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• Támogatja és segíti a helyi vese alapítványok 
létrejöttét. 

• Nemzetközi együttműködést alakít ki vesebeteg 
csoportokkal és érdekképviseleti szervezetekkel. 

• Segíti a vesebetegek optimális ellátását, magas 
színvonalú életminőségük megőrzését. 

• Küldetése, hogy világszerte támogassa a magas 
szintű, holisztikus egészségügyi ellátást. 

• A kezelés legjobb gyakorlata irányelveinek 
elfogadását és terjesztését. 

• Segítse a tagszervezetek oktatási programjait, 
• A vesebetegséggel és a vesebetegek ellátásával 

kapcsolatos kutatásokat. 
• Küzd azért, hogy a betegek és hozzátartozóik 

aktívan részt vegyenek a gondozásban. 
• Célja, hogy a társdalommal megismertesse a 

CKD okait és a megelőzés lehetőségét.



A Vese Világnap létrejötte

• „Dear Fond of Kidney Colleagues! 
• I would like to make a recommendation for our organization in order 

to have more recognition and support worldwide for kidney 
diseases, research and renal education.

• I think it is time and it is our duty to call for the attention of the 
nations, governments and statesmen to announce and support a 
Day or a “Week of KIDNEY”.

• This international event should happen in all the countries at the 
same time addressing the same issues from public level to the 
professionals employing all the available means like media, open 
days in universities or dialysis centers, lectures, distribution of flyers 
etc, to increase the public awareness and attract more support for 
Nephrology.”

2003. 03. 11                                                            Prof. Dr. László Rosivall











Köszönöm a figyelmet!


