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20 éves a MANO
A

Magyar Asztma Nővérek Országos Egyesülete
2015. szeptember 26-án ünnepelte megalakulásának 20. évfordulóját. A jubileumi konferenciát
Budapesten, a Benczúr Hotelben tartottuk.
A rendezvény ünnepi közgyűléssel kezdődött, ahol
dr. Rónai Zoltán, az egyesület szakmai társelnöke a megalakulás előzményeiről számolt be. Nyugat-európai tapasztalatait a hazai viszonyokkal összevetve jutott arra a
következtetésre, hogy az ugrásszerűen megnövekedett
számban jelentkező asztmás és allergiás betegek szakszerű ellátására, különösen az inhalációs eszközök helyes
használatához elengedhetetlen betegoktatás kivitelezésére nincs felkészülve a hazai ellátórendszer. Különösen
nagy hiányosság észlelhető a szakdolgozók körében, akik
a tüdőgyógyász szakorvosok munkáját könnyítenék meg.
Külföldi minták, elsősorban az Angliában zajló asthma
nurse képzés tananyagának hazai adaptációjával munkatársaival együtt összeállította az első hazai asztma nővér
tanfolyam tananyagát. A tanfolyam megvalósításához sikerült megnyernie az Astra Kft. támogatását, melynek köszönhetően 1994 októberében Mosdóson elindulhatott
az első tanfolyam.
Dr. Virágos Péterné képekben számolt be az egyesület
fennállásának 20 éves történetéről. Ő maga 1995 márciusában vett részt a második asztma nővér tanfolyamon.
Valójában innen indult a történet. A szakdolgozók is
érezték a továbbképzések fontosságát, ugyanakkor az is
nyilvánvaló volt, hogy saját erőből nem képesek finanszírozni a többnapos szakmai rendezvények költségeit.
Ezen problémák megoldására az egyesületi forma létrehozása nyújtott lehetőséget. Dr. Virágos Péterné vállalta
az egyesület alapszabályzatának, szervezési és működési
szabályzatának kidolgozását és az alakuló ülés összehívását, melynek a Svábhegyi Gyermekgyógyintézet adott
otthont 1995. szeptember 29-én. Első támogatóink az
Astra és a Glaxo gyógyszergyárak hazai képviseletei voltak, akik – az időközben történt szervezeti átalakulások
mellett is – a mai napig kitartanak mellettünk.
Az alakuló ülésen készült jegyzőkönyvet 48 fő írta alá.
Eszerint az egyesület legfőbb szerve a közgyűlés, mely az
alábbiak szerint megválasztotta első vezetőségét. Elnök
dr. Virágos Péterné védőnő, szakmai társelnök dr. Rónai
Zoltán, titkárok Pappné Tanyik Katalin és Kalotai Magdol-

na, könyvelő Murányi Anna. Az Ellenőrző Bizottság tagjai:
Farkas Tiborné, Kerti Mária és Léder Tünde. Az egyesület
működését a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság a
Pk. 60.187/1995 sz alatt hivatalosan bejegyezte, 1995 novemberében megtörtént a bankszámla megnyitása.
1996 májusában már részt vettünk a Magyar Tüdőgyógyász Társaság Nagygyűlésén, külön szekcióban, ahol
38 asztma nővér jelent meg és 17 pályázati előadás hangzott el. Az Astra támogatásával megrendezett egy hetes
asztma nővér tanfolyamok szervezése folyamatossá vált,
nemcsak Mosdóson, hanem Nyíregyházán, Budapesten,
Szegeden és Törökbálinton az Astra székházában is tartottunk tanfolyamot. Évente szerveztünk nagy érdeklődés mellett zajló sikeres, 1-2 napos továbbképzéseket
Mosdóson, Gyulán, Pécsett, Debrecenben, Balatonfüreden, Törökbálinton és Budapesten. Közben a Szakmai
Tanácsadó Testületünk is bővült, köszönettel tartozunk
mindazoknak a tüdőgyógyász főorvosoknak és szakembereknek, akik vállalták, hogy előadásaikkal bővítsék ismereteinket.
1998-ban az új civil törvény megengedte, hogy kérjük besorolásunkat a közhasznú szervezetek körébe és
éljünk a személyi jövedelemadó 1%-ának igénylési lehetőségével. Közben folyamatosan írtunk pályázatokat és
kaptunk támogatást az Egészségügyi Minisztériumtól,
az OEP-től és a Soros Alapítványtól. Együttműködünk
más civil szervezetekkel, részt veszünk az Egészségügyi
Szakdolgozók Fórumának munkájában, és támogattuk
a MESZK megalakulását is. Az egyesület taglétszáma tíz
év alatt több mint 300 főre növekedett, elértük kitűzött
célunkat, és sikerült egy jól működő országos asztma nővér hálózatot kiépíteni. Fennállásunk során működésünket számos gyógyszercég, gyógyászati segédeszköz forgalmazó és egyéb szervezet is támogatta (AstraZeneca,
Berlin-Chemie, Boehringer Ingelheim, Bus-Oxy, Chiesi,
GSK, Hungimpex, Elektro-Oxigén, Indiso, Montrose, MSD,
Nemzeti Civil Alap, Novartis, Omron, Pharmacia Upjohn,
Pfeizer, Sanofi-Aventis, Schering, Takeda, UCB, Ultramarketing), ami lehetővé tette, hogy az egyesületi tagok a
rendezvényeinket ingyenesen látogathassák.
A 10 éves jubileumi ünnepségünkre Csillebércen került sor, a 15 éveset Budapesten tartottuk, ezekre most is
szívesen emlékezünk.
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Az egyesület vezetősége a születésnapi torta körül

A tudományos előadások hallgatósága

Dr. Virágos Péterné elnöki tisztségéről 2013. március
9-én lemondott, helyette Imru Ibolya, a Nyíregyházi Tüdőgondozó Intézet védőnője vette át az elnöki feladatokat.
Az ünnepi közgyűlés zárásaként a jelenlegi elnök as�szony a tagság nevében emléklapot adott át dr. Rónai
Zoltán és dr. Virágos Péterné részére, ezzel megköszönve
az egyesület létrehozásában és működtetésében végzett 20 éves tevékenységüket.

Az ünnepi közgyűlést tudományos előadások követték. Dr. Mucsi János a dohányzási szokások és a leszokást
segítő módszerek változásáról tájékoztatott bennünket.
Prof. Dr. Juhász Miklós arról számolt be, hová jutott Magyarországon 20 év alatt a parlagfű elleni küzdelem. Dr. Endre
László a foglalkozási légúti megbetegedések helyzetéről
és a bejelentési kötelezettségről beszélt. Dr. Belics Zoltán
a „Légúti betegségek és várandósság” című érdekes előadásában felhívta a figyelmet a szakdolgozók szerepének fontosságára. Dr. Laki István előadása a váladékoldás
speciális módszereként alkalmazott egészségügyi száraz
sóterápia indikációiról és annak hasznosságáról szólt. Imru
Ibolya a COPD esetén tapasztalható betegadherenciát és
annak befolyásoló tényezőit mutatta be. Dr. Rónai Zoltán
prezentációjában összefoglalta az inhalációs gyógyszerbevitel során szerzett 20 éves tapasztalatait.
A továbbképző előadások után a pályázati előadásokat hallgattuk meg. Az előre meghirdetett, jelentős ös�szegű pályázati díjak ellenére csak két dolgozat érkezett.
Fazekas Sándorné (Jahn Ferenc Kórház Tüdőgondozó Intézet) „Sugárzóan ízletes, csak a cigaretta?” és Imru Ibolya
(Nyíregyházi Tüdőgondozó Intézet) „Allergia a tüdőgondozóban” című munkája. A tagság titkos szavazatai alapján az első helyezett Imru Ibolya, a második helyezett Fazekas Sándorné lett, nyereményük 80 000, illetve 60 000 Ft.
Ezután vette kezdetét a zenés gálavacsora, ahol Wochna Marek és zenekara gondoskodott a jó hangulatról. Az
est fénypontja a csokis-marcipános születésnapi torta
volt, mellyel az Indiso Kft. lepett meg minket. Sajnálhatja,
aki nem kóstolta!
Dr. Virágos Péterné

Imru Ibolya, dr. Rónai Zoltán, dr. Virágos Péterné és a születésnapi torta

