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Sikeresen megrendeztük hagyományos téli Scoli-táborunkat februárban. A tábor 

helyszíne – már hosszú évek óta - a gánti Fecskepalota, a táborban 24 gyermek vett 
részt, ebből egy fő gerincoperált gyermek. A tábor rövid időtartama, családias létszáma 
és jellege miatt nagyon sokat segít a szorongással, pszichés nehézséggel küzdő és 
fiatalabb gyermekeknek a kezeléssel való megküzdésben. 

A Vertebra Alapítvány – Schuster Barbara koordinátor javaslatára – 2017-ben új 
programmal bővítette tevékenységét. A Scoli-edu program célja a felvilágosítás, 
tájékoztatás, a szülőknek, érintetteknek, szakembereknek (gyógytornászok, 
pszichológusok, védőnők stb.). Az edukációs program egynapos, nem akkreditált, első 
időpontja 2017.02.03 volt, helyszíne: Fővárosi Művelődési Ház. Előadók: dr. Orosz Mária, 
Holcsa Judit gyógytornász, Marlok Ferenc ortopédiai műszerész mester, dr. Szövérfi Zsolt 
(OGK) és Schuster Barbara. A program díjfizetéshez kötött (szociális támogatás kérhető). 
Az első tanfolyam 10 résztvevő mellett igényesnek, tartalmasnak és eredményesnek 
bizonyult. Második alkalom: 2017.06.02, helyszíne: Pécs. Előadók: dr. Orosz Mária, 
Gyarmati Dalma gyógytornász, dr. Tunyogi-Csapó Miklós (PTE Ortopédiai Klinika) és 
Schuster Barbara, résztvevők száma: 15 fő. Harmadik alkalom: 2017.09.29, Budapest, 
10 fő részvételével. 

Immár hagyományossá vált, hogy a pécsi illetve debreceni egyetemi klinikák 
műtétsorozat vezetésére kérik fel dr. Jeszenszky Dezső gerincsebészt, mint a terület 
egyik vezető szakemberét. A műtétsorozat kiváló lehetőség a magyarországi kollégák 
tudásának bővítése, új eljárások tanulása céljából, illetve a műtétsorozatba olyan 
páciensek beavatkozásait végzik el dr. Jeszenszky Dezső irányítása mellett, akiknek 
egyéb lehetőségük nem lenne Magyarországon a gyógyulásra. A programhoz – amelyre 
03.27-28 napján Pécsen, 03.29-től 04.01-ig Debrecenben került sor, csatlakozott egy 
ambuláns vizsgálati nap (03.24 – Debrecen). Alapítványunk a betegekkel való 
kapcsolattartásban, a koordinálásban, a program szervezésében nyújt ezen alkalmakkor 
segítséget. A program után 1.300.000.- Ft összegű adomány érkezett az Alapítványhoz 
magánszemélyektől. 

Májusban személyesen vettük fel a kapcsolatot – intézménylátogatás során - a 
debreceni Kenézy Gyula Kórház és Rendelőintézet Gyermekrehabilitációs Központjával, 
valamint a szombathelyi Csimborasszó Gyermekközponttal. A cél a jövőbeni minél 
szorosabb együttműködés kialakítása.  

Az alapítvány támogatta dr. Tunyogi-Csapó Miklós ortopéd sebészt (PTE) - a 2017. 
június 28-30. között Hollandiában megrendezett - Spine Deformity Solutions A Hands-On 
Course szakmai továbbképzésen való részvételének tárgyában. A továbbképzés nem 
elméleti jellegű, hanem bonctermi gyakorlat volt, s ennek során: a résztvevők maguk 
végezhették a beavatkozásokat az instruktorok útmutatása nyomán. A speciális 
továbbképzés elsősorban nyaki, de a gerinc más részeit is érintő deformitások bonyolult 
sebésztechnikai megoldásait célozta. 

 2017 júniusában a Vertebra Alapítvány egyedülálló programot hirdetett, valószínűleg 
az országban elsőként. Schuster Barbara koordinátor, aki egyúttal maga is egykori 
csigolyafejlődési rendellenességgel született páciens az első összefogó kezdeményezést 
szervezte meg ezzel az elváltozással diagnosztizált (congenitalis scoliosis) és jelenleg is 
kezelt gyermekek családjainak. A programra 2017.06.16-án került sor nagy érdeklődés 
mellett, kb. 15 résztvevő család vett részt, továbbá dr. Tunyogi-Csapó Miklós 
gerincsebész is.  

A hagyományos nyári Scoli-tábor sikeresen lezajlott 2017.07.17-23 között 42 fő 
gyermek, 6 fő felnőtt segítő részvétele mellett. A Mocz Erdei Iskola kiváló helyszínt 
szolgáltat a nyári táborhoz. A táborban két fő gerincoperált gyermek vett részt a fűzős 
gyermekek mellett, de feltűnően magas volt a műtéti határos (50 Cobb-fok) gyermekek 
száma. A MOL Új Európa Alapítványa támogatását idén is sikerült elnyerni, így a 
Gyermekgyógyító Program keretében a jövő évi tábor megrendezéséhez 1.000.000.- Ft 
támogatást kap az alapítvány. 



2016. novemberben elnyert MOL Jubileumi Támogatásának (1.000.000.-) 
beszámolóját a Vertebra Alapítvány leadta és az elfogadásra került.  

A Vertebra Alapítvány személyi jövedelemadó 1%-ból származó bevétele idén is 
kimagaslóan magas. Összesen több, mint 26ezer (!) szervezet jogosult az 1+1% 
gyűjtésére (egyházi és civil szervezet). A Vertebra Alapítvány - a felajánlott összeg 
nagysága alapján - az előkelő 811. helyen áll ebben a sorban! Köszönjük 268 főnek, aki 
részünkre ajánlotta fel a személyi jövedelemadó 1%-át és köszönjük mindenkinek, aki év 
közben - más módon - támogatja működésünket és tevékenységünket. Az SZJA 1% 
felajánlásokból befolyt összeg idén: 1.014.350 Ft. 

A Bátor Táborral való együttműködésünk egyre szorosabb. A krónikusan beteg 
gyermekek élményterápiás táborairól méltán híres szervezettel két egynapos közös 
programunk volt már (legutoljára az idei évi nyári táborban a Bátor Tábor Go! program), 
s a további együttműködés lehetőségeit keresi mindkét szervezet. A jelenlegi 
megbeszélések szerint kilátás van arra, hogy 2018-ban a Bátor Tábor turnusaiban is 
részt vehetnek gerincferdülésük miatt kezelt gyermekek, a hagyományos Scoli-tábor 
mellett, amelyet alapítványunk hirdet minden évben. A Vertebra Alapítvány számára ez 
az együttműködés megtiszteltetést jelent, a gyermekek számára pedig nagyszerű 
élményterápiás nyaralási lehetőség. A táborokat érintő másik változás, hogy az eddigi 
táborvezető – Schuster Barbara alapítványi koordinátor – a pozíció alóli felmentését kérte 
az eddigi táborok nagy számára tekintettel (11 év, 27 turnus, ezernél is több táborozó). 
A jövő évi táborokat Csányi Gyöngyi önkéntes vezeti.   

2017 őszétől a pécsi klinika műtéti várólistáján szereplő gerincferdüléses páciensek 
nagy számára (kb. 100 fő) tekintettel segítséget ajánlott szervezetünk. Alapítványunk 
koordinátora a betegekkel való kapcsolattartásban, várólistával kapcsolatos teendők 
intézésében és a műtéti beosztás elkészítésében segíti a klinika munkáját. Erről 
együttműködési szerződés született.  

2017.11.03-án került sor a hagyományosnak tekinthető gerincműtét előtt álló és 
gerincműtött pácienseknek hirdetett Fórum és betegtalálkozó programra, amely a vártnál 
is  nagyobb érdeklődést keltett. A programon mintegy 70-80 vendég vett részt, 
előadóként jelen volt: dr. Tunyogi-Csapó Miklós gerincsebész (PTE Ortopédiai Klinika).  

A Vertebra Alapítvány Az Innovatív Gyógyszergyártók Egyesülete (AIPM) által 
hirdetett, az egészségtudatosságot és a jobb egészségértést célzó pályázatán a Scoli-Edu 
kezdeményezéssel döntőbe került.  

Költségcsökkentés miatt a Vertebra Alapítvány megszünteti a Magyar 
Külkereskedelmi Banknál lévő számláit és a Magnetbankhoz tért át. A Magnetbank 
közösségi bankként számos pályázatot és támogatási lehetőséget kínál a civil szféra 
szereplői számára, és költségei jóval kedvezményesebbek az alapítványok számára, ez 
indokolja a változtatást. 

Az Emberi Erőforrás Minisztériuma Támogatáskezelője által a Vertebra Alapítvány 
157.000 Ft normatív kiegészítés jellegű pályázati támogatást nyert.  

A két esztendeje elhunyt Oláh Zsolt, alapítványunk önkéntese, gerincoperált páciens 
emlékére – Szerekován János szervező jóvoltából – decemberben ismét Jótékonysági 
koncertre került sor. A koncertből befolyó bevételt a szervezők ismét a Vertebra 
Alapítvány javára ajánlották fel.  


