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A tevékenyég bemutatása
2011.február 19-én a Zala Megyei Kórház (ZMK) egyik tanácstermében gyűltünk össze egy
kötetlen ismerkedős-beszélgetős délutánra, amelyhez TÁPSZERKÓSTOLÓ-t szerveztünk a
Nestlé, az Abbot és a Nutricia cégek támogatásával. A rendezvényen alkalmat teremtettünk
különböző SZŰRÉSEK elvégeztetésére. A ZMK II. Belgyógyászati osztályának dolgozói
általános állapotfelmérést végeztek, úgy, mint: vércukor, vérnyomás, BMI index. Az
audiológiai osztály segítségével hallásvizsgálat, a zalaegerszegi
Írisz Látszerészet
kiszállásával pedig látásvizsgálat történt. A mérések eredményeit és az anonim szubjektív
megítélésű kérdőívet Retteginé Dr. Szenes Mária gasztroenterológus főorvos asszony
dolgozta fel statisztikailag. A zalaegerszegi Curves fitnesz klub képzett testnevelés tanára
testzsír méréseket végzett és életmód tanácsokkal látta el az érdeklődőket.
2011. március 16-án a ZMK tanácstermében két előadást szerveztünk. A gyulladásos
bélbetegségekben alkalmazott legmodernebb biológiai terápiáról vendégelőadónk, Dr.
Lakatos László gasztroenterológus egyetemi tanár tartott előadást. A fisztulázó crohn
betegség sebészeti kezelésével kapcsolatban felmerült kérdésekre egyesületünk egyik alapító
tagja, Dr. Vattay Péter sebész főorvos (ZMK) adott azonnali válaszokat.
Másik témánk a betegség kialakulásának körülményeit genetikai szempontból járta körül. Dr.
Tihanyi Marianna genetikus (ZMK) osztotta meg velünk a legújabb kutatási eredményeket és
a betegség öröklődésével kapcsolatos tudást.
2011. május 28-án szabadtéri programokat szerveztünk azzal a céllal, hogy a mozgás
szükségességére is felhívjuk a betegtársak figyelmét. Felvettük a kapcsolatot a ZMK
Gyermekosztályával, a gyermekkorú gyulladásos bélbetegeket Dr. Gárdos László főorvos
gondozza. Íjászattal ismerkedhettek az érdeklődők egy közeli íjkészítő vállalkozás, a Flagella
Dei szervezésében. A Nestlé biztosította a piknik étel- és italválasztékát. A helyszínt a Zala
Megyei Népművészeti Egyesület gébárti-tavi kézművesházának szíves átengedésével tudtuk
térítésmentesen biztosítani.
2011. szeptember 15-én a BGF PSZF zalaegerszegi főiskola egyik termét béreltük ki, hogy
négy különböző előadásunkat megtarthassuk. Dr. Gárdos László gyermekorvos (ZMK) a
Nestlé Modulen tápszerek alkalmazási lehetőségeiről mutatta be kutatási eredményeit. Dr.
Gasztonyi Beáta belgyógyász főorvosnő, egyesületünk egyik alapítója és vezetőségi tagja a
Xilamin vitaminkészítményről tartott egy rövid bemutatót. Dr. Völgyi Zoltán
gasztroenterológus főorvos (ZMK) az IBD megbetegedésekben alkalmazható vizsgálati
módszerekről adott tájékoztatót. Dr. Milei Gyöngyi pszichoterapeuta egyesületi tagunk,
autogén tréning (mint pszicho-terápiás gyógymód pszicho-szomatikus megbetegedésekben)
ízelítővel zárta le az estét.
2011.október 15-én újra a ZMK tanácstermében Dr. Vajda György szülész-nőgyógyász
főorvos (ZMK) a gyulladásos bélbetegségben szenvedő fiatal nők gyermekvállalási esélyeiről,
szülési komplikációiról, a hasi gyulladásos folyamatok nőgyógyászati szövődményeiről tartott
előadást. Dr. Farkas Tamás infektológus főorvos (ZMK) a védőoltások szükségességéről
győzte meg a hallgatóságot. Mind a szezonális járványok, mind az utazásokkal kapcsolatos
védőoltásokról részletes anyagot bocsátott rendelkezésünkre.
2011. december 16-án egy karácsonyi vacsora keretében zártuk működésünk első teljes évét.
Rendelt hidegtálakkal és saját készítésű ételekkel vendégeltük meg magunkat. Egyik
egyesületi tagunk hozzátartozója kiváló zenét biztosított a jó hangulathoz. Ezúttal is a BGF
PSZF egyik termébe szerveztük az estet.
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Számviteli beszámoló:
A Crohn-Colitis Egyesület a 2011. évben gazdálkodásáról a számviteli törvénynek és a
kapcsolódó előírásoknak megfelelve benyújtotta az „Egyszeres könyvvitelt vezető egyéb
szervezetek egyszerűsített beszámolójának EREDMÉNYLEVEZETÉSÉT és MÉRLEGÉT. A
tárgyévi eredmény 35000 Ft. 2011-ben az egyesület bevétele 162000 Ft. 140000 Ft
támogatásból, 22000 Ft tagdíjakból származott. Pénzkiadásaink teljes összege ráfordítás
jellegű kiadás: 127000 Ft.
Gazdasági Tevékenység:
Bevételek:
Tagdíj és adomány:
Kiadások:
Működési költségek:
Rendezvényhez kapcsolódó költségek
Terembérlet
Vendéglátás

162000 Ft

71000 Ft
10000 Ft
46000 Ft

Az egyesület pénzeszköze 2011. december 31-én házi pénztárban és bankszámlán, együttesen
90000 Ft.
A pénzügyi rész beszámolójához a Zala Megyei Crohn-Colitis Betegek Közhasznú
Egyesületének, könyvelő által készített egyszerűsített beszámolója, éves zárómérlege csatolt
dokumentumként hozzátartozik.
Egyesületünk működéséhez, a programok megvalósításához központi költségvetési szervtől,
elkülönített állami pénzalapból, a helyi önkormányzattól, a kisebbségi települési
önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától és mindezek szerveitől támogatást
nem kapott.
Az egyesület vezetősége, Dr. Gasztonyi Beáta, Dr. Szenes Mária, Dávid Alíz, Dömötör
Karolina és Kaffka Andrea elnök társadalmi munkában, ellenszolgáltatás nélkül végzik
munkájukat.

Kaffka Andrea
Elnök

