
„Nem vagy egyedül, együtt könnyebb.”

A Magyarországi Pszoriázis Klubok Egyesületének és 
    a Magyar Dermatológiai Társulat Pszoriázis Szekció kiadása.III. évfolyam 4. szám. - 2013. december

Az Egyesület székhelye: Magyarországi Pszoriázis Klubok Egyesülete, 6720 Szeged, Korányi fasor 6–8.
Honlap: www.mpke.hu; Az egyesület elnöke: Balogh István, e-mail: noviki1@t-email.hu

Levelezési cím: 7400 Kaposvár, Tóth Árpád u. 2.
Adószámunk: 18204704-1-06 – Számlaszámunk: 67100145-52100091

Minden kedves olvasónknak és betegtársunknak kívánunk 

Szeretetteljes Karácsonyi Ünnepeket és Békés Boldog Új Évet!

PSZORIÁZIS VILÁGNAP 2013. OktóbeR 29.
ÚSZók ÉJSZAkÁJA

A Magyar Dermatológiai Társulat fővédnöksé-
gével született meg az Úszók Éjszakája ötlete, 
melyet 2012-ben és 2013-ban öt nagyváros 
uszodájában, egy időben, a Psoriasis Világna-
pon rendeztek meg. Erről Dr Gyulai Rolland 
az MDT pszoriázis szekció elnöke adott tájé-
koztatót a szervező cég és az öt város betegszer-
vezetek képviselőivel tartott korábbi megbe-
szélésen. A Magyarországon ez idáig egyedülálló rendezvény célja a 
pikkelysömör ismertségének növelése, valamint a pikkelysömörrel 
élő betegek társadalmi elfogadottságának javítása.
A nagyszabású eseményhez idén is számos olimpikon, élsportoló 
adta arcát és nevét.
2013-ban már másfélszer annyian vettek részt az Úszók Éjszakáján, 
mint tavaly és a közel 30 résztvevő olimpikonnal és élsportolóval 
karöltve összesen 135 ezer 990 métert úsztak le a pikkelysömörrel 
élőkért (majdnem 20 kilométerrel többet, mint 2012-ben). Az ok-
tóber 29-i Psoriasis Világnapon bárki kiállhatott a betegekért, akár 
úszóként, akár szurkolóként. 2012-ben a kaposvári csapat nyert, 
akik nem kevesebb, mint 25 ezer 750 métert úsztak le egy óra 
leforgása alatt, míg a 2013-as Úszók Éjszakáján a legtöbbet a bu-
dapesti helyszínen teljesítették – 29 450 métert. Az idei esemény 
a sajtómegjelenések számában is messze felülmúlta a tavalyit: ösz-
szesen több mint 100 médium foglalkozott az Úszók Éjszakájá-
val, így például a Metropolba, az MTV Ma reggel és Családbarát 
című műsoraiba és a Class FM-be is bekerült. Elmondható, hogy 
a Pszoriázis Világnapi rendezvény elérte a célját.
Köszönjük, hogy ilyen sokan kiálltatok a pikkelysömörrel élőkért!

VÁROSOK közötti ÚSZÓVERSENY VÉGEREDMÉNYE
Budapest  29.450 m   192 fő
Debrecen  29.240 m  240 fő
Kaposvár  28.100 m  562 fő
Szeged  26.600 m  270 fő
Pécs  22.600 m  200 fő

Gratulálunk minden kedves résztvevőnek és a segítőknek.

1. kép:  Budapesti megnyitó
2. kép: Pécs
3. kép:  Kaposváron Olimpiai, Világ és Európa Bajnokok 
 a rajtnál
4. kép: Debrecen
5. kép: Szeged
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III. HARkÁNyI  PSZORIÁZIS kONfeReNcIÁt ÉS 
A

VII. ORSZÁGOS PSZORIÁZISbeteG-tALÁLkOZót

2013. szeptember 20-21-én a Harkányi Zsigmondi Vilmos Gyógyfűrdőkórház 
az MPKE-vel közösen rendezte meg 

A rendezvényen a közel 150 fő szakmai képviselőn kívül 80 fő pszoriázisos betegtársunk vett rész 
az ország különböző területéről.

Ezúton is szeretnénk megköszönni a vendéglátó Harkányi Gyógyfürdőkórház vezetőségének és személyzetének 
a támogatását, hogy megtekinthettük a kórházat és a pszoriázis kezelési helyeket, tájékoztatást kaptunk a keze-
lési lehetőségekről, azok igénybevételéről. Gilbert Csaba tájékoztatást adott a most épülő beruházás bővítésről, 

mely szintén a pszoriázisos betegeket fogja szolgálni.

A sikeres rendezvényről a Bp-i APBE elnök asszony beszámolóját ismerhetjük meg. 
Szervezetünkből (Arthritis Psoriaticás Betegek Egyesülete = APBE) hárman vettünk részt – már a VII. Országos Pszoriázis Találkozó pén-
teki előadásain is: Balázs Péter, Miskolczi Edit és jómagam. Igen érdekes, és számunkra hasznos előadásokat hallottunk a konferencián  mind 
pénteken, mind szombaton délután az orvosok/gyógytornászok részéről. Hármat véletlenszerűen ezek közül kiragadunk:

– a pszoriázis kialakulásának belső szervi (és lelki) okai vannak, az nem a bőr betegsége
– többféle pikkelysömört különböztetnek meg 
– a hipnoterápia nem gyógyít, viszont segít valamennyit, ezért Harkányban létre fognak hozni egy  ezzel foglalkozó részleget. 

Számunkra a szombat délelőtt megtartott VII. Pszoriázisbeteg-Találkozó volt a legérdekesebb.
• Először Balogh István, a Magyarországi Pszoriázis Klubok Egyesülete 

(MPKE) elnöke ismertette az egyes Klubok és az Egyesület kialakulásá-
nak történetét. Nehéz e klubok szervezése, hisz a pszoriázis „külső” nyo-
mai miatt az ebben szenvedő betegek inkább visszahúzódnak. 

• Az először rejtőzködő betegek később mégis megnyíltak e közösségek-
ben, ami nagyon hasznos tapasztalatcserékre is adott lehetőséget. Nem 
véletlenül vette az Egyesület mottójaként: NEM VAGY EGYEDÜL – 
EGYÜTT KÖNNYEBB! Idézzünk Balogh István fóliáiból:

„Amit eddig elértünk”: 
– 2010 május 21-én elhatározás a IV.Debreceni Országos találkozón az egyesület létrehozására 
– 2010 december 04 Harkány, MPKE alapítás
– 2010 október 29 Pécs közös VILÁGNAPI megemlékezés (Pécs-Kaposvár-Harkány)
– 2011 május 21-én PÉCSETT megrendeztük az V. Országos Találkozót több mint 100 fővel 
– Közösen terveztük a Pszoriázis Hírlevél kiadását az MDT pszoriázis szekcióval (Korábbi Hírlevelek: 2011. okt., 2012. ápr., 2012. 

dec.)
– 2011. július 07-én közreműködésünkkel megalakult a Kecskeméti Pszoriázis Klub
– Részt vettünk a Magyarországi „Meztelen Igazság” fotó kiállítás meg-

nyitóin és a sajtótájékoztatókon, hazai plázákban.
– 2012 május 26. KAPOSVÁRI VI. Országos Pszoriázisbeteg-Találkozó 

– több mint 100 fő

Ez után három új klub (Barcs, Miskolc és Mezőkövesd) mutatkozott be – he-
lyet adva a mi (APBE) szervezetünk bemutatkozására is. Röviden ismertettem 
12 éves történetünket, elmondtam, hogy  bennünket is hasonló gondolatok 
és problémák foglalkoztatnak, hisz az alapbetegségünk azonos. 

Végül a klubvezetők számoltak be röviden az általuk vezetett klubok életéről. 

NeMZetI beteGfóRUM  (Nbf)

Hivatalosan is magalakult és megkezdte működését a Nemzeti Betegfórum (NBF). Az 50/2012 (XII.19.) miniszteri rendelet értelmében 
létrehozott civil érdekképviseleti fórum az egészségügy területén tevékenykedő betegszervezeteket fogja össze, célja a szakmai együttműködés 
kialakítása. 

Hosszú előkészítő munka után a Nemzeti Betegfórum megtartotta alakuló üléseit. A két napon át tartó alakuló üléseken az NBF-be eddig 
jelentkezett 194  betegszervezet delegáltjai vehettek részt. Az egyes delegáló szervezetek választhattak, hogy az NBF szakmai tagozatai közül 
melyiknek a munkájában kívánnak részt venni. A betegszervezetek az alábbi 15 szakterületi tagozatba küldhettek legfeljebb 2-2 kép-
viselőt:

Az egyes tagozatok megválasztották a felálló szervezet vezető testületét, a legfeljebb 30 tagú Választmányt. Utóbbi az első ülésén megválasz-
totta a Választmány vezetőségét: 

• az EMMI Egészségügyért Felelős Államtitkárságával kapcsolatot tartó Koordinátort, aki Dr. Pogány Gábor, a Ritka és Veleszü-
letett Rendellenességgel Élők Országos Szövetsége (RIROSZ) elnöke lett. 

• helyettesét, Kincses Jánost, a Magyar Cukorbeteg Országos Szövetségének (MACOSZ) elnökét,

• valamint a vezetőségi tagokat: Dr. Demeter Jolánt , a Magyar Rákellenes Liga alelnökét, Dr. Gruiz Katalint, a Down Alapítvány 
elnökét, és Ádám Aurélt, a Vesebetegek Egyesületeinek Országos Szövetsége (VORSZ) elnökét.

A Minisztérium részéről az Egészségügyi Államtitkárság szívesen bocsátotta termeit rendelkezésre az alakuló ülések megrendezéséhez, és örö-
mét fejezi ki a szervezet megalakulásával kapcsolatban! A Nemzeti Betegfórum Választmánya a megalakulást követően elsődleges feladatának 
a szervezet működési szabályainak létrehozását, valamint a legsürgetőbb feladatokat összegző akcióterv kidolgozását tűzte ki célul. A rendelet 
alapján, 30 nap áll rendelkezésükre, hogy megalkossák és elfogadják a szervezet ügyrendjét. Bár a részletes szervezeti és működési szabályzat 
várhatóan ez év szeptemberére készül el, az érdemi munka a rendeletnek megfelelően jelenleg is folyik, amihez már az első ülésen megalakí-
tották a résztvevők a megfelelő munkacsoportokat. A minisztérium tanácsadó szervezeteként az NBF ugyanis részt vesz a népegészség-
ügyi programok és egészségügyi tárgyú törvénytervezetek kidolgozásában valamint a szakmai sztenderdek megalkotásában is. 
 
A Választmány tagjai, az alakuló ülésen elhangzottak szerint az összefogás és az együttműködés  jegyében kívánják két éves mandátumuk 
lejártáig végezni a munkájukat. Legfontosabbnak azt tartják, hogy a képviselt betegszervezetek érdekeit egységesen szem előtt tartva járulhas-
sanak hozzá a magyar egészségügy színvonalának emeléséhez, és egy fenntartható egészségügyi rendszer megteremtéséhez. 
 
Az NBF-hez történő csatlakozás lehetősége továbbra is nyitott minden olyan szervezet számára, „amely az egyesülési jogról, a közhasznú 
jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvénynek megfelelően működik és tevé-
kenységét az egészségügy területén végzi.”

Az MPKE-t 2 fő is képviseli a 30 fős választmányban, hisz Balogh István a bőrgyógyászati, míg Petes Tamás a mozgásszervi tagozat 
delegáltja.  A Nemzeti Betegfórumon keresztül így hangsúlyosan lehet képviselni a pikkelysömörös és az emiatt mozgásszervi elváltozásban 
szenvedők érdekeit a kormányzat felé.

Budapest 2013. május     

• Agyér betegségek (stroke)

• Bőrgyógyászati és nemi betegségek

• Diabetes és anyagcsere betegségek

• Emésztőrendszeri és májbetegségek

• Érzékszervek betegségei

• Idegrendszeri, neurodegeneratív és értelmi érintettség-
gel járó betegségek

• Immunológiai és allergológiai betegségek

• Légzőszervi betegségek

• Mozgásszervi, mozgáskorlátozottsággal járó reumato-
lógiai, ortopédiai betegségek

• Onkológiai, hematológiai betegségek

• Pszichiátriai betegségek és addiktológia

• Ritka betegségek

• Szervátültetettek

• Szív- és érrendszeri betegségek

• Vese, urológiai és a reprodukciós szervek betegségei
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Egy rövid szünet után érdekes, tanulságos (olykor szívszorító) egyéni élettörténetekről számolt be 
több klubtag:

• Fabi József (Balatonlelle): 4 év biológiai kezelés tapasztalatairól

• Szigeti Jánosné (Kaposvár): Hogyan éli meg a jelenleg indított biológiai kezeléseket

• Varga Ilona (Barcs): Családon belüli Pszoriázis, - mit tehet egy anya ?

• Gallai Árpádné Judit (Pécs): Ízületi problémákkal élni.
Nagyon jó, oldott hangulatú beszámolók voltak ezek. Közben élénk beszélgetés alakult ki a résztvevők 
között. Többek között felvetődött annak „gyanúja”, hogy a lisztérzékenység mennyire számíthat kísérő 
betegségnek (egy beteg egyik családtagjának lisztérzékenysége miatt magát is diétára fogta, és elmúltak 
bőrpanaszai). Többen említették, hogy a lelki terhek súlyosbíthatják a betegséget (de vajon lehet-e az 
egyedüli kiváltó ok?) . – Sok kutatás hárul még itt az orvostudományra (pl. kutatni, hogy a lisztérzékeny-
ség, ill. más betegség  szignifikánsan jelenik-e meg a pszoriázisban szenvedők körében). E kutatásokban 
a betegek (saját észrevételeikkel) sokat segíthetnek az orvosoknak. 
Megtudtuk végül, hogy jelenleg hazánkban négyféle biológiai kezelésére van lehetőség, így adott esetben 
váltani is lehet gyógyszert. 
Többen említették, hogy drágák a pszoriázis kezelésére használt kenőcsök – meg kellene oldani ezek 
emelt támogatását.
Nagy probléma azonban az, hogy bőrgyógyász nem utalhat be gyógyfürdőbe psoriasisos beteget, keresni 
kell egy reumatológust, akinek erre van joga. – Felmerül az emberben a kérdés: hogyan tud akkor bejut-
ni egy beteg a most építés alatt lévő Harkányi Rehabilitációs Központba, illetve kaphat-e ott támogatott 
ellátást? 

• Volt szó  - és a Videót is megtekintettük- az igen sikeres 2012 évi Pszoriázis Világnapi ( mély emberi 
érzéseket megmozgató), - Úszók éjszakája - rendezvényről, amelyen – Budapesten, Debrecenben, 
Kaposváron, Szegeden, Pécsett egészséges és beteg emberek mintegy „egymás kezét fogva” vettek 
részt, jelezve, hogy ez nem fertőző betegség, és ezt az ismeretet terjeszteni, népszerűsíteni kell. ( Ezt 
a városok közötti versenyt ahol a legtöbben vettek részt és a legtöbb métert úsztak, Kaposvár nyerte 
meg. )

• Végül Petes Tamás beszámolt a Nemzeti Betegfórum (NBF) megalakulásáról, melynek megválasz-
tott képviselői között Balogh István mellett ő is szerepel. Szólt az MPKE szerepéről, ernyőszervezet 
kialakításának lehetőségéről, jogvédelem és érdekvédelem kérdéseiről (utóbbi különös tekintettel az 
NBF felé).

 A beszélgetéseket folytattuk a Harkányi Kórházban berendezett hidegtálak mellett, majd akiket 
érdekelt, azok részt vehettek a III. Harkányi Pszoriázis Konferencia szombat délutáni előadásain. Mi 
mindhárman részt vettünk ezeken, mivel (mint a pénteki előadásokon is) sok hasznos információt 
hallottunk az előadóktól.

Láttuk, hogy nem csak mi, hanem sok más résztvevő (pszoriázis klubtag) arthritis psoriaticában szen-
ved. Viszont a fiatalabbak utazási költségei magasak lennének, 
ha magunkhoz (az Arthritis Psoriaticás Betegek Egyesületének 
rendezvényeire) meghívnánk őket. Mindenesetre rendezvénye-
inken szívesen látjuk őket; programjainkról tájékoztatni fogjuk 
az MPKE elnökét. 

Végezetül megköszönjük az MPKE-nek, személy szerint Balogh 
István elnök úrnak, hogy részt vehettünk a fenti két rendezvé-
nyen, étkezésünket és szállásunkat biztosították. Módunk nyílt 
így sok betegtársunkat megismerni, problémáikat átbeszélni. 
Nagyon hasznos volt számunkra ez a két nap. 

Kívánjuk, hogy sikeresen képviseljék érdekeinket az NBF fó-
rumain.

 Sántáné-Tóth Edit
 az APBE elnök

Varga Ilona 
Barcsi Klub képviselője

Gallainé Judít Pécsről

Hörömpő Tiborné 
Miskolci Klub képviselője

Kiss Mátyás 
Mezőkövesdi Klub elnökebéd a Kórháznál

Keresse a Psorioderm termékcsaládot a gyógyszertárakban
és az Eventuspharma webáruházban!

speciálisan pszoriázisos, szeborreás bőr napi 
ápolására lett kifejlesztve
20-féle gyógynövénykivonattal, vitaminnal, 
ásványi anyaggal és holt-tengeri sóval 
táplálja és javítja a viszkető, irritált bőr 
komfortérzetét
hámlasztó hatása segít eltávolítani az elhalt 
hámréteget
nem tartalmaz szteroidot, mesterséges 
színezéket és illatanyagot

Egészségpénztári 
számlára adómentesen

elszámolható*

- TETŐTŐL TALPIG MINDENNAP!

*Az elszámoló pénztárak köréről kérdezze gyógyszerészét!

Pezomed Kft.
Info: +36-42-402-008
www.psorioderm.com
www.eventuspharma.hu

A                           termékcsalád:

  Bízza magát
a természet
              erejére! 

Pikkelysömör?
Szeborrea?

A Psorioderm® termékcsalád
2012-ben elnyerte a Magyar
Termék Nagydíj® címet 

ségpénztáriEgészs
mlára adómentesenmlára a

molható*elszám

Már a szalicilsavmentes 
SZENZITÍV termékcsalád 
is elérhető gyermekek és 
felnőttek érzékeny, 
ekcémás és atópiás bőrére!

A termékcsalád tagjai:
     • Krém 50/100/200 ml  • Testápoló 250 ml
     • Sampon 250 ml  • Tusfürdő 250 ml

A Pezomed Kft. hosszú évek feladatául tűzte 
ki a pszoriázisos, seborrheás bőr kutatását, és 
ezekre a problémákra olyan termékek kifej-
lesztését, melyek elsődleges célja a betegek 
komfortérzetének biztosítása, életminősé-
gük növelése, és mindennapjainak élhetővé 
tétele. A betegek pozitív visszajelzésein túl 
sikerüket az is bizonyítja, hogy 2012-ben a 
Psorioderm® termékcsalád, 2013-ban pedig a 
Psorioderm® Szenzitív termékcsalád Magyar 
Termék Nagydíjban részesült.
A 2011-es évben a pikkelysömör világnapja adott alkalmat arra, hogy a Pezomed Kft, 
a Pszoriázisos klubtagokhoz eljuttassa adományként kiváló termékeit a Magyarországi 
Pszoriázisos Klubok Egyesülete által, és most a 2013-as évben a karácsony adott kitűnő alkal-
mat arra, hogy ismét az MPKE és a Pszoriázisos Klubok együttműködésével minél több olyan 
emberhez eljuttassa a Psorioderm® termékeket, akinek szüksége van rá.

2013 december 13-án Budapesten, ünnepélyes 
formában, közel 1500 darab termék került át-
adásra a Magyarországi Pszoriázis Klubok ré-
szére egy karácsonyi ebéd keretében. Képvisel-
tette magát a Magyarországi Pszoriázis Klubok 
Egyesületének összes tagja: Kaposvár, Harkány, 
Kecskemét, Mezőkövesd, Eger, Ózd, Barcs, 
Miskolc valamint Pécs, Debrecen, Budapest, 
Szeged pszoriázis szervezetei is. Örömünkre 
szolgált, hogy ez évben az MPKE közreműkö-

désével az Arthritis Psoriotica Betegek Egyesületéhez tartozók is részesülhettek az adomány-
ból.
„A klubokon keresztül biztosítva érezzük azt, hogy a Psorioderm® termékeink eljutnak azok-
hoz, akiknek valóban szükségük van a gondoskodó bőrápolásra. Megismerve minden klub 
munkáját, úgy érezzük, a betegek jó kezekben vannak, és azért hogy ezt erősítsük, fontosnak 
találjuk az összefogást. Kiemelkedő szerepük van a kluboknak abban, hogy megtanítsák a 
betegeknek a helyes és napi bőrápolás szükségességét, amit sokszor az egészséges emberek 
sem tudnak, viszont egy beteg bőr számára ez elengedhetetlen. Mi ehhez a napi tetőtől-talpig 
történő minőségi, tápláló bőrápoláshoz szükséges termékeket biztosítjuk.” Mondta: Dr Nagy 
Zoltán – Pezomed Kft –. 
A Magyarországi Pszoriázis Klubok Egyesülete nevében Balogh István az egyesület elnöke 
köszönte meg az ajándékot az adományozónak. - „Ha valaki ajándékot kap, azt kellő alá-
zattal illik megköszönni annak akik betegtársaink érdekében munkálkodik és segít azokon, 
akiknek ez a szerény ajándék is nagy örömet okoz, főleg most a szeretetünnepe közelében”. 
Viszonzásul az MPKE - Mezőkövesdi Pszoriázis Klub elnöke - Kiss Mátyás fafaragó művész 
- által készített Magyarország címerrel fejezték ki 
köszönetüket az adományozó felé. 
A Psorioderm® termékcsalád négy tagja a teljes 
körű testápolást lefedi: a Krém a foltok napköz-
beni, akár többszöri ápolására, a Tusfürdő és a 
Testápoló az egész testre kiterjedő ápolást biztosít, 
és a Sampon a hajas fejbőrön megjelenő plakkok 
eltávolításában segíthet. Az új Psorioderm® 
SENZITIVE termékcsalád inkább a száraz ekcé-
más, és atópiás bőrnek ad megnyugvást, illetve 3 
éves kor alatti gyermekeknek, és szalicilsav-érzé-
keny pikkelysömörös felnőtteknek.

kARÁcSONyI AJÁNdÉk
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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
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Magyarországi Pszoriázis Klubok Egyesületét
Számlaszámunk: 67100145-52100091

Adószámunk: 18204704-1-06

A z MPKE 2013 március 09-én megtartott közgyűlésen 
az Alapszabályban történt változások a közgyűlés jóvá-
hagyását követően a Szegedi Törvényszékhez benyújtás-
ra került. 

A Szegedi Törvényszék a 8.Pk.60.154/2010/16.szám 
végzése alapján a Magyarországi Pszoriázis Klubok Egye-
sülete civil szervezetet 2013.július 12 – vel közhasznú 
szervezetté nyilvánította.

Az MPKE a csatlakozott Klubok részére biztosítja a jogi  
és a pénzügyi felügyeletét és elszámolásaik rendezését.

� �

A Kecskeméti Pszoriázis Klub a Kecskeméti Megyei 
Jogú város Pályázatán nyert támogatásra az MPKE az 
Önkormányzattal kötött szerződésben foglaltak alapján 
biztosította a a Klub számára a pályázati összeg felhasz-
nálását, mellyel a Kecskeméti Pszoriázis Klub a szerző-
désben foglaltak alapján 2013 szeptember 30. határidő-
vel rendben el  is számolt.

� �

ÚJ MEGKÖZELÍTÉSBEN: 2013.szeptember 12-én 
Kaposvári Klub napon Dr. Berta Gyula tüdőgyógyász 
főorvos tartott előadást a COPD (Krónikus obstruktív 
tüdő betegség) és a Pszoriázis lehetséges kapcsolatáról és 
hatásáról.

2013.06.25-én A Miskolci Pszoriázis Betegklub csatla-
kozott az MPKE-hez.

Az MPKE 2013 június 16-án kibővített elnökségi ülést 
tartott, a FEB tagjaival közösen Fonyódligeten
A FEB ellenőrizte az MPKE I. félévi működését és pénz-
ügyi helyzetét, ahol mindent rendbe találtak.

Ezen a napon az SKIK juniális rendezvényén, a Kapos-
vári Pszoriázis Klub is részt vett szervezetten a családtag-
jaikkal, melyen az MPKE jelenlévő tagjait is vendégül 
látták.
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