




Magyarországon közel
                                   

ember él csökkent vesefunkcióval. 

2014-ben már 

transzplantált 

volt Magyarországon.

Az egészségtelen életmód következtében kialakult magasvérnyomás 
                         és cukorbetegség is tovább növeli az elégtelen 

                                  veseműködés kialakulásának esélyét.

A vese betegsége nagy terhet ró annak viselőjére, a családtagokra és az államra is, valamint jelentősen 

csökkenti a beteg számára a munka világában történő folyamatos érvényesülés lehetőségét.

1 
millió

1

beteg igényelne állandó gondozást 

a beszűkült vesefunkció miatt.
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     Alapítványunk célja, hogy a krónikus vesebetegségben 

                  érintettek körében felvilágosító munkát végezzen az élődonoros 
                    szervátültetések számának növelése érdekében. 

A felvilágosító tevékenység szükségességét a rendelkezésre álló szervek alacsony száma indokolja. 

A hiány csökkentésére megoldást jelent az élő donoros átültetések számának növelése, 

                azon országok (pl. Norvégia) mintájára, ahol az átültetések közel                    már élő donorból történik.

Az élődonáció jelentősen javítja a betegek életkilátásait, lerövidíti a műtétre történő 
                           várakozási időt, és lehetővé teszi a beteg számára, 

           hogy a korábbi életviteléhez mihamarabb visszatérjen.

A magyarországi transzplantációs klinikákon 2014-ben 342 elhunytból 

                                          és 48 élődonorból származó vese transzplantációját végezték el.
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Alapítványunk célja, hogy felvilágosító, támogató munkával elősegítse 

                     az élődonoros aktivitás növekedését, 

valamint az orvosokkal együttműködve korrekt, megfelelő tájékoztatást adjon 

            a nephrológiai gondozásban lévő betegeknek, 

a transzplantációra alkalmasakat pedig támogatásban részesítse. 

Célunk továbbá a Semmelweis Egyetem Transzplantációs és Sebészeti Klinikáján közel 

2 éve működő donor-recipiens pároknak szóló felkészítési program 
kiterjesztése az ország valamennyi transzplantációs klinikájára.
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Célunk az orvos-beteg közötti kommunikáció javítása, fejlesztése. 

Ennek megvalósítása érdekében Alapítványunk tervei között szerepel 

információs célzattal bíró rendezvények, események, fórumok szervezése.

Az Alapítvány kuratóriumi tagjai élő-

donoros veseátültetettek, így a témában hitelesen tudnak út-

mutatást és segítséget nyújtani a transzplantáció előtt állók 

számára mind a figyelemfelhívás, a tájékoztatás 
és a mentális segítségnyújtás terén is.!
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A történetem egy átlagos sztori. Anyai ágon öröklődő vesebetegségem van, amely kapcsán 

sokáig reménykedtünk, hogy annak átka rajtam nem fogant meg. Azonban mégis. 

29 évesen diagnózis, 3 évig kontrollvizsgálatok, fél év hasi dialízis, majd 2008 novemberében 

transzplantáció. Élődonoros, a vesét Emesétől kaptam, a nővéremtől. Nehéz erről írni, 

mert bár több évig tartott, mégis egy pillanatnak tűnt. Végig mellettem álltak azok, akik sze-

retnek, akikre tudtam, hogy igazán számíthatok. Egy percig nem volt kérdés, hogy lesz új 

vesém, egy percig nem volt kérdés, hogy családtagtól. Nem voltak hosszas egyeztetések, 

megbeszélések, csak egy eldöntendő kérdés, amire elsőre igen volt a válasz. Sokszor nehéz 

helyzetek ezek, azonban számunkra így volt természetes. 

Ilyen közegben, ilyen családban nőttünk fel. Személy szerint, én is bármelyik barátomnak ké-

rés nélkül felajánlanám, ha lenne mit. De nincs. Így nem marad más hátra, mint hogy 

erre az egyre vigyázzak. 

CSUTI ÁKOS

BEMUTATKOZUNK
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Az én tüneteim 2003-ban kezdődtek. Sajnos, pontosan csak 2005-ben derült ki, hogy mi 

a bajom: a fennálló I-es típusú diabéteszem mellé a veséim nem működtek megfelelően, és 

sajnos ekkorra már maradandóan károsodtak. Hála a gondos kezelésnek, 2010-ig gyógysze-

rekkel karban tudtuk tartani, azonban ekkor, 35 éves koromban, egy biopszia után egyértelmű-

vé vált, hogy transzplantációra lesz szükségem. Nálam rögtön az élő donoros átültetés került 

képbe, hiszen az állapotom miatt nem volt időnk várni, így viszont nem 

kellett egyszer sem dializálni engem. Édesanyámmal extra jó egyezésünk volt, így immár 

4 éve Ő és én is kiváló egészségnek örvendünk. Én kétszer kaptam Tőle életet!

A transzplantációm óta célomnak tekintem, hogy minél több embernek segítsek ezen az úton.

HOLLÓS KATA

BEMUTATKOZUNK
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Második gyermekemmel voltam várandós, amikor kiderült, hogy nem élhetem majd a kismamák 

átlagos életét. Édesanyám betegségéről csak a korszerű genetika tudta megállapítani, hogy a 

ritka és öröklődő rendellenesség engem sem kímél majd attól, amin már Ő is túl volt egyszer. 

15 évig élt (gondtalanul) új vesével és éppen várólistán volt újra.

15 hónapos dialízisem ideje alatt voltak nagyon reménytelennek tűnő epizódok is. Mivel kiderült, 

hogy ráadásként az átültetéshez szükséges adataim között szerepel egy igen ritkán előforduló 

egyezőség is. Ezért, hiába próbálkoztak a szűkebb és tágabb családtagjaim az élő donoros 

átültetés egyszerűbb lehetőségét nyújtani számomra a gyógyuláshoz. Senki nem felelt meg kö-

zülük. Aztán mégis jött a csoda! Egyik barátunk minden szempontból megfelelt. Így lettem 2013-

ban, 37 évesen én is túl egy sikeres átültetésen. Az öröm pedig még teljesebb lett azzal, hogy 

Édesanyám is újra egészséges. Az Eurotranszplant rendszerén keresztül teljes 

egyezéssel új vesét kapott idén. Szeretném, ha a példám mindenki számára bíztató erejű lenne. 

MÁTYÁS MÁRIA

BEMUTATKOZUNK
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Az én vesemesém 2009-ben - mint sokunknak - egy diagnózissal kezdődött.

A testi tünetek mellett a lelkiekkel is nehéz volt együtt élni. 31 évesen, egy alig 2 éves 

gyermek édesanyjaként, hirtelen összeomlott a jövőképem. Csak annyit tudtam, hogy nem mű-

ködnek a veséim és az életben maradásomhoz heti 3x4 órában egy géphez leszek kötve.

Ezek voltak az alagutam falai. A fény pedig lassan mutatkozott meg. 2012-ben, amikor több 

családtagom adományozási szándéka sorra bukott meg egészségügyi állapotuk miatt, 

végül a gyermekem apjától kaphattam megújított és teljes életet. Idén lesz 3 éve. 

Az azóta eltelt időben pedig már 3 sorstársammal együtt azt is kidolgoztuk, hogy miként tud-

nánk segíteni, megrövidíteni azok útját az „alagúttól a fényig” akik most kerülnek bele.

SZANYI TÍMEA

BEMUTATKOZUNK
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Újraszervezés Alapítvány
1053 Budapest, Károlyi utca 14/B I./13.

Adószám: 18736272-1-41 

Nyilvántartásba vételi szám: 01-01-0012183

Nyilvántartásba vétel időpontja: 2016. január 6.

Bankszámlaszám: 10918001-00000083-60870015 

Telefonszám: +36 30 949 8588

E-mail: info@ujraszervezes.hu

www.ujraszervezes.hu

KAPCSOLAT
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