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A VORSZ 2016. évi tevékenysége 
 

 

 

1. A VORSZ szervezeti tevékenysége 

 

Az Alapszabály előírásainak megfelelően a közgyűlést és az elnökségi üléseket megtartottuk. Az 

ülésekről és a határozatokról jegyzőkönyvek készültek. 

Folyamatosan figyeltük a Szövetséget érintő pályázati lehetőségeket, a cél szerinti 

tevékenységekhez pályázatokat készítettünk.  

 
 

2. Folyamatos projektek 

 

A VORSZ folyóiratát, a Vesevilágot 2 alkalommal tudtuk megjelentetni. A cikkek és tanulmányok 

döntő része önkéntes munkában készült 

A továbbra is sok változás miatt figyelmet kellett fordítani a megjelenő jogszabályok vesebetegeket 

érintő részére.  

Támogatóink segítségével részt vehettünk hazai és külföldi rendezvényeken (pl.  EDTA, EDTNA), 

hogy a nemzetközi kapcsolatainkat fenntarthassuk, a legfrissebb szakmai és politikai információkat 

megszerezhessük. A lényeges újdonságokat továbbítottuk a Vesevilágban a tagszervezetek, az 

olvasók felé. 

A 2013-ban létrejött Nemzeti Beteg Fórumba munkájában (amennyiben ez lehetséges volt) 

továbbra is részt vettünk (Ádám Aurél és Dunay Csilla választmányi tagok). A Fórum elég nehezen 

megy, sajnos a folytatás sem ad okot derűlátásra. 

A Semmelweis bizottságnak (az egészségügyi civil szervezetek kaphatják meg, ha az előírt 

feltételeknek megfelelnek) Ádám Aurél továbbra is tagja. 

 

 

3. Kapcsolatok kiépítése, fenntartása 

 

Kapcsolatainkat a civil társszervezetekkel (Szent Margit Kórház Vese Alapítvány, Magyar Vese 

Alapítvány, transzplantáltak szervezetei, EKPF (volt CEAPIR) - Európai Vesebetegek Szövetsége 

és a szakmai társszervezetekkel (EDTNA - nővérek európai szervezete, EDTA -nephrologusok 

európai szervezete) fenntartottuk. 

Folyamatosan konzultáltunk a vesebetegek ellátásában érintett egészségügyi szolgáltatókkal (B. 

Braun, Diaverum, FMC, Amgen, Transzplantációs Klinikák, stb.), egyéb egészségügyi 

intézményekkel. 

 

 

4. Ismeretterjesztő előadások  

 

A Magyar Vesebetegekért Alapítvánnyal (MVA) közös szervezésben zajló előadást 2015-ben nem 

tartottunk. 

A rehabilitációs oktatótábor Diósjenőn személyi és anyagi okok miatt 2015-ben csak egy csoport 

volt. 
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5. VORSZ rendezvények 2015-ben 

 

Országos rendezvény 2015-ben nem volt. Részt vettünk a Miskolci Vesenap rendezvényen, illetve 

segítettük annak szervezését. Köszönhetően a miskolciak kitartó munkájának a Vesenap sikeres 

rendezvény volt. 
 

 

6. A VORSZ érdekvédelmi tevékenysége 

 

A dializált betegek üdülésének igény szerinti szervezése, koordinálása, megfizethető külföldi 

lehetőségek felkutatása továbbra is munkánk része volt, az ezzel kapcsolatos ismeretek 

legfontosabb része a honlapunkon is megtalálható. 

A telefonon és interneten érkező kérdéseket, kéréseket folyamatosan intéztük. A VORSZ központi 

telefonok átirányítása mindig megtörténik, ha az irodában nem tartózkodik valaki. 

 

7. A VORSZ gazdálkodása 

 

A VORSZ bevételei a romló gazdasági helyzetben jelentősen megcsappantak. A dialízis 

szolgáltatók közül gyakorlatilag a B. Braun az egyetlen, amely fontosnak tartja munkánkat és 

anyagilag támogatja tevékenységönket. 

A gazdasági élet egyéb szereplőinek (biztosítók, bankok, vállalkozások) adományozási kedve igen 

visszafogottá vált, amit a pénzügyi beszámolónk híven tükröz. 

A bevallásokat időben beküldtük, a kötelezettségeket pontosan befizettük. 

 

8. Szociális tevékenység 

 

Vigyázó László szakmai ismereteire és a vállalkozó kedvére építve kezdtük el szociális támogató 

tevékenységünket. A Diaverum és az FMC is támogatja ezt a tevékenységet a saját betegeit illetően. 

Közösen közel 50 betegen lehetett segíteni az elmúlt két évben. 

 

 

Budapest, 2017. április 14. 

 

 

 

 

 

 

Elnökség 

 


