
„Nem vagy egyedül, együtt könnyebb.”

A Magyarországi Pszoriázis Klubok Egyesületének és 
    a Magyar Dermatológiai Társulat Pszoriázis Szekció kiadása.IX. évfolyam 9. szám. - 2019. november

Harkány 2019. október 18-19.
– országos betegtalálkozó és

szakmai program –
Ismét Harkány, a pikkelysömörös betegek 
egyik magyarországi fellegvára adott ott-
hont annak az országos betegtalálkozónak, 
amely az MPKE szervezésében 2019. ok-
tóber 18-án és 19-én került megrendezésre.
A rendezvény szakmai programjának kere-
tében betegtársaink, a pikkelysömör gyó-
gyításával kapcsolatos előadásokat hallgat-
hattak meg, majd a témában jártas szakem-
berek válaszoltak is a felmerült kérdésekre. 
A pszoriázis kezelés elismert szakorvosai 
újdonságokról, új kutatási eredményekről 
számoltak be, ezen kívül hasznos táplálko-
zási tanácsokat is kaphattak a résztvevők. 
A szakemberek tartalmas előadás kereté-
ben részletesen bemutatták a pikkelysö-
mörhöz kapcsolódó ízületi elváltozások és 
a stressz összefüggéseit. 
A hallgatóság ezen kívül gyógyszermentes 
alternatívákat és két biológiai terápiában ré-
szesülő beteg tapasztalatait is megismerhette. 

A szakmai programokat követő zártkörű 
betegtalálkozón Gilbert Csaba elnöke kö-
szöntötte a megjelent klubok és az MPKE 
tagjait. Az eseményen a Kecskeméti, a Mis-
kolci, a Kaposvári, a Barcsi és a Harkányi 
Pszoriázis Klubok tagjain kívül nagy örö-
münkre a Szegedi Pszoriázis Egyesület el-
nöke is részt vett.   
A betegtalálkozó zárásaként, Bencés Ilo-
na az MPKE elnökségi tagja által moderált 
kerekasztal beszélgetést folytattunk, ame-
lyen a betegtársakat érintő fontos témakö-
röket érintettünk. 
Szóba került többek között:
-együttműködési lehetőségek a különböző 
betegszervezetek között,
-közösen megfogalmazandó célok,
-biológiai terápiás kezelések tapasztalatai,
-betegszervezeti vezetők képzése,
-érdekérvényesítés-érdekképviselet.
A rendezvényen szabadidős programjainak 
keretében, a résztvevők természetesen ki-
próbálhatták a Harkányi gyógyvíz jótékony 
hatásait is. Ez úton is köszönjük a Janssen-
Cilag Kft és a Novartis Hungária Kft tá-
mogatását.



2 Kecskeméti Pszoriázis Klub - 2019
2019. február 20-án Kecskeméten a Három 
Gúnár Rendezvényházban került megren-
dezésre a XIV. Városi Civil Fórum, ame-
lyen Zsikla Józsefné Zsuzsika klubtagunk 
vett részt férjével. A beszámolón a Városi 
Civil Kerekasztal és szakkerekasztalok 
2018. évi munkájáról számoltak be. A Szak-
mai Civil Kerekasztal delegáltjainak megvá-
lasztása történt meg és a 2019. évi munkára 
vonatkozó terveket ismertették. Zsuzsika 
elmondása szerint a fórumon sok ismerős-
sel találkozott, ahol gondolataikat cserélték 
ki egymással.
2019. március 26-án tartottuk meg az első 
klubnapot. A klub elnök tájékoztatta a ta-
gokat, hogy 2019. évben ismét pályáztunk a 
Kecskeméti Önkormányzat VTP kiírásán. 
A klub titkára az érdeklődő tagjaink részére 
a Thermal Kozmetikai Kft. minta terméke-
it osztotta szét, amelyeket ezúton is köszö-
nünk. Megbeszéltük a jövőbeni terveket, a 
májusra tervezett utazásnál előnyben része-
sítjük az aktív klubtagokat. A pszoriázis be-
tegek tájékoztatására szórólapokat osztot-
tunk ki tagjaink között, hogy a betegség-
re és klubunkra figyelem felhívást tegyenek 
háziorvosaiknál. A szórólap hátulján meg-
található a belépési nyilatkozat.

2019. április 16-án Dr. Hausinger Péter 
belgyógyász - gasztroenterológus főorvos 
volt klubnapunk előadója. Az előadás té-
mája: Kérdezze meg belgyógyászát.
Főorvos Úr felé a résztvevő betegeink kér-
déseket tettek fel és erre érthető válaszokat 
is kaptunk. Számunkra az előadás hasznos 

volt és érdemes volt meghívni Főorvos 
Urat. A főorvostól azt is megtudtuk, hogy 
saját egészségünkért legtöbbet mi tudunk 
tenni, az egészségügyi intézmények és az 
orvosok értünk csak 15%-ot képesek tenni. 
Nem maradt el Juditka finom sajtos buktája. 
2019. május 28-án a Kecskemét Pszoriázis 
Klub részéről 10 fővel megindultunk 
-az esős időjárás ellenére- kettő személy-
gépkocsival, a hosszú és veszélyesnek 
mondható 4-es főútvonalon Debrecenbe.
Sikeresen megérkeztünk 10 órakor a 
Debreceni Bőrgyógyászati Klinikára. Vatler 
Péterné Juditka főnövér -aki egyben Kelet-



3Kecskeméti Pszoriázis Klub - 2019
2019. október 18-án megrendezett Harká-
nyi Országos Pszoriázis Betegtalálko-
zón 14 fővel vettünk részt, ahol rengeteg új 
ismereteket szerezhettünk. A továbbkép-
ző program előadói országos elismertségű 
orvosok voltak. Lehetőséget kaptunk a be-
mutatkozásra –titkárunk Szabóné Kecse 
Andrea személyében-, aki egy prezentáci-
ós előadást tartott az elmúlt 8 év történé-

seiről. A továbbképzési program után, a 
résztvevő klubok és egyesületek tagjai egy 
országos találkozó keretében egymás kö-
zött kifejtették gondolataikat. Szó volt a 
lehetőségekről illetve a közös célokról is. 
Mindkét napon gyógyfürdés volt biztosít-
va a résztvevőknek. Az MPKE az erre a 
célra kapott támogatások révén biztosítot-
ta a résztvevő betegszervezeti tagok szállá-
sát és ellátását, valamint péntektől vasárna-
pig a gyógyvizes fürdési lehetőséget.
2019. október 27-én Szendi Ferenc és felesé-
ge részt vettek a Szegedi Pszoriázis Vi-
lágnapon, melyet egy nagyon színvona-
las rendezvény keretében rendeztek meg. 
Bemutatták az elmúlt 
15 év egyesületi éle-
tét, majd idegenveze-
tővel bejárták Szeged 
hírességeit.

Magyarországi Psoriasis Egyesület elnöke- 
fogadott bennünket és elmondta, hogy a 
DE-ÁOK, Bőrgyógyászati Tanszék „Deb-
recen Venture Catapult Program” projekt 
rendezvényén veszünk részt. A rendezvény 
címe: Tudományos ülés és klinikalátogatá-
sa. Az ülés előadója Dr. Gáspár Krisztián 
adjunktus tartott előadást, majd Juditka be-
mutatta a Bőrgyógyászati Klinikát. Meg-
ismertette velünk a Kelet-Magyarországi 
Psoriasis Egyesület életét, tevékenységük 
meglepő volt és tanulságos is, hogy sok ol-
csó külföldi utakat szervezetek és milyen 
szép számmal vettek részt a tagjaik. A lá-
togatás végén a klinika pogácsával, kávé-
val és üdítővel vendégelt meg bennünket. 
Ajándékként adtuk át „A 650 éves város 
Kecskemét” című képeskönyvet és Klu-
bunk 8-éves működéséről és életéről szóló 
kiadványt egy kis szívmelegítő kíséretében. 
A város főterén sétáltunk, fagyiztunk, majd 
szerencsésen haza érkeztünk Kecskemétre.
2019. szeptember 6-án Kecskemét központjá-
ban a Deák téren a Kecskemét város egye-
sületeinek szervezett XII. Civil Korzó-
ján vettünk részt. Klubunk a Kecskeméti 
ILCO  Egyesülettel (sztómaviselőket segítő 
szervezetek) közös kiállító sátorban volt el-
helyezve. A látogatók számára pszoriázissal 
kapcsolatos kiadványokat és szórólapokat 
adtunk át. Összességében megállapítható 
volt, hogy az egészségügyi egyesületek tag-
ságának a többsége nyugdíjas korosztályú, 
nagyon kevés a fiatal.
6. alkalommal sikeresen pályáztunk a Kecskeméti 
Városi Támogatási Pályázaton, melyet ezúton is kö-
szönünk a polgármester asszonynak.



4 A Semmelweis Psoriasis Klub 2019-ben sem tétlenkedett
Igyekeztünk változatos előadásokat 
tartani, különböző témában előadó-
kat meghívni. Évünket dr. Holló Pé-
ter docens úr nyitotta meg, ahol pik-
kelysömör modern kezelési lehetősé-
geiről beszélt.

Még tavasz beköszönte előtt meglá-
togattunk egy sörözőt, ahol finom 
hamburgerek társaságában kötetle-
nül tudtunk beszélgetni. Kellenek az 
ilyen alkalmak. 

Márciusban viszont egy kineziológust 
köszöntöttünk körünkben dr. Si-
mon Katalint. Interaktív előadása 
arról szólt, hogy: Hogyan segíthet a 
kineziológia a psoriasisos betegek-
nek. Gyakorlati segítséget is kaptunk 
a helyes légzésben, hogyan tudjuk 
magunkat megnyugtatni, ha nagyon 
stresszesek vagyunk.
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Közben februárban volt lehetősé-
gem, mint a klub vezetője belepil-
lantani egy könyv előkészületeibe. 
Balázsy Panna tervezett új könyve 
érintette a betegséget. Könyv címe: 
Csini?! Könyvben ír magáról a beteg-
ségről, kezeléséről, és a klubról, mint 
hatékony eszközről.  Több könyvbe-
mutatót tartottak az országban, érin-
tettek bevonásával. Könyv kapcsán 
több rádió is megkeresett bennünket, 
hogy beszéljünk magáról a pikkely-
sömörről, és a klubról. Klub rádió, 
Katolikus rádió, illetve a Kossuth rá-
dióban hallhattak rólunk a hallgatók. 
Nagyobb szünetet tartva augusztus 
végén egy bográcsozással zártuk a 
nyarat. Duna partján, jó időben töl-
töttük időnket. 

Lelkes, motiváló előadásában meg-
ismerhettük, hogy milyen veszélye-
ket rejt az internetről rendelt krém, 
gyógyszer, és hogy győződhetünk 
meg valamiről, hogy nem hamisít-
vány, vagy nem veszélyes az egészsé-
günkre, bőrünkre. 
Természetesen új tagokkal is bővült 
a klubunk és továbbra is várjuk az 
érintetteket, és családtagjainkat a ta-
lálkozóinkra. 
Legközelebb 2020 elején találkozunk 
a Semmelweis 
Egyetem bőr-, 
Nemikórtani és 
Bőronkológiai 
Klinikán!

NLC.hu oldalán szintén egy cikket 
olvashatunk rólam, ahol említésre 
kerül a klub, mint segítség, lehetőség, 
hogy jobban érezzük magunkat a bő-
rünkben.
November 8-án, az évünket zárva dr. 
Bozsányi Szabolcs Phd hallgató tar-
tott előadást.
Előadásának a címe: Psoriasis útika-
lauz az internet világában.

Október 25-én a Pikkelysömör világ-
nap alkalmából a Bőrklinika vendégül 
látott bennünket. Két órában több 
előadással segítettek nekünk, hogyan 
és mivel tehetjük könnyebbé a beteg-
séggel való együttélést. Világnap al-
kalmából ismét lehetőség volt a Kos-
suth rádióban hallatni hangunkat. 
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Egyesületünk ismét meghívást kapott 
az Európai Beteginnovációs Találkozó-
ra (EPIS), melyet immáron 4. alkalommal 
rendeztek meg.
Idén a diskurzus a “Betegek a digitális vi-
lágban: Kihívások és megoldások” cím-
mel zajlott. A rendezvényhez számos eu-
rópai ország csatlakozott, úgy mint Íror-
szág, Nagy Britannia, Németország, Szlo-
vénia, Bulgária, Svájc, Spanyolország, Bel-
gium, Magyaroroszág stb.
Közel húsz betegszervezet delegált képvi-
selőket az eseményre így a pszoriázisban, 
Bechterew-kórban, sclerosis multiplexben, 
valamilyen ritka betegségekben, különféle 
daganatos megbetegedésekben és krónikus 
szívbetegségben szenvedő betegtársainkkal
gondolkodhattunk együtt.

digitális személyi asszisztenst, az elektroni-
kus egészségügyi nyilvántartást, a digitális 
oktatási anyagokat vagy az önállóbb életet 
segítő eszközöket.
Az egyes helyszíneken külön-külön vitat-
hattuk meg, miket tartunk a leghasznosabb 
digitális lehetőségeknek, milyen veszélye-
ket kell elhárítanunk és melyek a legna-
gyobb hiányosságok, amiket még át kell hi-
dalnunk. Az on-line szavazással az elektro-
nikus betegnyilvántartó rendszerek jelentő-
ségét emelték ki minden helyszínen, hang-
súlyozva, hogy az adatok pontosságának 
és védelmének garantálására közös, euró-
pai megoldásokat kell találni a betegek ill. 
az őket képviselő szervezetek minél széle-
sebb körű bevonásával.
Az WWW.EPIS2019.COM  oldalon 
Welcome2019 jelszóval bárki hozzáfér az 
idei találkozó tartalmaihoz. A rendezvény 
üzenete, hogy gondolkodjunk együtt: a di-
gitális egészségügy megfelelő fejlődése és 
működése a betegek visszajelzései és véle-
ménye nélkül elképzelhetetlen!
Végül ezúton is szeretnénk megköszönni a 
Novartis Hungária Kft-nek a részvételi le-
hetőséget e neves és jövőbe mutató rendez-
vényen.

Bencés Ilona
Külön erre a célra fejlesztett telefonos al-
kalmazással a saját javaslatainkat is elküld-
hettük, majd szavazhattunk is arról, hogy 
mely digitális technológiát tartjuk a legfon-
tosabbnak: az egészség-monitorozás lehe-
tőségeit, a szakemberekkel történő on-line 
konzultációt, a kezelések digitális admi-
nisztrációját, az azonos betegségben szen-
vedők on-line közösségi fórumait, a gyógy-
szerszedést támogató alkalmazásokat, a 



1%

Köszönjük, hogy 2019 évben felajánlott adójuk 1%-val az 
MPKE-t támogatták!

Továbbra is kérjük ADÓJÁNAK 1 % - val támogassa a
Magyarországi Pszoriázis Klubok Egyesületét!

Számlaszámunk: 11743002-20206442
Adószámunk: 18204704-1-02

Köszönjük az
MVM Paksi Atomerőmű támogatását.

7NEM VAGY EGYEDÜL - EGYÜTT KÖNYEBB!
Ha szeretné, hogy Ön is tartozzon egy olyan társasághoz, ahol őszintén és gátlások 
nélkül beszélhet önmagáról, a betegségéről, akkor kérjük keresse fel az Önhöz leg-
közelebb álló Klubot az alábbi elérhetőségeinken.

Szeretettel és őszinte barátsággal várjuk rendezvényeinken!
Az MPKE- hez csatlakozott Klubok és elérhetőségük:
Barcsi Pszoriázis Klub
 E-mail: kertaigabriella@gmail.com
Harkányi Pszoriázis Klub
 E-mail: herczegn.maya56@gmail.com 
Kaposvári Pszoriázis Klub
 E-mail: noviki1@t-email.hu
Kecskeméti Pszoriázis Klub
 E-mail: kmetpszoriklub@gmail.com
Mezőkövesdi Pszoriázis Klub
 E-mail: km@motivumfa.hu
Miskolci Pszoriázis Klub
 E-mail: tothne.gyulai.maria@gmail.com
Semmelweis Psoriasis Klub
 E-mail: betti.szabo1@gmail.com   Web:  http://pszoriazis.webnode.hu

( +36-30/520-3723

( +36-30/957-9477

( +36-70/249-6256

( +36-30/935-0813

( +36-20/358-2003

( +36-30/879-7177

Kertai Gabriella

Herczeg Antalné

Balogh István

Knoska Attila

Kiss Mátyás

Tóthné Gyulai Mária

Szabó Bernadett



8 Civilekkel az egészségért Kaposváron
2019. augusztus 6-án a Somogy Me-
gyei Kormányhivatal épületében ke-
rült megrendezésre az a prevenciós 
nap, amelyen a Kaposvári Pszoriázis 
Klub is részt vett.
A Somogy Megyei és a Kaposvá-
ri Járási Egészség Fórum együttmű-
ködő partnereként lehetőség nyílt 
a Kaposvári Pszoriázis Klub, vala-
mint más egészségügyi civil szer-

vezetek bemutatkozására tevé-
kenységük népszerűsítésére, az ál-
taluk képviselt betegségekkel kap-
csolatos ismeretek terjesztésére. 
A rendezvényre látogatók életmód, 
- védőoltásokkal kapcsolatos és nyá-
ri prevenciós tanácsokat kaphattak 
szakemberektől, ezen kívül részt ve-
hettek különböző egészségügyi szű-
réseken:
- vérnyomás és testzsírmérés,
- tápláltsági állapot felmérés,
- stresszteszt,
- vércukormérés,
- bőrelváltozások szűrése.
A népegészségügyi szakemberek be-
mutatták a helyes emlő és here vizs-
gálatot, valamint daganat-prevenciós 
tanácsokat is adtak. 

Az Egyesület székhelye: Magyarországi Pszoriázis Klubok Egyesülete, 7815 Harkány, Zsigmondy sétány 1.
Honlap: mpke.hu • Az egyesület elnöke: Gilbert Csaba, e-mail: mpke.psoriasis@gmail.com

Levelezési cím: 7815 Harkány, Zsigmondy sétány 1. • Adószámunk: 18204704-1-02 • Számlaszámunk: 11743002-20206442
MPKE - MDT Pszoriázis Szekció közös kiadványa • Felelős kiadó: Gilbert Csaba az MPKE elnöke • Telefon: +36 20 479-1020

• Műszaki szerkesztő: Szabóné Kecse Andrea •


