Jegyzőkönyv
a Vesebetegek Egyesületeinek Országos Szövetsége
2017. évi közgyűléséről

Készült: 2017. május 7. 10 óra
Helyszín: B Braun Aesculap Akadémia Budapest, XI. Halmi út 20-22.
Jelen voltak: a Jelenléti ív szerint
Napirendi pontok:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

A 2016. évi Ádám Edit díjak átadása.
Az elnökség beszámolója a VORSZ 2016. évi tevékenységéről.
Pénzügyi beszámoló, közhasznúsági jelentés.
A Felügyelőbizottság beszámolója.
2017. évi munkaterv és pénzügyi terv elfogadása.
Egyebek.
Rövid ünnepélyes megemlékezés a Szövetség 30 évéről.

Miután Ádám Aurél elnök köszöntötte az ország minden részéből érkezett
küldötteket, javasolta, hogy a meghirdetett napirenden változtasson a közgyűlés,
azaz az 1. napirendet tegyék az ünnepi megemlékezéshez.
A következő javaslat a jegyzőkönyvre vonatkozott, a hagyományokhoz híven
ennek vezetésére Dunay Csillát, hitelesítésére Tormási Máriát és Kiss Erzsébetet
javasolta.
Határozat: A közgyűlés résztvevői egyhangúlag elfogadták a jegyzőkönyvre
vonatkozó javaslatokat.
1.) Ezután az elnök a kiadott írásos beszámolóhoz és közhasznúsági
jelentéshez fűzött néhány szóbeli kiegészítést. Elmondta, hogy az
Elnökség a múlt évben is fontos feladatának tartotta a pályázatok
figyelését, illetve magát a pályázást. A VORSZ igyekezett minden
lehetőséggel élni – ámde kevés sikerrel. Ennek oka, hogy az utóbbi
időben egyre kevesebb olyan pályázatot írnak ki, amelyek az
egészségkárosodottakat érintené. Viszont ez a Vesevilág című
folyóiratra is kihat, pénz hiányában már csupán kétszer tud évente
megjelenni az újság.

1

K- 91/2017. Határozat: A szóbeli kiegészítést követően a küldöttgyűlés
egyhangúlag elfogadta a VORSZ 2016. évi beszámolóját.
2.) A pénzügyi beszámolóhoz szorosan kapcsolódik az újsághoz és a
szövetség fenntartásához szükséges anyagiak megszerzése. A
szolgáltatók közül elsősorban a B. Braun érzi fontosnak a VORSZ
tevékenységét, ők anyagilag is támogatják a szövetséget. Az elmúlt
évben felbontotta a VORSZ a szerződését Szabó Lászlóval, aki az
adományokat gyűjtötte. Az elválás oka az volt, hogy Szabó László
évek óta nem hozott új donátorokat, s a régiek után is elvárta a 45 %os jutalékot. Jelenleg a VORSZ végzi ezt a munkát.
K- 92/2017. Határozat: A 2016. évi pénzügyi beszámolót egyhangúlag elfogadta
a közgyűlés.
3.) A VORSZ Felügyelőbizottság a jelentésében hangsúlyozta, hogy
semmilyen tartalmi vagy formai hibát nem talált a szövetség
működésében.
K- 93/2017. Határozat: A Felügyelő bizottsági beszámolót egyhangúlag
elfogadta a közgyűlés.
4.) A 2017. évi munkaterv kapcsán Ádám Aurél elmondta, hogy a
szövetség változatlanul gondot fordít a betegek tájékoztatására, a
jogszabályi változások követésére. A hazai egészségügyi
szolgáltatókkal és a különböző szakmai és betegszervezetekkel
rendszeresen ápolja a kapcsolatokat csakúgy, mint a vesebetegek
nemzetközi szervezeteivel. Ugyan az idei CEAPIR-on nem vett részt a
szövetség, ennek elsősorban anyagi és szervezési okai voltak, de a
kapcsolat nem szakadt meg, rendszeresen tájékoztatják egymást az
aktuális feladatokról. Beszámolt Vigyázó László szociális munkás
tevékenységéről, arról a munkáról, mely révén hathatós segítséget tud
nyújtani a betegeknek.
K- 94/2017. Határozat: A közgyűlés résztvevői egyhangúlag elfogadták a 2017.
évi munkatervet és a pénzügyi tervet.
Felelős: Elnökség
Határidő: folyamatos
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5.) Az Egyebek napirendi pont során az elnök javasolta az egységes
tagdíjfizetést. Miután az egyesületi tagság létszáma változó, egy
egységes, 5 ezer forintos évi tagdíjfizetést ajánlott, ami a számítások
szerint a Szövetségnek nagyjából ugyanazt a bevételt eredményezné.
K- 95/2017. Határozat: Az évi 5 ezer forintos egységes tagdíjfizetést a
közgyűlés egyhangúlag elfogadta.
Felelős: Elnökség
Határidő: folyamatos
Füzér Ernő, a pécsi egyesület vezetője javaslata: „Mint érdekképviseleti
szervezet, ez a fórum elég súlyt képvisel az ország többi tagszervezetével együtt.
A dialízis centrumokban komoly gondot okoz a nővérhiány. Ennek egyik oka,
hogy az állami kórházakkal szemben a magánszolgáltatók nem kaptak
forrásokat erre a célra, a dialízis kezelés térített összege tíz év óta változatlan.
Hozzunk egy határozatot, hogy VORSZ eljárjon az Egészségpénztárnál a
dialízis finanszírozás jelentős megemelése érdekében, hogy ezzel elérjük a
nálunk dolgozó nővérek javadalmazásának javítását is.”
K- 96./2017. Határozat: A közgyűlés egyhangúlag elfogadta a javaslatot, hogy a
VORSZ forduljon az egészségügyi kormányzathoz a dialízis
finanszírozása és ezzel a nővérek javadalmazásának érdekében.
Felelős: Elnök
Határidő: 2017. szeptember 30.
Zákány Edit, a debreceni egyesület vezetője a betegszállítás gondjairól
beszélt. A régióban akadozik a betegszállítás, sok beteg órákat tölt a
gépkocsiban, mire a fárasztó kezelés után hazatérhet. Javasolta, hogy ebben az
ügyben is lépéseket kellene tenni.
K- 97/2017. Határozat: A közgyűlés résztvevői egyhangúlag elfogadták, hogy a
VORSZ tegyen lépést a betegszállítás javítása ügyében.
Felelős: Elnök
Határidő: 2017. szeptember 30.
Ezt követően került sor az ünnepségre. A 30. születésnapját ünneplő szövetség
egy kedves műsorral emlékezett az eseményre. Szitás Barbara, Bor Viktor és
Mihályi Győző színművészek versekkel, operett örökzöldekkel és
kabaréjelenetekkel szórakoztatták a közönséget. Ezután egy régi film kockái
elevenítették fel Ádám Edit egyik nyilatkozatát, a VORSZ alakulásáról, a 3
évtizeddel ezelőtti gondokról. Majd a Vesebetegekért Ádám Edit Emlékérem
átadására került sor.
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Az idén az egészségügyi dolgozókat érintő díjat a pécsi FMC állomás dolgozója,
Bőszéné Székelyhidi Csilla kapta, aki több mint 10 esztendeje segíti az egyesület
munkáját. A másik díjazott Korinthus Katalin, a miskolci egyesület elnöke, aki
erejét nem kímélve fogja össze a nagy egyesületet, legutóbb pedig regionális
vesenapot szervezett.
Emléklapokat kaptak az egyesületi vezetők, s azok a tagok, akik munkájukkal
segítik a működést.
A nap fénypontja a három hatalmas Feketeerdő torta volt, amelyet a Szamos
Marcipán Kft. ajándékozott a vesebetegeknek.

Budapest, 2017. május 9.

Ádám Aurél
elnök

Dunay Csilla
jegyzőkönyv vezető

Tormási Mária
jegyzőkönyv hitelesítő

Kiss Erzsébet
jegyzőkönyv hitelesítő
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