
Kedves Megemlékezők! 
 
Sántáné Tóth Edittel évtizedekkel ezelőtt – pikkelysömörhöz társuló ízületi betegsége okán – 
ismerkedtem meg. Régóta fennálló sokízületi gyulladása ekkor már deformitásokkal járt. 
Vizsgáltuk a D vitamin krónikus ízületi gyulladásra gyakorolt hatását, erre szívesen 
vállalkozott. Az egyéves vizsgálati idő alatt az orvos-beteg kapcsolat barátivá vált. 
 
A rendszerváltás után hazánkban sorra alakultak a beteg egyesületek. Ezek mintájára 2001-
ben létrehoztam az „Arthritis Psoriaticás Betegek Egyesületét” (=APBE). Reméltem, hogy az 
akkor már ezernél is több, az ország minden tájáról kezelt AP betegem közül sokan 
csatlakoznak és gondjaikban segítséget kaphatnak. A kiemelten közhasznú szervezet 
összejöveteleihez kezdetben az ORFI, majd a Budai Irgalmasrendi Kórház biztosított 
helyiséget. Sántáné Tóth Edit az APBE harmadik elnöke volt, a leghosszabb ideig (13 év) és 
az egyesület megszűnéséig (2016-2019) végezte ezt a sok szervezéssel járó önkéntes 
munkát. Évente négy alkalommal találkoztunk (március, június, szeptember és december 
második keddjén 14 órakor). A rendezvényeken orvosok, egészségügyi szakemberek 
tartottak előadásokat az AP betegségről, kezeléséről, gyógyászati segédeszközökről, 
ajánlott életmódról. Az előadások utáni kötetlen beszélgetések tapasztalatcserére, baráti 
kapcsolatok kialakulására biztosítottak lehetőséget. Az előadások kivonatát a jelen lenni nem 
tudó tagokhoz is eljuttattuk. Évenkénti kirándulások, múzeumlátogatások is segítették a 
„csapatépítést”. A jelképes tagdíjak mellett gyógyszercégek adományai tették lehetővé, hogy 
az összejöveteleken üdítő-pogácsa-gyümölcs is várja az érkezőket.  Decemberi 
rendezvényeink a Karácsony jegyében teltek: neves művészek varázsoltak élő zenét 
számunkra. 
 
Az APBE elnökeként is megnyilvánult Sántáné Tóth Edit fáradhatatlansága, szeretetteljes 
tapintata, segítőkészsége, humanizmusa, lelkiismeretessége.  
 
Az évek során szembe kellett néznünk azzal, hogy az APBE taglétszáma (amely átmenetileg 
100 fölé is emelkedett) lassan-fokozatosan  fogyásnak indult. Ebben a tagság elöregedése, 
több tagunk halála játszott szerepet, a fiatalok inkább internet kapcsolatokra tértek át. Az 
időközben hazánkban is meghonosodott biológiai terápia eredményeként a betegek 
munkaképesek maradtak és az egészséges társadalom megbecsült tagjaiként nem 
igényeltek betegtársakkal való találkozást. Végül 10 alattivá csökkent a rendezvényeken 
megjelenők száma, így közös döntéssel megszüntettük az egyesületet.  
Ez Editet lelkileg igen megviselte. A megszüntetést és a búcsút követően az APBE életéről, 
működéséről alapos, minden részletre kiterjedő visszaemlékezést készített. 
Ezt az elérhető tagoknak elküldte. Ezután is e-mail kapcsolatban maradt a tagsággal, ha az 
AP betegséghez kapcsolódó cikket talált, továbbította és a „gazdátlanul maradt” betegeket 
társszervezetekhez irányította. Ezekkel a betegklubokkal is elnöksége alatt kiépített szoros 
kapcsolatot ápolt.  
 
Ismerve Sántáné-Tóth Edit szakmai munkásságát, magánéletét, hihetetlennek tűnik 
számunkra, hogy áldozatvállalása az APBE elnökeként is belefért az életébe, volt lelkiereje 
ezt az önkéntes feladatot is teljes szívvel, odaadással végezni.  
 
Köszönjük, Edit, a szép éveket, emlékedet szeretettel őrizzük. 
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