Beszámoló 2015
1.negyedév
Vese Világnap
Ha március, akkor Vese Világnap - 2015. március 12.
A Vese Világnap célja minden évben, hogy felhívja a figyelmet vesénk központi szerepére
általános egészségünk szempontjából, és hogy ezáltal világszerte csökkenjen a
vesebetegségek és a hozzá társuló szövődmények gyakorisága, súlyossága.
Világszerte közel 100 ország csatlakozott már a kezdeményezéshez.

A Vese Világnap - minden év márciusának második csütörtöke – kiemelt céljai,
- hogy, felhívja a figyelmet a vese létfontosságú szerepére,
- hogy hangsúlyozza, a cukorbetegség és a magas vérnyomás a legfontosabb kockázati
tényezők a krónikus vesebetegség kialakulásában,
- hogy ösztönözze a rendszeres szűrővizsgálatokon való részvételt, a megelőzés fontosságát,
- hogy edukálja az egészségügyi szakembereket, tudatosítsa bennük, hogy milyen jelentős
szerepük van a krónikus vesebetegség kockázatának csökkentésében,
- hogy világossá tegye a helyi és az országos egészségügyi hatóságok szerepét a krónikus
vesebetegség növekedésének ellenőrzése kapcsán. Az egészségügyi hatóságoknak az egész
világon meg kell küzdeniük a magas és egyre növekvő költségekkel, amennyiben nem
történik hathatós intézkedés annak érdekében, hogy kezeljék az egyre több embert érintő
krónikus vesebetegség problémáját.
- hogy ösztönzése transzplantációt, mint a veseelégtelenség legjobb lehetséges
„gyógymódját”, és a szervadományozást, mint életmentő cselekedetet.
A Vese Világnap idei központi témája „Az ideális folyadékfogyasztás – avagy mit, mikor és
valójában mennyit igyunk?” volt. A téma kapcsán Dr. Pató Éva (Uzsoki Utcai Kórház, III.
Belgyógyászati/Nephrologiai Osztály) doktornő volt segítségünkre.

A magyarországi világnapi eseményekben a dialízis központok szép számmal, színes
programokkal vettek részt országszerte, amelyekért nagyon hálásak vagyunk! Az
eseményeket két honlapon is, mind a vesebetegseg.hu-n, mind - Kárpáti főtitkár úr aktív
segítségével és közreműködésével – a nephrologia.hu-n összesítettük, így az érdeklődők
teljes képet kaphattak az országszerte zajló eseményekről. Köszönjük Zöldi Péternek és
csapatának is – kiemelten Komornik Verának - a példaértékű együttműködést!
http://www.nephrologia.hu/info.aspx?sp=61
http://www.vesebetegseg.hu/hirek_aktualitasok/a_vese_vilagnap_hazai_esemenyei.html
Vidéken és Budapesten önálló helyi kezdeményezésekként, az alábbi világnapi események
kerültek megrendezésre:
Ajka
Nyílt nap
Baja
Szűrés (vérnyomás- és pulzusmérés, vizeletvizsgálat, vércukormérés)
Nyílt nap Dialízis Központunk bemutatására
Peritoneális dialízis, mint kezelési módszer népszerűsítése
Riport a Bajai TV és a Bácskai Napló számára
Békéscsaba
Nyíltnap
Budapest
B. Braun Avitum 1. számú Dialízisközpont - Nyílt nap
Debrecen
Lakossági fórum
Nyílt nap
Dunaújváros
Nyílt nap
Győr
Nyílt nap
Gyula
Nyílt nap
Hódmezővásárhely Lakossági és szakmai fórum
Kaposvár
Szakmai nap
Karcag
Beteg- és szakmai fórum
Keszthely
Nyílt nap, szűrővizsgálat
Életmód- és diétás tanácsadás
Filmvetítés és kvízjáték
Kistarcsa
Nyílt nap
Miskolc
Orvos – beteg találkozó
Nyíregyháza
Lakossági fórum
Salgótarján
Nyílt nap
Siófok
Szakmai nap a háziorvosoknak
Sopron
Lakossági szűrés
Dietetikai tanácsadás
„Az orvos válaszol” program
Szeged
Nyílt nap
Szentes
Vesebeteg egyesületi továbbképzés
Székesfehérvár Felvilágosító és megelőzésre felhívó nap
Szolnok
Szűrővizsgálatok
Lakossági- és szakmai előadások
Zalaegerszeg Szervezett programok a Vesebeteg
Egyesület aktív részvételével
Szűrővizsgálat
Tájékoztató előadás

Vidéki világnapi rendezvények képekben

Keszthely

Hódmezővásárhely

Debrecen

Nyíregyháza

A World Kidney Day nemzetközi szervezettel
napi kapcsolatot ápolunk a kampányidőszakban –
a szervezet kiemelt együttműködő partnereiként
tartja számon a Nemzeti Vese Programot.
A
nemzetközi
anyagokat
fordítjuk,
az
aktivitásokról hírt adunk a worldkidneyday online
felületein, mind a honlap, mint a közösségi
média tekintetében.

is

Minden évben új világnapi szóróanyagot
készítünk az adott év kiemelt témájával, amelyet
mindenkinek eljuttatunk, aki arra igényt tart.
Az információs anyagokat elektronikus formában
elérhetővé tettük a vesebetegseg.hu és a
nephrologia.hu honlapokon, amelyről hírlevél
formájában is tájékoztattunk minden érintettet.

Médiamegjelenések
Számos média megjelenés segítette a Vese Világnapján üzeneteink célba érkezését, a laikus
társadalom figyelemfelhívását, edukálását.
A vidéki megjelenések tekintetében kiemelném a Bajai TV, a Debreceni TV, az Oxygen
Hírügynökség (Győr), a Gyula TV, a Nyíregyháza Tv, a Kölcsey TV (Nyíregyháza), a Zemplén
TV, a Pulzus TV (Sopron), a Szombathelyi TV, a Miskolci TV híradásokat.
Budapesti viszonylatban sikeres sajtó együttműködést bonyolítottunk a Semmelweis
Egyetemmel, amelynek eredményeképpen kiemelném az origo.hu-n való megjelenést, a
HírTV március 22-i Gyógyhír című adását, a Magyar Nemzet Online cikkét, a Class FM
óránkénti híreiben való figyelemfelhívást, valamint a Semmelweis egyetem honlapjának és
közösségi oldalának felületeit. Külön megemlíteném az Országos Egészségfejlesztési
Intézettel megkezdett együttműködést, az egeszseg.hu honlapon való megjelenéseket.
Valamennyi sajtómegjelenés itt tekinthető meg:
http://www.vesebetegseg.hu/hirek_aktualitasok/vilagnapi_uzenetek_a_sajto_tukreben.htm

Budapesti központi rendezvények a Vese Világnap alkalmából

Lezárult a Nemzeti Vese Program „Vese-rajz és -grafika pályázata"
A kezdeményezés kiemelt célja az volt, hogy a pályázaton résztvevő diákok – a
Transzplantációs Alapítvánnyal közösen tartott „VESE ÓRÁINK” segítségével, az ott hallottak
alapján – elmélyítsék a vesével kapcsolatos ismereteiket, hogy tudatosítsuk bennük a
prevenció jelentőségét, érzékennyé tegyük őket a beteg embertársainkkal való szociális
kapcsolatokra, valamint hogy az ő nyelvükön ismertessük meg velük a megelőzés miben
létét, a dialízis, a donáció és a transzplantáció fogalmait.

Nem titkolt célunk volt a pályázattal az, hogy az előadást követően vigyék „magukkal” a
témát: haza, a napközibe, a rajzszakkörre, vagy bárhova, ahol foglalkoznak vele, beszélnek,
gondolkodnak róla, ahol rajzukat elkészítik.
Nem állítottunk számukra kritériumokat. Szerettük volna, hogy ha elgondolkodnak a
hallottakon, és az előadásnak azt a momentumát rajzolják, olyan képzelőerővel, amit csak
szeretnének.
Hogy ez két mosolygós vese, vagy a szervezet, tündérként ábrázolva, amely kézen fogja két
kis gyermekét, a veséket, vagy a 8 aranyszabály valamelyikének a képi kifejezése, az ebből a
szempontból nem elsődleges szempont. A fontos számunkra, hogy most már tudják milyen
alakú a vese, hogy hol található, hány van belőle, hogy mik a fő feladatai, hogy létfontosságú
az egészséges élethez, hogy hogyan tudjuk védeni, hogy miért károsak a gyorséttermi ételek,
hogy miben különbözik a donáció törvényi szabályozása Magyarországon, a filmekből jól
ismert amerikaitól, hogy mit jelent, és milyen kötöttséggel jár a dialízis, hogy új szervvel is
lehet teljes életet élni, és még számos más dolgot.

Bízunk benne, hogy a gyermekrajzokból készülő kiállítások, szöveges információs táblákkal
kiegészítve, teljesítik majd azt a másodlagos küldetést, amely során felhívják a magyar
társadalom figyelmét a vese védelmére, a vesék összetett és létfontosságú szerepére, a
vesebetegségek megelőzésének fontosságára.

Március 12-én a Mamut Bevásárlóközpontban adtuk át a "Vese-rajz" és "Vese-grafika"
pályázataink díjait, kiállítás a Mamut Bevásárlóközpontban
A Mammut idén már harmadik alkalommal adott otthont – jószolgálati felajánlásként - a
Nemzeti Vese Program, Világnaphoz kapcsolódó plakát-, illetve gyermekrajz kiállításainak.

"Vese-rajz" kategória díjazottjai:
Bonczidai Bence / Kispesti Eötvös József Általános Iskola - győztes pályamunka
Szabó Lilla / Kós Károly Általános Iskola – különdíjas
Száraz Bernadett / Kispesti Ady Endre Általános Iskola- Különdíjas
Köves Auróra / Kispesti Eötvös József Általános Iskola – nívódíj

"Vese-grafika" kategória díjazottjai:
Berkó Regina / Computer School Szakképző Iskola - győztes pályamunka
Flaisz Fanni / Computer School Szakképző Iskola – nívódíjas

Vese-rajz kiállítás a WestEndben is
A Vese Világnap alkalmából idén, karitatív felajánlásként, lehetőséget kaptunk a WestEnd
City Centertől is, egy figyelemfelhívó vese-rajz kiállítás installálására, ahol tavalyi kiállításunk
anyagát helyeztük el. Napi 60 000 látogató, 2 héten át nagy lehetőség volt a társadalmi
ismeretterjesztésre, a vesebetegség-megelőzés és a helyes folyadékfogyasztás ismereteire
való figyelemfelhívásra.

Kampányfilm premier
Példaértékű jószolgálati összefogás eredményeként elkészül a Nemzeti Vese Program új reklámfilmje,
amelynek célja, hogy felhívja a társadalom figyelmét a sokszor hosszan lappangó vesebetegség
megelőzésére, a szűrések fontosságára!
Hálásan köszönjük Perner Ferenc professzor úrnak, Zacher Gábor főorvos úrnak, Rúzsa Magdinak,
Hevesi Tamásnak, László Zsoltnak, Für Anikónak, Börcsök Enikőnek, Both Andrásnak, hogy első szóra
vállalták a karitatív felkérést! Both Andrásnak és Börcsök Enikőnek pedig külön köszönet, hogy a
Program nagyköveteiként, lelkes és fáradhatatlan szervező munkával lehetővé tették a produkció
létrejöttét. Köszönjük Derzsi Matyinak és csapatának, valamint a Hamarits Fotóstúdiónak, hogy
helyet és szakmai hátteret adtak.
Kérjük, aki teheti, terjessze:
https://www.youtube.com/watch?v=oVF5Tw7jqe4

Átadtuk az Év Vese Híre díjakat
A veseműködés egészséges állapottól való eltérésének korai azonosítása kiemelt fontosságú,
és lehetővé teszi, hogy a beteg mielőbb megfelelő kezelésben részesüljön még mielőtt a
vesekárosodás megtörténik. A vesebetegségek általában lassan alakulnak ki és az észlelhető
komolyabb panaszok, tünetek csak jóval később jelentkeznek, sokszor akkor, amikor a
betegnek már visszafordíthatatlan veseelégtelensége van, ami vesepótló kezelést (dialízist),
illetve veseátültetést tehet szükségessé.
A pályázat célja az volt, hogy a kiírás eredményeként olyan média megjelenések szülessenek,
amelyek felhívják a magyar társadalom figyelmét a vese védelmére, a vesék összetett és
létfontosságú szerepére, a vesebetegségek megelőzésének fontosságára
Az Év Vese Híre pályázat díjazottai:
Szűcs Anikó - Fanny Magazinban megjelent cikkével
Farkas Eszter - a Békés Megyei Hírlapban megjelent cikkével
Szívből gratulálunk!
Kiemelt média partner elismerésben részesült a Kérdezze! magazin és a Magyar Nemzet
Online Egészség rovata. Köszönjük a hosszú távú együttműködésüket!

Ünnepi „VESE ÓRÁK” az OÉTI-vel együttműködésben
A Vese Világnaphoz kapcsolódva március 12-én és 13-án, a Nemzeti Vese Program ünnepi
"vese órákat" tartott - közösen az OÉTI-vel - a Szent Margit Gimnáziumban.
A kezdeményezés kiemelt célja, hogy a Transzplantációs Alapítvánnyal közösen programként
folytatott „VESE ÓRÁINK” segítségével, az ott hallottak alapján, a diákok elmélyítsék a
vesével kapcsolatos ismereteiket, célunk, hogy tudatosítsuk bennük a prevenció
jelentőségét, érzékennyé tegyük őket a beteg embertársainkkal való szociális kapcsolatokra,
valamint hogy az ő nyelvükön ismertessük meg velük a megelőzés miben létét, a dialízis, a
donáció és a transzplantáció fogalmait.
A Világnap tematikájához kapcsolódva, az előadások során is kiemelt témaként jelöltük meg
a folyadékfogyasztási szokásokat. A Nemzeti Vese Program kiemelt együttműködő partnere
az Országos Élelmezési- és Táplálkozástudományi Intézetnek, „Happy hét” programja
kapcsán, amelyet az intézet idén hatodik alkalommal hirdetett meg és célja a vízfogyasztás
népszerűsítése.
A Szent Margit Gimnázium két 10. osztályán kívül ebben a negyedévben előadást tartottunk
a Grassalkovich Általános Iskola három 8. osztályának.

Aminációs pályázat a KISKÉPZŐ együttműködésével
A Vese Világnaphoz kapcsolódva március 9-én a Nemzeti Vese Program Animációs Pályázatot
hirdetett a Képző- és Iparművészeti Szakközépiskola Mozgókép Szakosztály diákjai számára.
A plakát-, grafika- és gyermekrajz pályázat után, 2015-ben a mozgóképé a főszerep!
A pályázat célja, hogy a kiírás eredményeként olyan animációk
szülessenek, amelyek felhívják a magyar társadalom figyelmét a
vese védelmére, a vesék összetett és létfontosságú szerepére, a
vesebetegségek megelőzésének fontosságára, valamint a
transzplantációra, mint életmentő beavatkozásra.
A kiírás adott intézményben meghirdetett képzőművészeti
pályázat 2 kategóriában:
30 másodperces, figyelemfelkeltő kampányfilm
1,5-3 perces, témában készülő kisfilm
A pályázatra egyéni, illetve 2, vagy 3 fős csoportok alkotásait
várjuk.

A pályázat meghirdetésével egy időben, információs előadást
tartottunk a pályázaton részt vevő négy osztály diákjainak, hogy
az ott hallott ismeretanyag birtokában kezdhessenek neki a
munkának. A Nemzeti Vese Program az alkotó munka teljes
ideje alatt áll a diákok rendelkezésére.

Megszűrtük a Vígszínházat
A Nemzeti Vese Program a Vese Világnaphoz kapcsolódva idén is belgyógyászati
szűrővizsgálatot szervezett a Vígszínház társulatának, munkatársainak március 18-án. A
teátrumban dolgozók szép számmal megfordultak a nézőtéri büféből kialakított alkalmi
rendelőben, ahol érfalrugalmasság-, testtömegösszetétel vizsgálaton, vércukor-, koleszterinmérésen, vizeletvizsgálaton vehettek részt. Az eredményeket dr. Kiss Éva szakorvos értékelte
ki, majd a doktornő természetesen jó tanácsokkal is ellátta a hozzá fordulókat. (Szűcs Anikó,
Kérdezze! magazinba írt cikkéből, Fotók: Szkárossy Zsuzsa)

Aktív Vesebeteg Egyesületekkel való közvetlen kapcsolatfelvétel
Jó kapcsolatot ápolunk az aktív vesebeteg egyesületekkel és igyekszünk egymásra számítani
tudó közösséget, önkéntes együttműködésen alapuló „Vese-munkacsoportot” létrehozni,
kialakítani – az önkéntes csoportba az ügyet magukénak érző egészségügyi dolgozók és
magánszemélyek is jelentkeztek már.

Tájékoztató senior előadások
Január 28-án a Hegyvidék Kulturális Szalon, Szalonegyetemének vendégei voltunk.
Dr. Barna István docens úr - a Nemzeti Vese Program keretében - "A szív és érrendszeri
betegedések megelőzése,nem gyógyszeres kezelés" címmel tartott előadást!
Köszönjük a nagy érdeklődést, valamint Docens úrnak az érdekes előadást!
Március 26-án pedig a Hegyvidéki Osteoporosis Klubban tartottunk előadást a veséről, a
vesebetegség megelőzéséről, a dialízisről és transzplantációról, a Transzplantációs Alapítvány
együttműködésében.

Tovább folytatódik Magyarország átfogó egészségvédelmi szűrőprogramja 2010-2020
Együttműködői vagyunk a programnak
919 helyszín, több mint hárommillió vizsgálat, közel száztízezer megtett kilométer, elkeserítő
szűrési eredmények – ez az elmúlt öt év statisztikája. 2015-ben is folytatódik Magyarország
legnagyobb humanitárius átfogó egészségvédelmi szűrőprogramja, 63 szakmai szervezet
összefogásával Európai Uniós irányelvek alapján. A legújabb technikával felszerelt speciális
szűrőkamion 2020-ig járja az ország útjait, hogy javítson a lakosság kedvezőtlen egészségi
állapotán.

Megemlékezés az Ismeretlen Donorok Kopjafájánál
Részt vettünk és tisztelettel adóztunk március 21-én azon a megemlékezésen, amelyet a
Magyar Szervátültetettek Szövetsége szervezett az Ismeretlen Donorok emlékére a Fiumei
úti Sírkertben. Köszönetnyilvánítás ez minden Donornak és családjaiknak!

Nemzeti Vese Program megjelenések a Szervusz Újságban
A Magyar Szervátültetettek Szövetségével való aktív együttműködésünk kapcsán a Szervusz
Újságban rendszeresen lehetőséget kapunk híreink megjelentetésére, amelyet ezúton is
köszönünk.

Köszönjük minden partnerünk támogató együttműködését!

Egy egészségtudatosabb társadalomért!
Egy széleskörű összefogásért!
Egy eredményes együttműködésért!
NEMZETI VESE PROGRAM

