a résztvevők kérdéseire.

Idén először rajzpályázatban is gondolkodunk általános- és középiskolások
körében, Mit tudunk a vesékről? címmel környezettan és biológia órákon. A
legszorgalmasabbak a HISZK Kalmár Zsigmond tagintézmény tanulói voltak
(rajzaikból a legsikeresebbeket mellékeltem), számunkra dialízis központunk
oklevéllel és kisebb ajándékokkal kedveskedett, melyeket főnővérünk Bereczki
Anikó személyesen adott át.
Az idei helyi események szervezői voltak: Dr. Szabó Júlia, Bereczki Anikó és
Dr. Császár Ildikó”
Dr Császár Ildikó, vezető nephrológus

Diaverum Dialízis Központ / Zalaegerszeg
„2014 . március 13-án Vese Világnapi rendezvényt tartottunk a Diaverum Dialízis
Központban Zalaegerszegen .
Fókuszban az öregedés és a vese kapcsolata volt, valamint az időskorúak ellátási
sajátosságai,gondjai és a napjaink kihívásai voltak.
A rendezvényre írásosos meghívót küldtünk a belgyógyászati, kardiológiai ,intenzív,
infectológiai osztályokra,mely alapján 3 orvos és 5 nővér, 1 diétetikus érkezett az itt
megjelenő predializált- aznap nephrologiai gondozáson megjelent, valamint dializált
beteg képviselet és a Dialízis Központ dolgozói mellett.
Ünnepi köszöntőt követően dr. Kósa Dezider orvosigazgató a fenti témakörben rövid
előadást tartott,majd a program második felében Gálig Lászlóné, dializált betegünk
személyes élménybeszámolót tartott. Meleg hangú ,optimizmussal
teli beszámolójában elmondta,mit jelent számára dialízis igényű vesebetegséggel
élni,a nehéz betegség kezdetektől hogyan változott meg az életminősége úgy, hogy már
mostanában nagymamaként unokája születése után Budapesten segíthetett lányának.
Zárásként méltatta és köszönte a Dialízis Központ segítőkész és szakmailag
magas színvonalú munkáját. Az egybegyűlteket süteménnyel ,édességgel, kávéval és
üdítőitallal kínáltuk és közben kötetlen beszélgetésben rögtönzött diétás tanácsadás is
történt.
Szervezők: Tóth Andrea főnővér és Dr Kósa Dezider orvosigazgató”
Tóth Andrea, főnővér

Debrecen
„A Debreceni Egyetem ÁOK Belgyógyászati Intézet Nephrologiai Tanszéke 2014.
március 10-én, 14.00-16.00órak között lakossági fórumot tartott a Vese Világnap
alkalmából. A Vese Világnap legfontosabb üzeneteit ismertették a Nephrologiai
Tanszék vezető nephrologusai és a Transzplantációs tanszék vezetője, majd a
fórum keretében a résztvevők kérdéseire válaszoltak.
Résztvevők: Prof. Dr. Balla József, Dr. Kárpáti István, Dr. Mátyus János, Dr.
Nemes Balázs, Dr. Ujhelyi László”
Dr. Kárpáti István, a MANET főtitkára

B. Braun Avitum 17. számú Dialízisközpont Ajka
„Az ajkai művese állomás, korábbi éves gyakorlatának megfelelően, idén is
megtartotta a Vese Világnapját. A rendezvényt 2014. március 13-án tartottuk
meg nyílt nap keretében, helyszíne pedig az ajkai műveseállomás volt. Az
esemény délelőtt 10.00 órától a betegeknek és hozzátartozóiknak szólt,
amikor is megmutattuk a műveseállomást, majd az állomás tárgyalójában
orvosok tartottak felvilágosítást a vesebetegségek gyakoriságáról, okairól,
következményeiről, illetve a megelőzés lehetőségeiről. 14.00 órától fogadtuk a
kórházi, illetve háziorvosokat: őket kötetlen megbeszélés formájában
tájékoztattuk a vesebetegek ellátásáról, a gondozás jelentőségéről, az időben
megkezdett vesepótló kezelés fontosságáról, valamint a transzplantációs
lehetőségekről.
Dr. Varga Gábor, orvosigazgató

B.Braun Avitum 2. sz. Dialízisközpont Nyíregyháza
„A nyíregyházi BBraun Avitum 2. számú Dialízisközpont világnapi rendezvén keretében, a
Vesebetegek Szabolcs-Szatmár Bereg megyei Egyesületével közösen lakossági fórumot
szervezett a Korzó Üzletközpontban, ahol kiállításra is sor került.”
Dr. Szegedi János, főorvos

B.Braun Avitum 7. sz. Dialízisközpont Szekszárd
„A Vese Világnapja alkalmából dialízis központunk írásban kereste meg a háziorvosokat,
praktikus információkat nyújtva számukra, valamint a kórházi és rendelőintézeti
rendelőkben figyelemfelkeltő anyagokat helyeztünk el.”
dr. Amma Zoltán, orvos-igazgató

FMC Soproni Dialízis Központ
„Sopronban az elmúlt évek hagyományaihoz hasonlóan a helyi, megyei lap (Kisalföld)
soproni oldalán megjelenő riportot, illetve a népszerű és nézett regionalis TV-ben
(Pulzus TV) stúdióbeszélgetést szerveztem.”
Dr. Pálvölgyi Nóra , orvosigazgató
FMC Ceglédi Dialízis Központ
„A ceglédi FMC Dialízis Központban a Toldy KH-RI Nephrologiai Szakrendelésével
együttműködve 2014.03.13-ra nyílt napot szerveztünk. „
Dr. Középesy László , orvosigazgató
B.Braun Avitum Dialízis Központ Siófok
„VeseVilágnap alkalmából kis előadásokkal, szűréssel készültünk, amelyek helyszíne a
siófoki Dializis Központ volt. „
Dr. Kazup Szilvia, orvosigazgató

Szeged
"Fele-barátunk" a húgysav címmel előadást tartottunk a Csongrád Megyei Egészségügyi
Ellátó Központ Hódmezővásárhely-Makó Tudományos Ülésének Keretében, a Makói
Kórházban 2014. február 27-én, 90 perc időtartamban.”
Dr. Ábrahám György, főorvos

BBraun Avitum 3. sz. Dialízisközpont Veszprém
„A Vese világnap alkalmából ezúton a háziorvosokat kerestük meg a 2014
januárban, februárban a veszprémi kórházba laboratóriumi vizsgálatra utalt, s
annak során 30 alatti eGFR értékkel még nephrológiai gondozásba nem került
betegek ügyében.
A vesevilágnapi anyagot a háziorvosoknak - és a helyi sajtónak is - elküldtük,
egyúttal tájékoztattuk őket, hogy a fenti betegeket - egyetértésük esetén – soron
kívül fogadjuk a nephrológiai szakambulancián.”
Dr. Benke Attila, orvos-igazgató

B.Braun Avitum Hungary Zrt. 11. sz. Dialízisközpont Győr
Minden év március második csütörtökén, a Vese Világnapja alkalmából, világszerte a
veseelégtelenségre, idén a vesék öregedése következtében kialakuló krónikus
vesebetegségre hívják fel a figyelmet. A világnap eseménysorozatához a B. Braun
Avitum Hungary Zrt. 11. számú, győri dialízisközpontja (Győr, Magyar utca 8.) is
, és március 13-án Nyílt Napot tart a vese betegségeinek és annak leghatékonyabb
ezelési eljárásainak széleskörű megismertetése érdekében.
A Nyílt Nap alkalmával a győri dialízisközpont munkatársai lehetőséget teremtenek
arra, hogy a dialízis-kezelés, a transzplantáció és a vesebeteg gondozás rövid
ismertetésén túl, kötetlen beszélgetés keretében, jelenlegi és volt betegeik
találkozhassanak egymással, a dialízisközpont és a Petz Aladár Megyei Kórház III
Belgyógyászat Immunnephrologia és Hypertonia Osztály munkatársaival. Az esemény
keretében a szakemberek által nyújtott információkon túl, a résztvevők egymástól
(első kézből) is szerezhetnek ismereteket a vesebetegségekről, azok megelőzésének
lehetőségeiről, hatékony terápiájáról és a vesepótló kezelésekről, valamint
megbeszélhetik felmerülő gondjaikat. Dr. Ferenczi Sándor, a B. Braun Avitum Hungary
Zrt. győri dialízisközpontjának orvosigazgatója elmondta, hogy nyílt nap és a
programok könnyebbé tehetik a betegség tényének elfogadását, későbbiekben pedig a
dialízis lehetőségei közti választást.
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