Jelentés
a MANET Külkapcsolati Bizottsága számára
és egyben tájékoztatás az elnökségnek és tagságnak
az IFKF-WKA tevékenységéről, illetve a magyarok részvételéről
Az IFKF (International Federation of Kidney Foundations, Vese Alapítványok Nemzetközi
Szövetsége) 1999-ben került megalapításra, a szervezet 2020-tól mint IFKF-WKA
(International Federation of Kidney Foundations-World Kidney Alliance) funkcionál
(https://ifkf.org). Az ötletadó Dr. Joel Kopple (USA), de az alapító tagok között szerepel Prof.
Dr. Rosivall László, jelenlegi MANET elnökünk is, aki évekig az IFKF-WKA vezetőségi
tagjaként tevékenykedett, de az elnökséget nem vállalva jelenleg a szervezet szakmai
tanácsadója. Helyét és feladatait a Vezetőségben 2020 decemberétől Dr. Haris Ágnes vette át.
A világszervezet, mint ernyőszervezet minden eszközzel támogatja és segíti a helyi vese
alapítványok létrejöttét. Elsődleges célja, hogy nemzetközi együttműködést alakítson ki
vesebeteg csoportokkal és érdekképviseleti szervezetekkel a vesebetegségben szenvedő vagy
vesebetegség rizikójának kitett emberek optimális ellátása, gondozása, egészségük, magas
színvonalú életminőségük megőrzése érdekében. A szervezet küldetése, hogy világszerte
támogassa a magas szintű és hatékony, 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 az ellátás betegközpontú legyen, a betegek és hozzátartozóik aktívan részt
vegyenek a gondozásban. Kiemelt célja, hogy az egész társdalommal megismertesse a
krónikus vesebetegségek kialakulásának okát és a megelőzés lehetőségét, hogy ez által
alapvetően hozzájáruljon előfordulásuk csökkenéséhez.
E program megvalósításának egyik legfontosabb eszköze a Vese Világnapja. Ennek
létrehozására Rosivall László tett írásbeli javaslatot megküldve a Társaság vezetőinek, illetve
a világ vezető nephrologusainak, amikor az alábbiakat írta 2003. 03. 11-én kelt emailjében
„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.”
Mára az IFKF és az ISN számára is az oktatási programok népszerűsítésének egyik
legfontosabb és hatékonyabb eszköze a jól szervezett Vese Világnapi tevékenységek
elősegítése és lebonyolításának támogatása.

Hazai szerepvállalásunk kiemelendő eseménye volt a 2012-ben Budapesten megrendezett
IFKF kongresszus. A rendezvényen módunk volt részletesen bemutatni a hazai Vese
Alapítványok vesebetegek életminőségének javítása érdekében végzett nemzetközi szinten is
egyedülállóan komplex tevékenységét. Ezen kívül a fórumon került aláírásra a kongresszus
elnöke, Rosivall professzor által kezdeményezett és megfogalmazott, a társaság által először
kiadott deklaráció (2012 Budapest Declaration of the IFKF). Ez a szakmai és társadalmi
összefogás szükségességét hangsúlyozza a krónikus vesebetegséggel élő emberek holisztikus
ellátása, bio-pszicho-szociális-spirituális és szomatikus szükségleteinek biztosítása érdekében,
a legmagasabb szintű, prevenciót, terápiát és rehabilitációt is magában foglaló életminőség
elérésére. Számos országból érkezett visszajelzés ennek hasznosságáról és felhasználásról
(https://www.doki.net/tarsasag/nephrologia/upload/nephrologia/document/2012_Budapest_De
claration_of_the_IFKF.pdf)
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