„Nem vagy egyedül, együtt könnyebb.”

A Magyarországi Pszoriázis Klubok Egyesületének és
a Magyar Dermatológiai Társulat Pszoriázis Szekció kiadása.
V. évfolyam 6. szám. - 2015. december

IV. Harkányi Pszoriázis Konferencia és a
IX. Országos Pszoriázisbeteg - Találkozó
Harkány 2015.10.16-17
A IV. Harkányi Psoriasis Konferencia és
Országos Betegtalálkozó 2015. október 1617. napján került megrendezésre az elmúlt
évek fejlesztéseinek köszönhetően megújult
Zsigmondy Vilmos Harkányi Gyógyfürdőkórház és Psoriasis Centrumban.
A továbbképzésen bőrgyógyász, mozgásszervi és kapcsolódó társszakmák szakorvosai és
szakemberei ismertették a pikkelysömör kezelési lehetőségeit, valamint rendhagyó módon
az ország számos pontjáról érkező psoriasisos
betegek is részt vettek a rendezvényen és beszámoltak betegségükkel kapcsolatos problémáikról.
A rendezvény célja, hogy a bőrgyógyászat szakmai képviselői, valamint az
érintett betegek minél szélesebb körben megismerjék a harkányi gyógyvízre alapozott balneoterápiás kezelési lehetőségeket. Továbbá a rendezvény során az orvos – beteg kapcsolat kialakítása, fenntartása és megerősítése is fontos szerepet játszik.
A konferencia fővédnöke: Prof. Dr. Gyulai Rolland, klinikaigazgató, tanszékvezető egyetemi tanár volt.
Az orvos szakmai konferenciát kővetően a psoriasis betegegyesületek és
klubok rendezvényén Dr. Péter Iván Antal, a gyógyfürdőkórház bőrgyógyász főigazgatója, köszöntötte a résztvevőket. Beszédében kiemelte,
hogy a rendezvény jelentősége abban rejlik, hogy a szakma a betegszervezetekkel közösen új ismeretekkel gazdagodva töltötte el a két napot. Kiemelte, hogy a rehabilitációs központ számára fontos az érintett betegeket összefogó szervezetekkel történő kapcsolattartás, valamint az ezeken a
szervezeteken keresztül történő beteg edukáció és állapotjavító kezelések
szervezése.
A Zsigmondy Vilmos Harkányi Gyógyfürdőkórház támogatja a már folyamatban lévő szervezett formában megvalósuló betegek harkányi kezelését, illetve ennek előkészítésében továbbra is minden segítséget biztosít
a betegszervezeteknek és az azokon keresztül érkezőknek, akik számára a
közeljövőben további kedvezmények kerülnek kidolgozásra.

Személyes élményeim
A PS nem új dolog számomra, hiszen egész életemben jelen volt. Édesapám még az 1950-es évektől ennek a betegségnek részese volt, otthonunkat a kenőcsök illata, a kén szaga hatotta át. Fiatal felnőtt koromban
is igyekeztem minden olyan új ismeretre szert tenni, amely segítette az
ő bőrét ápolni, fürdőkristályokat, kenőcsöket szereztem be. Nagy-nagy
szeretetben, összhangban, békében, kiegyensúlyozottan éltünk négyen.
Édesapám 20 évvel ezelőtti halála rendkívül fájdalmas volt. Inkább sarokházat hagyott volna rám, mint a PS-t – mondogattam. Amit soha sem
gondoltam, az én testemen is megjelent, s bár nem tartom magamnak
betegnek, bizony sok gondot okozott az elmúlt 2 évtizedben. Nyugdíjasként is nyitott, érdeklődő vagyok, ezért jöttem a PS-találkozóra.
Korábban már volt kapcsolatom a PS-klub tagjaival, többször találkoztunk, s most a harkányi találkozóra is meghívót kaptam. Az interneten gyakran kutatok a PS után, itt Harkányban az orvosi előadásokat
is meghallgattam. Bár ezek egy része számomra magas volt, mégis több
kiemelkedő előadást élveztem. Végre hallhattam a kezdetekről, a jelenről
és a jövőről is. Azt is megállapítottam, hogy bizony minden mindennel
összefügg. Nagyon izgalmas volt dr. Fábos Beáta előadása, aki a társbetegségekről szólt, így bizony rengeteg dolog „megvilágosodott.”
Az életminőség változása a harkányi psoriasis kezelés hatására – Dr. Jagica
Anna előadása - szintén nagy figyelmet érdemelt. Remélem, legalább egyszer – részese lehetek ennek a kúrának, hiszen az itt töltött idő alatt a
három fürdés hatására is javult a bőröm.
Kimagaslóan izgalmas volt Prof. Dr. Török László A psoriasis pustulosus
manifesztációi c. előadása. Nagyon érthetően, világosan tartotta előadását Prof. Dr. Bata Zsuzsanna, a pikkely-sömör kutatásának története címmel. Prof. Dr. Gyulai Rolland a védőoltások biológiai terápia során c.
előadását is komoly figyelem kísérte.
A IX. Országos Pszoriázisbeteg-Találkozó témái is a PS-sel foglalkoztak.
Jó dolog, hogy itt a résztvevők a kezelések tapasztalatait őszintén megbeszélhetik egymással. Információkat cseréltünk, korábbi tapasztalatainkat
átadhattuk egymásnak. Gilbert Csaba és Balogh István köszöntője után
Herczeg Antalné kiselőadását hallhattuk
Nemcsak a konferencián, hanem a szünetekben, a folyosón, a gyógyvízben is folyton egymást kerestük, sokat beszélgettünk egymással, nagyon
sok hasznos információ részesei lehettünk, de volt szó az állapotfenntartó
kezelésekről is.
S amint ezt az élménybeszámolót írom „háttérben” a televízió RIDIKÜL c. műsorában Bőrünkre megy címmel folyik a beszélgetés, ahol
a meghívott vendég nem más, mint Prof. Dr. Gyulai Rolland. Nagyon
hasznos ismeretekkel gazdagította a
tv-nézőket.
Élményekkel, tapasztalatokkal tértem haza.
Köszönet a MKPE vezetésének és a
kedves klubtársaknak.
Tóthné Gyulai Mária
Miskolci Pszoriázis Klub

2 Betegségem siker története
2005. február 1-én 50 éves lettem és kezdtem átalakulni kívül-belül.
Belül: • hormonháztartásom összeomlott
• immunrendszerem padlóra került
• vérnyomásom az egekbe szökött
• hőhullám, alvászavar, fejfájás,
izületi fájdalom, szorongás keserí
tette meg napjaimat.
Kívül: súlynövekedés, dagadt bokák, piros pöttyök és foltok a testemen.
Na ez meg mi??? Kérdeztem magamtól, majd szakembertől.
Diagnózis: pszoriázis – pikkelysömör.
Ettől kezdve harcoltunk egymással Ő meg ÉN, bevallom akkor
még ő volt az erősebb, pedig én mindent megcsináltam, amit csak
tanácsoltak, ajánlottak. Diétáztam, kentem magam ezerféle krémmel, hamuból lúgos vizet főztem, abba fürödtem, ittam a gyógynövényekből főzött teákat. Hát nem őrület!!!
Ebben a lázban, harcban telt el öt év, amikor azt mondtam elég
volt, valami más megoldásra, életminőségem javítására lenne szükségem.
Évente kétszer Balneoterápiás kezelésekre jártam Harkányba, melynek az lett az eredménye, hogy a testem már kezdett gyógyulni, de
a lelkem még beteg maradt. 2009. szeptemberében egy országos
találkozó alkalmával találkoztam olyan betegtársakkal, akik arra
ösztönöztek, hogy alapítsunk klubot Pécsett, mely októberben
meg is valósult 21 fővel.
2010. márciusában 60 fővel részt vettünk Siófokon a Nagyberényi
gyógyvíz betegségünkre való kihatásának vizsgálatában. Havonta
találkozókat rendeztünk, majd december hóban ismételten „teszt
betegek „ lettünk Harkányba, ahol Balogh István kezdeményezésére megalakult a Magyarországi Pszoriázis Klubok Egyesülete.
Minden találkozó és együtt lét a betegtársakkal, arról szólt, hogy
jól érezzük magunkat, „mert nem vagyunk egyedül”. Úgy éreztem meggyógyult a testem és a lelkem is, mert azt gondolom, hogy
a betegségünkkel igenis meg lehet küzdeni, csak szembe kell néznünk önmagunkkal, meg kell tanulnunk elfogadni a testünket.

TÜNETMENTES LETTEM!!!

Váratlan eseménnyel kezdődött a 2011. esztendő. Belső szervi daganatot diagnosztizáltak, mielőbbi műtétre javasoltak. 14 nap kemoterápia, 28 nap sugárkezelés és egy sikeres műtét után még sok
nehéz hónapok vártak rám, de MEGCSINÁLTAM !!!
Amikor már testileg és lelkileg is újra erősnek éreztem magam
minden rendezvényre elmentem, mert jó barátokkal, betegtársakkal együtt lenni, így könnyebbek a napjaim is.
Szeretlek benneteket !!!			

Maja

Kecskeméti klub tagok a Találkozón

Rendezvények - Események
2015.05.06 Gyógyfürdőkórház
Pszoriázis kezelő személyzet konferenciája
Az MPKE bemutatkozása és a Magyarországi Pszoriázis betegszervezetek tevékenysége.
Az NBF és a BEMOSZ ismertetése
A Harkányi Pszoriázis centrum bemutatása

2015.06.12. Harkány
Az MPKE Klubjainak találkozója - Juniális Baráti találkozó és szakmai tájékoztató a Harkányi Klub házigazda
szervezésében.
Balneoterápiás kezelés az ápoló szemével - Hetesi Csilla főnővér
előadása.
Dékány Hilda ismertetője a BÉMER berendezés hajszálerek működéséről és kezeléséről
Kezelések kipróbálása. Betegek oktatása
Zenés bográcsparti a résztvevőknek.

Pszoriázis Világnap Barcson
Néhány éve már hagyományosan együtt ünnepli a kaposvári, harkányi és barcsi pszoriázis klub a pszoriázis
világnapot, melyre az idei évben Barcson, a Szociális
Központban került sor október 30-án.
Házigazdaként és szervezőként a program összeállításánál előtérbe helyeztük azt az elképzelésünket, hogy az
emlékezés és a betegtársak találkozóján túl, különböző
szakterület képviselői is elmondják tapasztalataikat.
Schmidegné Ujvári Edit a kaposvári klub vezetőségi
tagja tartott jó hangulatú megemlékezést a Világnapról,
melyben említést tett többek közt arról is, hogy milyen
sokan vagyunk, akik pszoriázissal küzdünk, és milyen
sok híres embert is érint ez a probléma.
Meghallgathattuk Dr. Varga Tamás előadását a betegséggel járó ízületi bántalmakról és ezek kezelési módjairól.
Nyári Hédi az ÁNTSZ képviselője hasznos tájékoztatást
tartott az idősek, krónikus betegek felkészüléséről az
igen aktuális influenza járvány idejére.
Ezt követően a pszoriázis klubok, civil szervezetek szerepéről, jelentőségéről, előnyeiről kaptunk hasznos információkat Petes Tamástól az MPKE alelnökétől.
Mindezt a programot vérnyomás, vércukor, testtömeg
index mérés egészítette ki, melyre a rendezvény szünetében került sor az ÁNTSZ munkatársai segítségével.
A színvonalas programok után a résztvevők megosztották egymással a téma kapcsán felmerült gondolataikat,
tapasztalatokat és véleményeket cseréltek.
Ezután a Csalogány Népdalkör színvonalas műsorát
hallgattuk, miközben jó étvággyal fogyasztottuk el a
vendégváró falatokat.
A rendezvény hangulatát az tette teljessé, hogy ellátogattunk Barcs város termálfürdőjébe és megtekinthettük a
modern létesítményt.
A klubtalálkozó vélhetően minden résztvevő számára
sokat adott, ami az elkövetkezendő időben segítséget
jelenthet, hiszen együtt voltunk az azonos problémáinkkal, új dolgokat tudhattunk meg, bővültek ismereteink,
miközben nagyon jól éreztük magunkat.
Kertai Gabriella
elnök
Barcsi Pszoriázis Klub
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Hírek, közlemények
A NOVARTIS
PHARMACEUTICALS

2015.november 05-én
A Magyarországi Pszoriázis Betegszervezetek képviselőivel közösen
„ Pszoriázis Betegszervezetek Tanácsadói Ülést” tartottak,
ahol a cél a közös munka, mely a jövőben hozzájárul a
pikkelysömörben szenvedő magyar betegek még jobb ellátásához
•
•
•
•

Szó volt a Pszoriázis betegség hátteréről
A pikkelysömörös betegek életéről
A biológiai terápiákról,
A betegek jobb informálásáról, képzéséről

És hogy mit tud tenni a NOVARTIS a pikkelysömörös betegek
életminőség javításáért.

Minden kedves
olvasónknak és
betegtársunknak
boldog ünnepeket
kívánunk!
Köszönjük, hogy 2014 évben felajánlott
adójuk 1 %-val az MPKE-t támogatták

1%
A Nemzeti Betegfórum 2015. december 1-én tartotta az EMMI-ben az
NBF közgyűlését. Dr Pogány Gábor koordinátor a 2014 -15 évről tartott beszámolót, majd azt követően a 2016 évi munkatervet ismertette.
Ezt követően a Tagozati választások eredményeit ismertették és bemutatkoztak a választmány tagjai.
A Nemzeti Betegfórum Választmányi Tisztújító Ülésén megválasztották a koordinátort és az elnökség tagjait
A választmány ismét Dr Pogány Gábort választotta koordinátornak.
Az MPKE részéről a Bőrgyógyászati és Nemibeteg Tagozatba ismét
választmányi tagnak Balogh István elnököt választották.
A nap további részében a BEMOSZ és az NBF közös szervezésében
Betegszervezeti Napot tartottak, ahol tartalmas előadások hangzottak
el a Tájékozott Betegekről, a betegszervezetekről, Európai Referencia
Hálózatokról és az Európai Betegakadémia projektről, melyet nagy érdeklődés kísért.

Az MPKE pályázatot nyújtott be a
„SEMMELWEIS GARANCIA VÉDJEGY”
megszerzésére, melynek bírálata a közeljövőbe várható.

Továbbra is kérjük ADÓJÁNAK 1 % - val támogassa a Magyarországi Pszoriázis Klubok Egyesületét
Számlaszámunk: 67100145-52100091
Adószámunk: 18204704-1-06
Az MPKE- hez csatlakozott Klubok és elérhetőségük.
• Harkány: Gilbert Csaba, Tel.: +36 20 479 1020,
e-mail marketing@harkanykorhaz.hu
• Kaposvár: Balogh István, Tel.: +36 30 9579-477,
e-mail: noviki1@t-email.hu
• Barcs: Kertai Gabriella, Tel.: +36 30 520 3723,
e-mail: kertaigabriella@gmail.com
• Kecskemét: Knoska Attila, Tel.: +36-70/2496-256,
e-mail: kmetpszoriklub@gmail.com
• Mezőkövesd: Kiss Mátyás Tel.: +36 49 311 067,
Mobil: +36 30 9350 813, e-mail: km@motivumfa.hu
• Miskolc: Bukszár Zoltán, Tel.: 06 46 972 520,
Mobil: +36 70 583 97 55, e-mail: BuxarN@gmail.com

Ha az önök közelében is szeretnének Pszoriázis Klubot megalakítani, hogy
önök is tartozzanak egy olyan társasághoz ahol őszintén és gátlások nélkül
beszélhetünk önmagunkról. Kérjük jelentkezzenek elérhetőségeinken szívesen segítünk és a megalakulás megszervezésében is aktív részt vállalunk.

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
MPKE - MDT Pszoriázis Szekció közös kiadványa • Felelős kiadó: Balogh István az MPKE elnöke • Telefon: +36 30 9579-477
Műszaki szerkesztő: Molnár Zoltán • Nyomdai kivitelezés: Corvina Nyomda Kft. Kaposvár

