
Vese Világnap 2016, Nyíregyháza 

Szervezetünk a Vesebetegek Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Egyesülete idén is csatlakozott a 

nemzetközi kezdeményezéshez, miszerint minden év március második csütörtökén tartjuk a Vese 

Világnapját. 

Idén március 10.-én, ötödik alkalommal tartottuk rendezvényünket Nyíregyházán a Korzó Bevásárló 

Központban, azon belül Asztalos Gyula felajánlásának köszönhetően a 2. STEP Tánciskolában. A 

rendezvényhez hozzájárult a Burattinó Bábszínház felajánlása, akik székeket ajánlottak fel. 

A rendezvényt megelőzően a B. Braun Avitum Hungary Zrt. nyíregyházi Dializis Centrumának két 

orvosa Dr. Szegedi János Igazgató- főorvos és Dr. Valikovics Ferenc nefrológus főorvos a média 

segítségével felvilágosító előadásokat tartott a lakosság részére. Főorvos úrék, az egyesület 

vezetőjével közösen interjút adtak a Mustár Fm, a Retro rádió részére, írás jelent meg a Kelet - 

Magyarországban és a Nyíregyházi Naplóban. 

A szervezők a Nemzeti Vese Program segítségével a Nemzetközi Szervetének szalagját viselhették 

ezen a napon. 

A rendezvényen a Korzó részéről részt vett Balogh Sándor Center Manager illetve Mikitovics Nóra 

marketingvezető. 

A megjelenteket Kutasi Irén a Vesebetegek Egyesületének elnöke, majd Balogh Sándor Igazgató úr 

köszöntötte. Ezután Dr. Szegedi János főorvos úr nyitotta meg a rendezvényt, majd megtartotta 

előadását. 

Szegedi főorvos után Dr. Valikovics Ferenc főorvos előadása következett. Ezek után sor kerülhetett a 

kérdések feltevésére, melyre az orvosok készséggel válaszoltak. 

A program vérnyomás- és vércukorszint méréssel folytatódott, ebben Oláhné Asztalos Mária a B. 

Braun Avitum Hungary Zrt. nyíregyházi Dializis Centrumának vezető ápolója, és a Cukorbetegek 

Nyíregyházi Egyesületének tagjai voltak segítségünkre. A résztvevők ingyenes tájékoztató anyagokból 

is tájékoztatást kaphattak. Az egyesület saját készítésű anyagai mellet (szórólap, DVD,CD) a B. Braun 

Avitum Hungary Zrt. és a Nemzeti Vese Program, tájékoztató anyaga is elérhető volt.  

A rendezvényen részt vett a Kölcsey Televízió és a Nyíregyházi Televízió is. 

Kutasi-Laczkó Brigitta és a Laky Video jóvoltából felvétel készült a rendezvényről. 

 Reményeink szerint a szép számú hallgatóság választ kapott kérdéseire, és a mindennapi életben 

hasznosítható tanácsokat kaptak. 

A Vesebetegek Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Egyesülete köszönetet mond mindazoknak, akik 

önkéntes munkájukkal, és felajánlásukkal hozzájárultak a nap sikeréhez. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 


