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A Pszichonephrológiai és Rehabilitációs Bizottság legfontosabb célkitűzése a vesebetegek 

életminőségének lehetőség szerinti legmagasabb szintre emelése, betegeink társadalmi 

reintegrációja, szociális helyzetük javítása, komplex rehabilitációjuk megvalósítása úgy a 

munkahely mint a családban betöltött szerep vonatkozásában. A pszichoszociális 

gondoskodás magában foglalja betegeink közvetlen környezetének, családtagjai helyzetének 

figyelemmel kísérését is, akiknek a betegség okozta terheket szintén viselni kell. 

 

Konkrét célkitűzéseink: 

1. Betegoktatás szervezése, ami a betegség progressziójának mérséklését eredményezi, 

kifejleszti a betegek öngondoskodásának igényét és képességét, és elősegíti az 

önkezelés választását a dialízis bevezetésekor. Mindezek érdekében célunk a 

predialízis stádiumban levő vesebetegek Diósjenői egy hetes, bennlakásos 

betegoktató- és tréning táborainak megszervezése és lebonyolítása, a COVID járvány 

helyzetétől függően. Oktatásunk kiemelendő eleme a családtagok a beteg emberrel 

együtt történő képzése. 

2. Továbbra is fontosnak tartjuk az otthoni HD modalitás hazai bevezetését és országos 

szintű elterjesztését, amely a modalitást választók számára a legmagasabb szintű 

rehabilitációt és életminőséget biztosítja. Az otthoni HD sikeres hazai bevezetéséhez  

azonban szintén szükséges az, hogy pandémia megszűnjön, továbbá hogy a minimum 

standardokban már meghatározott humánerőforrás és infrastruktúra rendelkezésre 

álljon. 

3. Ebben az évben is tervezzük az ápoló személyzet továbbképzését, a folyamatosan igen 

nagy terhelésnek kitett szakdolgozóink pszichés állapotának figyelemmel kísérését és 

kiégésük megelőzését. Ennek egyik jól bevált módszere Bálint csoportok szervezése. 



4. Pszichológus munkatárs vezetésével folytatjuk a művese kezelt betegek pszichés 

állapotának vizsgálatát, a pandémia kapcsán kialakult szorongás felmérését és 

lehetőség szerinti mérséklését.   

5. Eredményeinkről és tapasztalatainkról hazai nephrológiai szakmai fórumokon 

számolunk be, mint az évente vagy másodévente megrendezésre kerülő Országos 

Pszichonephrologiai és Rehabilitációs Konferencia és a MANET éves Nagygyűlései.   
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