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További információk szervezetünkről: 

Teljes név: Vertebra Magyar Gerincsebészeti és Paraplégia Rehabilitációs Alapítvány 
Székhely: 1022 Budapest, Présház utca 7/b. 
Adószám: 19650500-1-41 
Bírósági nyilvántartásba vétel időpontja:  1990. október 20. 
Bíróság neve: Fővárosi Törvényszék 
Végzés száma: 8. Pk. 63990/1990/2 
Sorszám: 662.  
 
Hatályos létesítő okirat elérhető jelen honlapunkon, ugyanebben a menüpontban. Utolsó 
módosítás, egységes szerkezetbe foglalás: 2015. április 15. napján. 
Jogállás: közhasznú szervezet 
 
Bankszámlaszám: 
MKB 10300002-20326894-70073285, IBAN: HU 56103000022032689470073285 
MKB 10300002-20326894-00003285, IBAN: HU19103000022032689400003285 
Alapító: dr. Jeszenszky Dezső 
 
Kuratórium tagjai: dr. Jeszenszky Dezső, Németh Tamás, dr. Orosz Mária, dr. Veres Róbert 
 
Tisztségek:  
Németh Tamás, elnök 
Dr. Orosz Mária, titkár 
 
Díjazás: a Kuratórium tagjai tisztségviselésükért semmilyen ellentétezést, díjazást, 
természetbeni juttatást nem kapnak. 
 
Kapcsolatrendszer, együttműködés: 
DOTE Idegsebészeti Klinika (Debrecen, Móricz Zs. Krt 22.), DOTE Ortopédiai Osztály 
Országos Gerincgyógyászati Központ (Budapest, Királyhágó út 1-3.), Budai Egészségközpont 
Pécsi Egyetem Ortopédiai Klinika (Pécs, Ifjúság út 13.) 
Heim Pál Gyermekkórház Ortopédiai Osztály (Budapest, Üllői út 86). 
Országos Orvosi Rehabilitációs Intézet (Budapest, Szanatórium utca 19.) 
SOTE Ortopédiai Klinika (Budapest, Üllői út 78/b.). 
Országos Idegtudományi Intézet (Budapest, Amerikai út 57.) 
Markusovszky Kórház Ortopédiai Osztály (Szombathely, Markusovszky u 5.) 
Kelen Kórház Ortopédiai Osztály (Budapest, Than Károly u. 20.) 
Budai Gyermekkórház Ortopédiai Osztály (Budapest, Bolyai utca 5-9.) 
Jósa András Oktatókórház Gyermekrehabilitációs Osztály (4400 Nyíregyháza, Szent István 
utca 68) 
Felső- Szabolcsi Kórház, Gyermekrehabilitációs Osztály (4600 Kisvárda, Árpád utca 26) 
 
Schultess Klinik Wirbelsäulechirurgie (Zürich, Svájc) 
Verein Skoliose (Svájc) 
Bundesverband Skoliose (Németország) 
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Ép Kéz Láb Alapítvány 
Szép Jelen Alapítvány 
Új Európa Alapítvány 
Csigaház Korai Fejlesztő Központ  
Kórházpedagógusok Egyesülete 
Zoom Egyesület  
Önkéntes Központ Alapítvány 
Civil Support 
 
Salus Orthopedtechnika Kft. 
MOL Zrt. 
Richter Gedeon Nyrt. 
Spineart Továbbképző Központ 
Scolinea Továbbképző Központ 
Scolicare, Pécs 
NIOK 
 
Jelentősebb támogatók: 
SALUS Orthopedtechnika Kft. (együttműködés, szakmai segítségnyújtás, infrastruktúra) 
Új Európa Alapítvány (Gyermekgyógyító program keretében élményterápiás tábor 
támogatása) 
Secreter-Plussz Kft. (adományozási szerződés) 
 
Együttműködési megállapodások: 
Fővárosi Művelődési Ház 
Hotel Makár, Pécs 
Póló-Trikó Kft. 
Gésa Travel Kft. 
Valor Editor Bt. 
 
Önkéntesek: 
Szervezetünk közösségi programjait, élményterápiás táborait, tevékenységét önkéntesek 
bevonásával tudja megvalósítani. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma Esélyteremtési 
Főosztálya 7703 sorszám alatt vette alapítványunkat közérdekű önkéntes tevékenység 
vonatkozásában nyilvántartásba. 
 

TEVÉKENYSÉG  

Tevékenység: Az alapítvány országos hatókörű – alkalmanként határon túlnyúló -
tevékenységének célja a gerincbetegségben érintett magyar páciensek minél hatékonyabb 
kezeléshez juttatása; a gerincbetegek és az őket kezelő szakemberek összefogása; a 
gerincbetegségek gyógyítására, hatékony kezelésére és megelőzésére irányuló 
tevékenységek támogatása. Ennek jegyében: 
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� információs háttér, tájékoztatás, informálási feladatok felvállalása (információs 
anyagok, média, internetes felületek, ismeretterjesztő könyvek, személyes 
találkozások, fórumok segítségével) 

� közösségi élet kialakítása 
� érdekképviselet ellátása 
� programok, rendezvények szervezése 
� orvos-beteg fórumok szervezése 
� szakrendelések szervezése 
� érzelmi, pszichés támogatás (közösségi rendezvények, gyerek és felnőtt terápiás 

táborok, egyéni tanácsadás) 
� szűrőprogramokon való részvétel, szervezés 
� önkéntesek toborzása, önkéntes hálózat létrehozása 
� kapcsolattartás együttműködés szakrendelőkkel, kórházakkal, szakemberekkel 
� kórházaknak, rendelőknek jutatott egészségügyi eszközök, szakmai technikai 

feltételek javítása 
� szakemberek továbbképzésének támogatása (konferenciákon, kongresszusokon, 

továbbképzéseken, bel-, és külföldi tanulmányutakon való részvétel) 
� szakemberek számára ösztöndíjak odaítélése 
Cél: közösségi ház, szakmai központ létrehozása 

 
Alapítványunk bár civil szervezetként teszi, de jelentős szakmai munkát végez az ortopédiai 
területén a mozgásszervi gerincbetegségben élők gyógyításáért, a betegségek 
megelőzéséért, a betegek hatékony kezeléshez juttatásért, a szakemberek összefogásáért 
(így a szakmai eredmények, hatékony kezelési metódusok minél szélesebb körben való 
eléréséért).  
 
Felvilágosító, oktató, szűrő programjaink segítségével elősegítjük a felnövekvő generációk 
állapotának felmérését, ha szükséges, mielőbbi kezeléshez juttatását, ami az egyedüli záloga 
a kezelés eredményességének és a várható javulásnak. 
 
Információs bázisunkkal, tájékoztató szerepvállalásunkkal állunk a gerincbetegséggel élők 
rendelkezésre. Fórumok, szakmai rendezvények segítségével tájékoztatást adunk a hatékony 
kezelésekről, lehetőségekről, egyúttal segítjük a szakemberek összefogását, egymás 
eredményeinek megismerését. 
 
Ambuláns vizsgálati napok szervezésével, egyetemi műtétsorozatok szervezésében való 
részvétellel, az együttműködő klinikák, intézmények szakembereivel történő 
együttműködéssel súlyos gerincbeteg gyermekek és felnőttek kezeléshez  való 
hozzájutásában segítünk. 
 
Programjaink, rendezvényeink segítik a civil közösségi háló kiépülését, a sorstársak 
összefogása révén komoly pszichés segítséget is tudunk nyújtani. 
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Elmúlt évek legjelentősebb tevékenysége, eredményei összefoglalóan 
 

• Dr. Jeszenszky Dezső Phd, ortopéd sebész (szervezetünk alapítója, a zürichi Schultess 
Klinik orvosigazgatója, a magyar betegekért tett több évtizedes tevékenységéért 
állami kitüntetett, címzetes egyetemi tanár) súlyos gerincbetegek ellátására irányuló, 
magyarországi működének elősegítése (ambuláns rendelések, vizsgálati napok, 
műtétsorozatok – Debreceni Egyetem Idegsebészeti Klinika – 2014, 2015, Pécsi 
Egyetem Ortopédiai Klinika – 2016). Az így megvalósuló lehetőségek egyrészt olyan 
betegek kezeléshez, gyógyuláshoz való hozzájutását segítik, akiknek Magyarországon 
erre nem feltétlenül lenne lehetőségük, illetve lehetővé teszik a résztvevő 
intézmények szakembereinek továbbképzését, szakmai fejlődését (új műtéttechnikai 
megoldások, szakmai tapasztalatok, konzultációk, esetmegbeszélések, vizsgálatok 
révén), amely közvetve a magyar társadalom még szélesebb rétegét érintik. Kb. 100-
150 fő /év 

 

• Gerincferdülés és ami mögötte van (szakmai kiadvány, 1000 pld, 2014) Honlapunkról 
rendelhető. 

 

• Honlap, elektronikus és nyomtatott média, tájékoztatás, fórumok, csoportok, 
rendszeres programok, közösségépítés segítségével tájékoztatás, egyszerű és 
elérhető információhoz jutás, érintettek tájékoztatása, támogatása, érdekképviselete 
– kb. 1000 fő /év 

 
 

• Rehabilitációs, élményterápiás táborok gerincbeteg gyermekeknek és felnőtteknek – 
kb 100-130 fő /év – 

 

• Szakemberek továbbképzésének támogatása  
 

• Richter szakmai díj, 2014 
 

TEVÉKENYSÉGÜNK RÉSZLETES BEMUTATÁSA  
2012-2015 

 
2015. év bemutatása 

 
Támogatások:  
- egyéni támogatók: 300.000.- Ft 
- Oláh Zsolt (1973-2015) koszorúmegváltás: 255.000.- 
- SZJA 1% felajánlás: 970.000.-  
- Új Európa Alapítvány 1.500.000.- (Gyermekgyógyító Program, élményterápiás tábor) 
 
Tevékenység: 
 

1. A Pécsi Tudományegyetem Ortopédia Klinikájának meghívására – alapítványunk 
szervezésében - dr. Jeszenszky Dezső konzultációs napokon vett részt /2015.07.10-11./, ahol 
mintegy 80 súlyos gerincbeteg gyermek és felnőtt vizsgálatára került sor. A konzultációs 
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napokon részt vett a debreceni egyetem két munkatársa is (dr. Ruszthi Péter, dr. Kiss László), 
valamint képviseltette magát az Országos Gerincgyógyászati Központ (dr. Szövérfi Zsolt) is. A 
minél szélesebb körű együttműködés a súlyos állapotú páciensek minél hatékonyabb 
ellátását szolgálja. 

 
2. A Fővárosi Törvényszék 2015. november 27. napján kelt végzése értelmében 

(szám: 16.Pk. 63990/1990/26) az alapítvány Alapító Okiratának módosításait elfogadta, 
bejegyezte és visszaállította az alapítvány közhasznú jogállását. A módosítás időpontja: 
2015.04.15. (nem közhasznú jogállás: 2014.06.01- 2015.04.15). Az alapítvány érvényes, 
módosításokkal egységes keretbe foglalt Alapító Okirata 2015.04.15-én kelt. 
 

3. 2015. évi téli és nyári táborok/programok: 
 

A nyári Scoli-tábort, amelyen gerincferdülésük miatt fűzőt viselő illetve gerincműtét 
előtt álló gyermekek vettek részt (44 fő), 2015.07.20-26 között a szalafői Gatter Fogadóban 
tartottuk. A tábor – a megszokott színvonal mellett – nagy szakmai sikernek számít, s minden 
várakozásnak megfelelt. A tábor és a rendezvények lebonyolítását évről évre újabb 
önkéntesek segítik.  

2015-ben alapításának 25. évét ünnepelte a Vertebra Alapítvány. Az év első felében 
szakmai programokkal tettük emlékezetessé az évfordulót: 

• 2015.04.01-én dr. Varga Anikó szülész-nőgyógyász (maga is gerincműtött páciens) a 
gerincbetegségek és a gyermekvállalás témában; 

• 2015.05.08-án Holcsa Judit gyógytornász, Schroth-terapeuta a gerincbetegségek 
fizioterápiája témában; 

• 2015.06.05-én Marlok Ferenc ortopéd műszerész mester a gerincferdülés 
korrekcióját célzó segédeszközökkel kapcsolatban tartott előadást; 

• valamint 

• 2015.06.19-én dr. Fazekas Béla főorvos, ortopéd sebész és dr. Tunyogi-Csapó Miklós 
ortopéd sebész, egyetemi adjunktus közreműködésével gerincoperáltaknak és műtét 
előtt álló pácienseknek szóló nagyszabású előadást és fórumot rendeztünk. 
2015.06.19-én a Vertebra Alapítvánnyal együtt dolgozó szakorvosok és kuratóriumi 
tagok részvételével ünnepélyes vacsorával zárult az ünnepi rendezvénysorozat. 
 
Részt vettünk továbbá több betegségcsoport (daganatos, cukorbeteg stb.) 

érdekvédelmi szervezetei által megrendezett ún. ZOOM kiállításon, ahol többek között 
felléptek egy produkcióval a fűzőt viselő gyermekek is. A nagy érdeklődésre számot tartó 
ünnepélyes kiállítás megnyitó /2015.05.21/ és ahhoz kapcsolódó rendezvénysorozat többek 
között a gerincferdülés kezelésére hívja fel a figyelmet. 

 
2015.08.01.napján részt vettünk a Velencei-tavi Tóúszás programon, amely nagy 

nyilvánosságot kapott, s így sikeresen képviseltük a fűzőt viselő és gerincműtött páciensek 
ügyét.  

2015. szeptember 19-én rendeztük a Heim Pál Gyermekkórházzal közösen az idei évi 
SCOLI-Buli programunkat, amely egész napos sport és családi nap a gerincbeteg 
gyermekeknek és családjaiknak. Vetélkedővel, játékokkal, egyéb programokkal, szakmai 
fórummal vártuk az érdeklődőket, mintegy 100 gyermek és családja vett részt a programon 
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és mintegy 30 önkéntesünk segítette a lebonyolítást. A program minden évben nagy sikernek 
számít a gyermekek körében.  
 

4. A Vertebra Alapítvány, mint egészségügyi nonprofit szervezet szakmai díjra jelölte 
az ASTELLAS- Az Év orvosa versenyben dr. Tunyogi-Csapó Miklós ortopéd sebészt, egyetemi 
adjunktust. Jelöltünk a nemes megmérettetésen döntőbe került, 2015.03.27-én ünnepélyes 
díjátadó gálán vett részt, a versenyben második helyezést ért el. 
 

5. A Richter Aranyanyu szakmai díj kapcsán, amit 2014. évben a Vertebra Alapítvány 
munkatársa, Schuster Barbara kapott, idén is folytatódtak a sajtószereplések, ahol a 
gerincbetegeknek nyújtott támogatást, tevékenységet lehetett a szélesebb társadalom előtt 
bemutatni (Kossuth Rádió, Rádió Q Esélyegyenlőségi Magazin stb.).  
 

6. 2015.06.11-13 között Sárváron rendezték meg a Magyar Ortopéd Társaság 
Kongresszusát, amelyen szervezetünk: Schuster Barbara – A rezíliencia képességének 

mozgósítása a gerincferdülés kezelése során címmel tartott előadást, amely nagy 
érdeklődésre tartott számot. 
 
További határozatok: 
 
A benyújtott kérelmek és a jegyzőkönyvek tanúsága szerint az alapítvány az év során 
továbbképzés céljából Gyarmati Dalma gyógytornásznak a Viszen Kft. által szervezett, 
Scolinea Továbbképző Központ szakmai irányítása alatt tartott és a németországi Schroth-
Klinikával együttműködésben megvalósított Schroth-terapeuta képzésen való részvételéhez 
nyújtott anyagi támogatást. 
 

2014. év bemutatása: 
 
Támogatások:  
Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (szakmai program, NEA-UN-14-SZ-0048): 500.000.- 
Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (működési költség, NEA-UN-14-M-0045): 250.000.- 

Hazai és külföldi magánszemélyeknek köszönhetően 2.077.000.- Ft támogatás. 

Új Európa Alapítvány 1.500.00.- (Gyermekgyógyító Program, élményterápiás tábor) 

Szja 1% összege: 985.000.- 
 
Tevékenység: 

 
Az Emberi Erőforrás Támogatáskezelőtől nyert 500.000.- Ft összegű támogatásnak 

köszönhetően rendeztük meg Új testben új lélek elnevezésű rehabilitációs tábort felnőtt 
gerincoperált pácienseknek. A programon rendkívül sok neves szakember vett részt 
előadással (ortopéd sebész, gyógytornász, nőgyógyász, jogász stb.), az előadások a 
gerincműtéten átesett felnőtt páciensek minél teljesebb rehabilitációját kívánták segíteni. A 
kezdeményezés nagy népszerűségnek örvendett és mindenképp folytatást igényel, 
tekintettel arra, hogy nemzetközi szinten is egyedülálló lehetőség. 
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2014. évi téli és nyári táborok: 
A téli tábor helyszíne és időpontja: Gánt, 2014. február 13-16.  A táborban huszonöt, 
gerincferdülés miatt fűzőt viselő, illetve gerincműtétre váró gyermek vett részt. A tábor 
helyszínéül szolgáló rehabilitációs központ, a Fecskepalota kitűnő színhelye a téli 
táborozáshoz. A 2014. júliusi tábort egy új helyszínen, az őrségi Gatter Fogadóban tartottuk, 
teljes siker mellett. Az új szálláshely beváltotta a hozzá fűzött reményeket, táborunk pedig 
ismét sok gyermeknek jelentett komoly érzelmi támogatást, pszichés feldolgozást a 
gerincferdülés kezelésében. A tábor megrendezéséhez a MOL Új Európa Alapítványa által 
nyújtott támogatás ismét nagy segítséget jelentett. Újdonságot jelentett, hogy ún. ifivezetők 
bevonásával megkezdtük a tábori segítők utánpótlás nevelését. 
 

2014. márciusában a Debreceni Egyetem Idegsebészeti Osztálya és a Vertebra 
Alapítvány közös szervezésében dr. Jeszenszky Dezső vezetésével öt nap alatt, tíz különleges 
bonyolultságú gerincműtét elvégzésére nyílt lehetőség, amely műtétsorozaton a hazai 
jelentős szakmai központok mind képviseltették magukat. A szakmai együttműködés ilyen 
példája egyedülálló az elmúlt évek tapasztalatait alapul véve.  

 

A Vertebra Alapítvány hagyományaihoz híven egész évben programokkal, 
rendezvényekkel várja a gerincbeteg gyermekeket és felnőtteket. Kiemelkedik ezek sorából a 
Heim Pál Gyermekkórház Ortopédiai Osztályával közösen szervezett Scoli-buli minden év 
szeptemberében. Az idei év jelentős szakmai eseménynek is számított, hiszen a szülőknek, 
érintetteknek meghirdetett fórumon több ortopéd orvos, ortopéd sebész, gyógytornász is 
rendelkezésre állt, így szakmai párbeszéd folytatására is alkalmasnak lehetőségnek bizonyult.  

 

2014-ben a Vertebra Alapítvánnyal együttműködésben álló szakemberek közül 
többen nyertek rangos elismerést: Dr. Fazekas Béla ortopéd sebész – a Vertebra Alapítvány 
jelölésében – döntős lett az ASTELLAS- Az Év orvosa pályázatán. Kocsisné Birkás Edit Scoli 
című kisfilmje 1. helyezett lett az Egyenlő Bánásmód Hatóság Azonos Tisztelettel pályázatán. 
A Vertebra Alapítvány koordinátora, Schuster Barbara a Richter pályázatán szakmai zsűri 
elismerését kapta. Utóbbi díjnak köszönhetően az év végén sok médiaszereplésre nyílt 
lehetőség, amellyel még több érintett pácienshez érhetünk el. 

 
Az alapítvány tevékenységét tekintve mérföldkőnek számít a Gerincferdülés és ami 

mögötte van című átfogó, szakmai könyv megjelentetése. A kiadvány reményeink szerint 
mind a szakembereknek, mind az érintett családoknak, pácienseknek hasznos segítségül 
szolgál majd. 1000 példányt jelentettünk meg a Kalliopé Kiadó gondozásában, alig egy 
hónappal a megjelenés után több száz példány elfogyott. A könyvet a 
www.gerincferdules.hu oldalon lehet megrendelni jutányos, 900.- Ft áron. 
 

Az alapítványi évzáró programot a Fővárosi Művelődési Házban tartottuk december 
7-én gerincferdüléses gyermek és felnőtt fellépőkkel, műsorral. A programra 100 fő körüli 
vendég vett részt és óriási sikert aratott. 
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További határozatok: 
 
A benyújtott kérelmek és a jegyzőkönyvek tanúsága szerint az alapítvány az év során két 
szakembernek nyújtott anyagi támogatást továbbképzés céljából: dr. Tunyogi-Csapó 
Miklósnak a zürichi Schultess Kliniken történő tanulmányúthoz nyújtott segítséget, Hunyad 
Emese gyógytornász hallgatónak pedig a Schroth-terápia elvégzéséhez adott anyagi 
támogatást. 
 
 

2013. év bemutatása: 
 
Támogatások:  
Új Európa Alapítvány 1.500.00.- (Gyermekgyógyító Program, élményterápiás tábor); kisebb 
összegű felajánlások magánszemélyektől 
Szja 1% összege: 713.326.- Ft 
 
Tevékenység: 
 

2013. évi téli és nyári táborok: 
A téli tábor helyszíne és időpontja: Gánt, 2013. február 21-24.  A táborban 25, 

gerincferdülés miatt fűzőt viselő, illetve gerincműtétre váró gyermek vett részt. A tábor 
helyszínéül szolgáló rehabilitációs központ, a Fecskepalota kitűnő helyszínül szolgál a téli 
táborozáshoz, a vezetővel Orbán Péterrel kialakult jó szakmai kapcsolat pedig hosszú távú 
együttműködés alapja lehet más programok kapcsán is. A 2013. júliusi tábort 
hagyományosan Dégen rendeztük, nagy sikerrel. 50, a konzervatív kezelést újonnan 
megkezdett gyermek vett részt benne. A táborról az egyik országos tv csatorna reggeli 
műsora riportot közölt. A professzionális tábor megrendezéséhez a MOL Új Európa 
Alapítványa által nyújtott támogatás nagy segítséget jelentett. 
 

Februárban egy országos hetilap közölt a tevékenységünkről tájékoztató riportot, 
belefoglalva a konzervatív kezelést fenyegető jogszabályi változásokat. 2013. márciusban és 
novemberben egy rendkívüli nézettséggel rendelkező országos tévécsatorna műsora 
mutatott be riportot egy gerincműtött fiatalemberről. A riport érintette a Vertebra 
Alapítvány alapítójának, dr. Jeszenszky Dezsőnek évtizedes erőfeszítéseit a magyar súlyos 
gerincbetegekért. A riport a médiakampánynak köszönhetően rendkívül magas nézettséget 
produkált és a Vertebra Alapítvány számára nagy ismertséget hozott. Intenzív, a korábbinál 
jóval nagyobb érdeklődés övezi azóta az alapítvány tevékenységét. Pozitív hozadéka a 
műsornak, hogy nagyon sok, eddig elhanyagolt esetű gerincbeteg páciensnek tudtunk 
segíteni megfelelő szakembert és gyógykezelést találni. 
 

A Vertebra Alapítvány hagyományaihoz híven egész évben programokkal, 
rendezvényekkel várja a gerincbeteg gyermekeket és felnőtteket. Kiemelkedik ezek sorából a 
Heim Pál Gyermekkórház Ortopédiai Osztályával közösen szervezett Scoli-buli minden év 
szeptemberében. Az idei év jelentős szakmai eseménynek is számított, hiszen a szülőknek, 
érintetteknek meghirdetett fórumon több ortopéd orvos, ortopéd sebész, gyógytornász is 
rendelkezésre állt, így szakmai párbeszéd folytatására is alkalmasnak lehetőségnek bizonyult. 
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 A 2013. év másik jelentős eseménye a Vertebra Alapítvány részvétele volt az ún. 
Velencei-tó Átúszás programon 2013. augusztus 17-én. Az alapítvány által nyújtott 
támogatást, együttműködést jól illusztrálta a húsznál is több korzettes fiatal, három 
gerincműtött páciens, három szakember és további önkéntesek részvétele a programon.  

 
A Vertebra Alapítvány 2013. november 25-én nagyszabású Gerincoperáltak 

Találkozója elnevezésű programját tartotta a Lurdy Házban, amelyen gerincműtéten már 
átesett páciensek találkozhattak műtét előtt álló sorstársakkal tapasztalat-, információcsere 
céljából. Rendkívül jelentős változást jelent ebben az évben a sikeres kapcsolatfelvétel és 
megkezdett együttműködés a Pécsi Ortopédiai Klinikával. A rendezvényen így az Országos 
Gerincgyógyászati Központ mellett a pécsi központ is képviseltette magát. A rendezvényen 
100-130 vendég vett részt. 
 

2013. novemberében a VERTEBRA Alapítvány is részt vett a Spineart Továbbképzési 
Központ Schroth Frissítő Kurzusának szervezésében, hangsúlyozva a kezelés komplex 
szemléletét, amely segítséget nyújt mind a konzervatív, mind a műtéti kezelésben résztvevő 
páciensek számára. 
 
További határozatok: 
Az alapítvány 2013-tól költséghatékonyság miatt új könyvelő irodával dolgozik.  
Az alapítványhoz ebben az évben nem érkezett szakmai továbbképzéssel kapcsolatos 
támogatási kérelem. Az alapítvány több pályázatot nyújtott be működéséhez és szakmai 
programok költségéhez való hozzájárulás céljából, sikertelenül. 
 

2012. év bemutatása: 
 
Támogatások:  
Új Európa Alapítvány 1.500.00.- (Gyermekgyógyító Program, élményterápiás tábor); kisebb 
összegű felajánlások magánszemélyektől 
Szja 1% összege: 613.410.- Ft 
 
Tevékenység: 
 

2012. évi téli és nyári táborok sikeres megrendezése: 
A tábor helyszíne és időpontja: Gánt, 2012.01.03-08.  A táborban 25, gerincferdülés miatt 
fűzőt viselő, illetve gerincműtétre váró gyermek vett részt. A tábor helyszínéül szolgáló 
rehabilitációs központ, a Fecskepalota kitűnő helyszínül szolgálhat a következő évek téli 
táborozásaihoz, a vezetővel Orbán Péterrel kialakult jó szakmai kapcsolat pedig egy hosszú 
távú együttműködés alapja lehet. A 2012. júliusi tábort hagyományosan Dégen, az 
augusztusit ezúttal Balatonszárszón rendeztük meg. Idézzük a tábor szponzorának, a MOL Új 
Európa Alapítványának írt beszámolót a táborokról:  

     „A programot tekintve a korábbi évek tapasztalatait hívtuk segítségül: a simontornyai 
várba tettünk látogatást, jártunk a balatonvilágosi strandon, illetve a zamárdi kalandparkban 
szerezhettek élményeket a gyermekek. Hagyományainknak megfelelően rendkívül sok olyan 
programot igyekeztünk emellett összeállítani, amely a korzettviselés pozitív megélését 
biztosíthatja a gyerekeknek. A tábor egyik legnagyobb újítása és legnagyszerűbb visszajelzése 
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a szakemberek látogatása volt július 20-án. A vártnál nagyobb érdeklődés kísérte a 
meghívásunkat, a következő szakemberek képviseltették magukat: 

- dr. Orosz Mária, főorvos, Országos Gerincgyógyászati Központ, VERTEBRA Alapítvány 
- Harkai Viktória pszichológus, Országos Gerincgyógyászati Központ 
- dr. Szabó Miklós, ortopéd szakorvos, Heim Pál Gyermekkórház Ortopédiai Osztálya 
- dr. Cs. Frank László, ortopéd szakorvos, Heim Pál Gyermekkórház Ortopédiai Osztálya 
- dr. Horváth Nikolett, SOTE, Ortopédiai Klinika 
- Pucsok Judit gyógytornász 
- Holcsa Judit gyógytornász, Honvéd Kórház, Spineart Kp. 

A szakemberek látogatása, illetve a táborban kibontakozó kötetlen, mégis szakmai tárgyú 
beszélgetés, tapasztalatcsere egy fontos lépés az úton, amely a kezelés valódi team-
munkában történő megvalósítása felé mutat. A gyerekeknek óriási élményt jelentett, hogy 
kezelőorvosaik részt vettek a velük való közös játékban, vetélkedésben, így természetesen a 
jövőben ezen szakemberek nemcsak tekintélyszemélyek lesznek számukra, hanem hiteles 
segítők. Köszönjük a MOL Új Európa Alapítványának töretlen támogatását, ügyünk melletti 
elkötelezettségét, amely az olimpia évében egyúttal komoly megtiszteltetést is jelent, látva a 
MOL által szponzorált tehetséges sportolók olimpiai sikereit.”    

 
3D Scoliosis Frissítő Kurzus: Magyarországon elsőként öleli fel a konzervatív és a 

műtéti kezelés, valamint a pszichés támogatásban résztvevő szakembereket, a Schroth-
terápia újabb elemeinek elsajátítása mellett. A tanfolyam szervezésében a VERTEBRA 
Alapítvány is részt vállalt, hangsúlyozva a kezelés komplex szemléletét, amely segítséget 
nyújt mind a konzervatív, mind a műtéti kezelésben résztvevő páciensek számára. A 
továbbképzésen oktatóként ad elő – többek között – dr. Orosz Mária és Schuster Barbara is.  
 

A Magyar Ortopéd Társaság Debrecenben 2012. 14-17 között megrendezett 
Kongresszusán Schuster Barbara: A gerincferdülés, és ami mögötte van című előadással 
képviselte a VERTEBRA Alapítványt 
 

A VERTEBRA Alapítvány meghívást kapott egy szeptember 5-én megrendezésre került 
rendezvényre a Nemzeti Táncszínházba, ahol többek között a Áder János köztársasági elnök 
is jelen volt, s a MOL támogatottjait is köszöntötték. A programon kialakult kapcsolatnak 
köszönhetően Szilágyi Áron olimpiai bajnok vívó a közeljövőben részt vesz egy VERTEBRA 
Alapítvány által szervezett programon, ahol a gerincbeteg gyermekekkel találkozik, s erről 
országos adásban vetítésre kerülő tévériport is készül (2012.10.21. Egészségmánia, TV2). 
2012. október hónap riport készült a VERTEBRA Alapítvány korzettes gyermekeket segítő 
munkájáról, amely műsorban szerepelt Szilágyi Áron olimpiai bajnok is, aki jelenlétével 
segített felhívni a figyelmet a kezelés fontosságára. Az adás 2012.október 27-én került 
adásba egy országos kereskedelmi csatornán. 

 
2012. november 30-án az Alapítvány nagyszabású Gerincoperált Találkozót tartott a 

Lurdy Házban, amelyen gerincműtéten már átesett páciensek osztották meg tapasztalataikat 
a műtét előtt álló páciensekkel, s előadást tartott dr. Fazekas Béla gerincsebész főorvos is. A 
rendezvényen 80-100 vendég vett részt. 
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Az évzáró programot a Heim Pál Gyermekkórházban tartotta az Alapítvány gerincferdüléses 
gyermekek és felnőttek bevonásával és a hagyományos Példakép díjak is kiosztásra kerültek. 
 
További határozatok: 
A benyújtott kérelmek és a jegyzőkönyvek tanúsága szerint az alapítvány az év továbbképzés 
céljából támogatást nyújtott dr. Fazekas Béla ortopéd sebésznek németországi 
tanulmányútjához, valamint Urbán Tamás, Kürtösi Györgyi, Bartus Diána, Punyi Réka, Bíró 
Ágnes és Bokrétás Viktória gyógytornászoknak szakmai továbbképzésekhez (manuálterápiás 
technika illetve 3D Scoliosis Terápia) és szakmai kongresszuson való részvételhez adott 
anyagi támogatást. 
 


