„Nem vagy egyedül, együtt könnyebb.”

A Magyarországi Pszoriázis Klubok Egyesületének és
a Magyar Dermatológiai Társulat Pszoriázis Szekció kiadása.
II. évfolyam 3. szám. - 2012. december

Minden kedves olvasónknak és betegtársunknak kívánunk
SZERETETTELJES KARÁCSONYI ÜNNEPEKET ÉS
BÉKÉS BOLDOG ÚJ ÉVET!

Úszók Éjszakája – 2012 . október 29.
A PSZORIÁZIS VILÁGNAP alkalmáfővédnökségével született meg az Úszók
lan, de hagyományteremtő céllal útjára
betegszervezetek közreműködésével, öt
Debrecenben, Kaposváron, Pécsett,
szabású úszóverseny. A nagyszabású eseEurópa-bajnok adta a nevét.
Kiemelt feladata volt, hogy minél több
sportoló, egészséges és beteg ember
Magyarországon ez idáig egyedülálló,
a pikkelysömör ismertségének növelése,
elfogadottságának javítása a társadalmon
A váltó versenyben a városok versengtek
kellett minél több métert leúsznia a résztvevőknek a verseny előtt ismertetett szabályok szerint.
A legjobb teljesítő város anyagi támogatást nyert, városa betegszervezete számára.
Budapesti megnyitó:
Fodor Rajmund,
Jakabos Zsuzsanna,
Gergely István,
Dr. Wikonkál
Norbert és
Dr. Simicskó István

val a Magyar Dermetológiai Társulat
Éjszakája ötlete, melyet eddig példátindított kezdeményezés. A Pszoriázis
magyarországi városban – Budapesten,
Szegeden került megrendezésre a nagyményhez számos olimpikon, világ és
résztvevő - érdeklődő, amatőr és profi
együtt sportoljon.
közérdekű rendezvény fontos célja volt,
valamint a pikkelysömörrel élő betegek
belül.
egymással: a győzelemhez egy óra alatt

Debreceni
szervezők,
Biczó Bence ifj.
olimpiai bajnok

Pécs, vendég
Sors Tamás
paralimpikon
Szeged,
Dr. Molnár Tamás
3 x-os olimpiai bajnok
a startkövön
Az Egyesület levelezési címe: Magyarországi Pszoriázis Klubok Egyesülete, 6720 Szeged, Korányi fasor 6–8.
Honlap: www.mpke.hu, az Elnökség e-mail címe: mpke.elnokseg@gmail.com
Az egyesület elnöke: Balogh István, e-mail: noviki1@t-email.hu
Adószámunk: 18204704-1-06 – Számlaszámunk: 67100145-52100091
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ÚSZÓK ÉJSZAKÁJA KAPOSVÁR
Szarka Ágnes újságíró, pszoriázis klub tag élménybeszámolója

Be kell valljam:szkeptikus voltam. Arra gondoltam, hogy ki a fene
fog eljönni és úszni a pikkelysömörösökért, hiszen azt sem tudják,
hogy mi az, illetve inkább félnek tőle az emberek, mint segítenének. Öt órakor már az uszodában voltam, és meglepett, hogy azért
jövögetnek. Készítettem is egy, két fotót, amin ha tömeg nem is,
de látszott, hogy nem csak néhányan lézengenek a csarnokban. Az
információs pultnál is megfordultam, beszélgettünk, de nem tűnt
olyan nagynak a forgalom. Úszni akartam én is, annak rendje módja
szerint fürdőruhára vetkőztem, és amikor felmentem a 25 méteres
medencéhez, elállt a szavam. Dugig volt! Hogy honnan került elő
ennyi ember? - azt ma sem tudom. Biztosan nemcsak a Psoriázis Világnap hozta őket, hanem a versenyláz is. Mert mi kaposváriak - ezt
megnyitójában Dér Tamás a városi sportbizottság elnöke is elmondta

- versenyben jók vagyunk. Amikor arról
van szó, hogy össze kell fogni egy nemes
cél érdekében, amikor be kell bizonyítani, hogy jók, jobbak vagyunk, mint más
városok, akkor össze tudunk kapaszkodni, és megmutatjuk, hogy
milyen az a somogyi virtus. Leírhatatlan az a hangulat, ami a Virágfürdőben volt: zúgott a hajrá Kaposvár, mindenkin látszott a tenni,
illetve úszni akarás, és lehet, hogy rossz szó, de valamiféle boldogság, hogy jó itt lenni veletek. És senkit nem érdekelt a pikkelysömör.
Mindenki egyforma volt: úszó és vízipólós, civil és pszoriázisklub tag,
rendszeres testedző és antisportoló. A lényeg a győzni akarás volt! És
sikerült! Jó volt kaposvárinak lenni. És bármennyire is nem jó pikkelysömörösnek lenni, ott és akkor még ez sem számított!

Érkeznek a résztvevők - regisztrálás

Házigazdák - vendéglátók

Sorstársak és gyógyítóink,
Dr. Battyáni Zita és Dr. Fábos Beáta

Olimpikon - világ és Európa – bajnokok:
Marosi Ádám, Borhi Zsombor,
Kovács Zsófi, Lábodi Laura startol

Vizicsoda – forrt a viz

Csodálatos váltás

VÁROSOK közötti
ÚSZÓVERSENY VÉGEREDMÉNYE
1. Kaposvár
25.750 m
		 Kaposvári Pszoriázis Klub 310 fő 155 úszó
2. Budapest
24.582 m
		 Budapesti Pszoriázis Klub
205 fő 103 úszó
3. Debrecen
22.300 m
		 Hajdúsági Pszoriázis Klub 148 fő
82 úszó
4. Szeged
19.200 m
		 Szegedi Pszoriázis Klub
172 fő
46 úszó
5. Pécs
16.900 m
		 Pécsi Pszoriázis Klub
150 fő 100 úszó

Úszók tömege - úszásra várva

Nyertünk! „Azzal hogy együtt lehettünk”

Összesen:

108.732 m

985 fő

486 úszó

Gratulálunk minden kedves résztvevőnek és a segítőknek!

Találkozó
VI. Országos pszoriázis-beteg találkozó
Kaposvár, 2012. május 26.
Hatodszor rendezte meg májusban a Magyarországi Pszoriázis Klubok Egyesülete az országos pszoriázisbeteg találkozót Kaposváron

Dr. Battyáni Zita a jó gazda büszkeségével mutatta meg az osztályt és
a járó beteg rendelőt a látogatóknak.

A rendezvénynek
A kaposvári Kaposi
Mór Oktató Kórház adott otthont
és vállalt védnökséget. A rendezvény
több mint száz vendégének házigazdája és vendéglátója a

Majd a Hajdúsági Pszoriázis Klub ajándékaként Balogh Gyula Bácsi
Betyár nótákkal örvendeztette meg a közönséget.

Kaposvári Pszoriázis Klub volt.

Bemutatkozott és bemutatta a St. Teotonio adományát biztosító termékeit a PEZOMED KFT., és megismerhettük a - PSORITANEX Dr. Michael eredeti receptje alapján készült Ausztrál termékcsaládot.
A gazdag ebédet követően a délutáni program során dr. Varga Tamás bemutatta a Harkányi Gyógyfürdő Kórház tevékenységét és a
pszoriázis belneoterápiás kezelésének lehetőségeit a betegtársaink részére.
A délelőtt folyamán szakmai előadásokat hallgathattak meg a résztvevők, ahol a tudományos ismereteket, az orvostudomány és a betegellátás újdonságait is megismertették.

Dr. Wikonkál Norbert A pszoriázis kezelése a
biológiai érában elmélet és gyakorlat címmel
tartott előadást.

Lehetőség volt, arra is, hogy a betegtársak
saját tapasztalataikat és problémáikat is megoszthassák egymás közt. A résztvevőket köszöntötte dr. Repa Imre professzor a kórház
főigazgatója.

A gazdag program után jött el a kötetlen beszélgetések ideje. Nemcsak a betegséggel, de a
klubélettel,a klubok fenntartásával kapcsolatos
kérdések is felszínre kerültek.

A szakmai előadások sorában kiemelt figyelmet kapott dr. Battyáni Zita egyetemi
docens, a bőrgyógyászati osztály vezetője,
aki a pikkelysömörhöz társuló daganatos
megbetegedésekről beszélt.
dr. Fábos Beáta előadásában kiemelte,
hogy milyen negatív hatással van a stressz a
pszoriázisra.
Ebéd után a vendégeknek lehetőségük volt
megtekinteni a Kaposi Mór Oktató Kórház új
bőrgyógyászati részlegét, amit a találkozó előtt
néhány nappal adtak át a betegeknek.

Általános problémaként fogalmazták meg,
hogy a helyi klubok viszonylag elszigetelten
működnek, az évi egyszeri országos találkozó kivételével nem nagyon
ismerik egymást, holott közös betegség, a közösen gondolkodás még
a gyógyulást is elősegítené.
De van jó péda is: A Pécsi – Kaposvári és a Harkányi Klubok már az
elmúlt években közösen rendezték meg a Világnapot melyet mindig
máshol tartottak meg közös vendéglátással és város nézéssel, egymás
megismerésével.
A találkozó záróakkordjaként fellépő, a kaposvári ROXINHÁZ művészeinek műsorát vastapssal jutalmazták a konferencia résztvevői.

Utóhang: a Kaposvári Pszoriázis Klubnak a szervezést és a vendéglátást
olyan szinten sikerült biztosítani, amiért számtalan vendégünk, még külföldről is elismerését és köszönetét fejezte ki. Az MPKE és a klub pedig
ezúton is köszönetet mond segítőinknek és minden támogatónknak .
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Hírek, közlemények
A Magyarországi Pszoriázis Klubok Egyesülete rendkívüli közgyűlést tartott 2012 október 20-án a Budapesti SE Bőrgyógyászati Klinikán.
A közgyűlésen 1 fő kivételével a tagság minden tagja
megjelent.
Az alábbi napirendi pontok kerültek megtárgyalásra és
elfogadásra.
- A jogi képviselő által elkészített alapszabály módosítás
- A Gazdálkodási és Pénzügyi szabályzat módosítása
- Pénztáros megválasztása
- Petes Tamás elnökségi tagságának közgyűlési megerősítése
- Hullmann László elnökségi tag lemondása, annak elfogadása
- Új elnökségi tag - Sziráki Piroska a Budapesti SE.
Pszoriázis Klub elnöke – megválasztása
A 2012 évi tagdíj pontosítása, tagsági igazolványok átadása.
A megtartott közgyűlési határozatok és az elfogadott
módosított alapszabály alapján, valamint az abban foglaltak szerint az Egyesület kérelmet nyújt be a Törvényszék felé a közhasznúság elérésére.





A Kecskeméti Pszoriázis Klub pályázatott nyújtott
be a Kecskeméti Megyei Jogú Városhoz támogatásra,
melyet el is nyert.
Mivel a Klub nincs bejegyezve, így jogilag a támogatott
összeget nem tudják közvetlen fogadni.
Ezért a Kecskeméti Klub az MPKE-hez fordult segítségért. Az MPKE amennyiben a KMJV. által szerződésben
foglaltak alapján megállapodik a várossal, úgy abban az
esetben a Kecskeméti Klub részére vállalja a támogatási
összeg felhasználásának pénzügyi elszámolását, rendezését.





A Magyarországi Pszoriázis Klub következő – éves
beszámoló és tisztújító – közgyűlését 2013 március hónap első felében tartja, melynek pontos időpontjáró értesítést küld a tagok részére.





Az MPKE közreműküdésével 2012- ben alakult Pszoriázis
Klubok.
BARCS: 2012 szeptemberben a Barcsi Szociális Központ támogatásával megalakult 14 fővel a Barcsi Pszoriázis Klub. A
Szociális Központ lehetőséget biztosít a Klub működéséhez
és rendezvényeik megtartására. A közeljövőben 2013 januárban az mpke honlapján megjelentetik az elérhetőségeiket
és a 2013 évi programjaikat. A Klubot szakmailag segíti Dr
Varga Tamás Bőrgyógyász szakorvos.
MEZŐKÖVESD: 2012 július 25-én matyó föld fővárosában Mezőkövesden a Mezőgazdasági Gép Múzeum adott
otthont a Mezőkövesdi Pszoriázis Klub megalakulásának. Elérhetőségek az mpke honlapján Kiss Mátyás Kövesdi és Papp
Zsuzsanna Egri lelkes betegtársainknak köszönhető a Klub
létrejötte.

2012. december 07-i klub foglalkozásuknak a saját termálvízzel rendelkező Hajnal Hotel biztosított helyet a rendezvényük megtartására. Ők a későbbiek során is támogatni és
segíteni kívánják a Klubot.

A résztvevők meg hallgathatták Dr Ficsor Ilona belgyógyász,
reumatológus és mozgásszervi rehabilitációs főorvos nagyon
tartalmas előadását, majd Lázár Sándor tulajdonos mutatta
be a Hotel nyújtotta gyógyászati és egészség megőrző technikai berendezéseket, és beszélt a gyógyvíz pszoriázisra ható
alkalmazásának lehetőségeiről. A klubot támogatásáról biztosította Dr Molnár Károly úr körzeti orvos is.
MPKE - MDT Pszoriázis Szekció közös kiadványa
Felelős kiadó: Balogh István az MPKE elnöke
Cím: MPKE., 6780 Szeged, Korányi fasor 6–8.
Telefon: +36 30 9579-477
Műszaki szerkesztő: Molnár Zoltán
Nyomdai kivitelezés: Corvina Nyomda Kft. Kaposvár

