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X. országos BetegtAlálkozÓ
A Zsigmondy Vilmos Harkányi Gyógyfürdőkórházzal közösen, 
az V. Harkányi Psoriasis Továbbképző napok keretében tartottuk 
a X. Országos Psoriasis betegtalálkozónkat. A rendezvény ezúttal 
is szakmai programokkal kezdődött, amelyek során számos hasz-
nos előadást hallhattunk orvosoktól, dietetikusoktól, ápolóktól.

Aki részt vett a szakmai programokon megtudhatta a jelenlegi 
gyógymódok és készítmények hatásait, a kísérőbetegségek jellem-
zőit és nagyon fontos életmódbeli tanácsokat is kaphatott. 
Többek között szó esett a psoriasis lélektani hatásairól; az arthritis, 
mint kísérő betegség jellemzőiről; a metotrexát, mint gyakran al-
kalmazott készítmény hosszú távú tapasztalati adatiról; diétás szo-
kásokról; a fi zioterápia lehetőségeiről és a D-vitamin eff ektusról.
A szakmai programok előadás szakaszában egyesületünk az MPKE 
is reprezentálta magát, hisz Petes Tamás alelnök az orvosi rendelő-
ben való viselkedésről, saját érdekünk képviseletéről beszélt.
A szakmai programokat követő délután már kizárólag a beteg-
szervezetek és a betegek rendelkezésére állt. Itt rendhagyó módon 
nem csak az MPKE és a hozzá tartozó klubok voltak jelen, hanem 
a Szegedi és a Pécsi egyesületek is képviseltették magukat. Gilbert 
Csaba elnök köszöntőjét követően, Balogh István vetítette le az 
MPKE megalakulása óta eltelt időszakról szóló, Gilbert Csabával 
közösen készített képsorozatot. Ezt követően a jelen lévő klubok 
és egyesületek beszélhettek tevékenységükről, céljaikról, problé-
máikról.
Nagyon hasznos és tartalmas beszélgetést folytattunk érdekképvi-
seletről, beteg edukációról és az állapotfenntartó kezelések tapasz-
talatairól. Jó volt látni, hogy 3-4 év után újra „egy asztalnál” ül-
tek a Pécsi a Szegedi és az MPKE képviselői. Ez jó alapja lehet egy 
új korszak kezdetének, egy jövőbeni szorosabb együttműködés-
nek. A rendezvényt követő kellemes vacsora után kötetlen beszél-
getés és az elmaradhatatlan gyógyvízi megmártózás zárta a napot. 

Új és a Régi elnök

„Nem vagy egyedül, együtt könnyebb.”

A Magyarországi Pszoriázis Klubok Egyesületének és 
    a Magyar Dermatológiai Társulat Pszoriázis Szekció kiadása.VIII. évfolyam 8. szám. - 2018. március

megÚJUlt Az mPke VezetŐsége

– ÚJ székHelYre kÖltÖzÖtt Az egYesÜlet –
2017. március 11-én  a Magyarországi Pszoriázis Klubok Egyesülete a 
Harkányi Gyógyfürdőkórház  Pszoriázis Centrumában tartotta éves és 
tisztújító közgyűlését. Balogh István  alapító tag, a 2010-ben létrehozott  
Egyesület akkor megválasztott és eddigi elnöke beszámolt az előző évi 
tevékenységről, a gazdasági pénzügyi helyzetről és a további célokról. A 
tagság a beszámolót egyhangúlag elfogadta.  
Ezt követően  Balogh István bejelentette az elnöki tisztségről történő le-
mondását és  megköszönte a tagság bizalmát. A betegtársaink érdekében 
további eredményes munkát, sok sikert és kitartást kívánt,  az újonnan 
megválasztott Egyesületi  vezetés munkájához.
A közgyűlés egyhangú döntéssel elfogadta és elismerte Balogh István 
eddigi munkáját és elismerésül az MPKE tiszteletbeli elnöki címet 
adományozott részére.

A közgyűlés a tisztújítás alkalmával az eddigi 3 fős elnökséget 5 fős el-
nökségre bővítette. Továbbá a közgyűlés döntött arról, hogy az MPKE 
Szegedi székhelyét  Szegedről a Harkányi Gyógyfürdőkórházhoz 
helyezi át, melyet megelőzően  a kórház vezetése elfogadott és jóváha-
gyott. Ebben nagy szerepet játszott, hogy Harkányban egyedülálló bal-
neoterápiás és pszoriázis kezeléseket kaphatnak betegtársaink. Így köz-
vetlenül is elősegíthetjük betegtársainknak a harkányi  kezeléseken tör-
ténő részvételét.

Az MPKE elnökségébe megválasztottak:
 Gilbert Csaba  Elnök
 Petes Tamás  Alelnök
 Balogh István  Elnökségi tag – Tiszteletbeli elnök
 Bencés Ilona Elnökségi tag
 Füri Bálint  Elnökségi tag
Cím: MPKE 7815 Harkány Zsigmondy sétány 1.
Tel.: +36-20/479-1020, 
e-mail: mpke.psoriasis@gmail.com,  Web: www.mpke.hu
Harkány 2017. december 13.
    Gilbert Csaba
    MPKE Elnök

MPKE elnökség



2 Hogyan érezzük magunkat a  
saját bőrünkben?

Betegszervezetek Akadémiája 
(BETA)

2017. október 28-án Frankfurtban egy találkozón vehettem részt, mint 
beteg nagykövet. Képviselhettem Magyarország pikkelysömörrel érintett 
társaimat. A találkozón képviseltette magát Magyarországon kívül még 
Svájc, Ausztria, Németország, Csehország, Lengyelország, Románia. 
A fél napos rendezvényen bemutatásra került a PsoHappy nevezetű fel-
mérés eredménye, amit a Boldogságkutató Intézet és a LEO Innovációs 
Laboratórium készített. https://psoriasishappiness.report/
Röviden pár szót a felmérésről: 
-a Boldogságkutató Intézet és a LEO Innovációs Laboratórium készítette;
-184 országban;
-több mint 150 ezer személy töltötte ki az interneten;
-ENSZ Globális Boldogságjelentésével hasonlították össze a pikkelysö-
mörrel érintett személyek boldogság szintjét;
-az ENSZ listában legboldogabbnak számító Észak-Európai országok 
ezen a listán nem szerepeltek jól;
-legboldogabbnak a Latin-Amerikai országokban élő pikkelysömörös 
személyek érzik magukat, itt erős a betegszervezetek támogató szerepe.
A betegséggel való együttélésünk nehézségei:
-krónikus betegség,  soha nem múlik el, és nem tudjuk mikor jön elő újra; 
-reményvesztéshez vezethet ez a helyzet;
-erős pszichés hatások, depresszió, magány érzése;
-stressz: soha nem akkor jelentkeznek a tünetei, amikor stresszesek va-
gyunk, így nehéz összekötni a betegséggel;
-társas kapcsolatainkra is hatással van;
-bizalmatlanok vagyunk a kezelésekkel szemben;
-társbetegségek megjelenése (szívbetegségek, cukorbetegség, depresszió, stb.);
-komplex betegség, nem csupán bőrbetegség.
Főbb tanulságok a felmérésből:
-a pszoriázis tünetei negatívan befolyásolja az életminőségünket;
-minél súlyosabbak a tünetek, annál erősebb a boldogtalanság érzésünk;
-a pikkelysömör tünetei a nőket jobban megviseli lelkileg;
-különböző tünetek, különböző mértékben befolyásolják az életminőségünket;
-különböző testfelületeken megjelenő tünetek, eltérő mértékben befo-
lyásolják az életünket;
-a betegség okozta stressz, a boldogtalanság fő okaként jelenik meg;
-a magányosság érzéséről minden országban beszámoltak a betegtársak.
A felmérés folytatása:
-Magyarország is be szeretne csatlakozni 2018-ban a felmérésbe;
-a felmérés második fázisa, a gyakorlati teendők összeállítása, hogy mi-
ként lehetne az életminőségünkön javítani;
-több fórumon szeretnénk kommunikálni az eredményeket, hogy a tár-
sadalom is felfigyeljen a problémára.

Az érintettek AKTÍV RÉSZVÉTELÉRE, HANGJÁRA,  
VÉLEMÉNYÉRE szükség van, csak így érhetünk el eredményeket!
Pár mondatban felszólaltak az ország képviselői, és egyetértettünk, hogy 
nagyon fontos a betegszervezetek létezése, működése, hiszen az internet 
világa kevés, hogy segítsük, támogassuk a betegtársainkat. Fontos a szem-
től-szembeni kapcsolattartás is, amiben a betegszervezetek segítenek. 
Bízunk benne, hogy egyre többen felfigyelnek ránk, és az orvosok is 
megismernek minket. Cél továbbra is, hogy tájékoztassunk, és minél 
több érintettel vegyük fel a kapcsolatot, hogy valóban elmondhassuk 
majd, hogy a Boldogság felmérésen az elsők között vagyunk!

Szabó Bernadett
Semmelweis Psoriasis Klub

https://pszoriazis.webnode.hu/
Budapest, 2018.02.03.

A Betegszervezetek Akadémiája azért jött létre, hogy az egészségvédelem-
mel, betegek jogaival, fogyatékos üggyel, tartósan beteg emberek vagy más 
betegek érdekeivel foglalkozó magyarországi civil szervezetek fejlesztését 
segítse. A program részleteit a Nemzeti Betegfórum (NBF) online kuta-
tása és egy betegszervezeti Szakértői Fórum eredményeiből alakították ki. 
A Nemzeti Betegfórum kezdeményezésére 2016. márciusában vélemény-
kutatásban vett részt 106 betegszervezet, közülük 56 küldte be a kuta-
tás során a válaszait. A kutatás formája online kérdőív kitöltés volt. Az 
56 betegszervezet válasza alapján a következő hat fontos problémát azo-
nosította a kutatás:
•	 forráshiány	/	adománygyűjtés,
•	 betegjogok,
•	 önkéntesek	toborzása,
•	 betegségekkel	kapcsolatos	kommunikáció,
•	 az	utódlás	hiánya,
•	 hálózat	fejlesztés.
Az MPKE -mint a programban résztvevő betegszervezet- segíti az aka-
démia munkáját és Bencés Ilona elnökségi tagunk személyes jelenlété-
vel szakmai tapasztalatával támogatja a fórumok hatékony működését.
A legutóbbi rendezvény témája az volt, hogy mi motiválja a cé-
geket arra, hogy bármilyen formában támogassanak betegszerve-
zetet ill. milyen szempontok alapján adják meg azt. Nagyon fon-
tos, hogy a szervezet megbízható, hiteles és átlátható legyen és fon-
tos a társadalmi támogatottsága. Elengedhetetlen a hiteles, napra-
kész honlap. Erősen javasolta egy cégvezetők oktatását is végző üz-
letember, hogy a szervezet legyen jelen feltétlenül pl: a facebookon is. 
Amikor pályázunk egy támogatásra az ugyan úgy működik, mint az üzle-
ti életben. Ez 3 pilléren nyugszik PR+marketing+sales. A PR a saját ma-
gunk bemutatása, a marketing a termékünk bemutatása, a sales pedig 
ennek az eladása. Az első egyértelmű, a második részben azt kell ismer-
tetni amire a támogatást kérjük (ez nem feltétlenül anyagi támogatás) a 
harmadik pedig azok az előnyök amihez a cég/támogató jut a támoga-
tás nyújtása esetén.
Fontos a cégek megkeresésekor tájékozódni arról, hogy annak milyen tá-
mogatási alapelvei vannak és ha a cég támogatási alapelvek egybeesnek a 
saját szervezetünk céljaival, programjával, akkor induljunk neki az ado-
mányozási kérelemnek. A cégek honlapján megtalálhatóak a támogatási 
alapelveik is. Általában az 1 milliárd Ftnál nagyobb árbevétellel rendelke-
ző cégek nyújtják a legtöbb támogatást. A cégek árbevételét a neten meg 
lehet nézni. Ajánlatos az adhat.hu oldal, ahol célszerű regisztrálni, így pá-
lyázati lehetőségekről kapunk tájékoztatást.
Egy-egy támogatási pályázat elbírálásakor átvilágítják a betegszervezetet, eb-
ben partnerként kell viselkedni és minden szükséges információt megadni.

Bencés Ilona elnökségi tag

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

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, szí-
vesen segítünk és a megalakulás megszervezésében is aktív részt vállalunk.

( +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



Segítünk Kecskeméti Pszoriázis Klub
Amikor A CsAlád- feleség segíteni AkAr és Az

mPke is segít
Egy család életében, ha megjelenik egy betegség, segíteni akarunk, hogy a 
beteg minél előbb meggyógyuljon. A pikkelysömör esetében egészen más 
helyzet áll elő. Évekig tartó küzdelem indul el a „pöttyök”, kis és nagy ki-
terjedésű foltok ellen. Sok-sok próbálkozás, sokféle szerek, kenőcsök és 
terápia, sok lelki vívódás után akár a küzdelem feladása is jöhet.
A Nagykanizsán élő Molnár István betegtársunk is eljutott arra a pontra, 
hogy az állandó gyulladásban, erősen égő, viszkető, megvastagodott, be-
repedezett bőrétől már talán soha nem tud megszabadulni. 
Úgy érezte, hogy egyedül maradt.
A felesége tartotta benne a lelket és nem adta fel. Tudta Ő is, hogy a pik-
kelysömör nem gyógyítható, de ma már nagyon szépen kezelhető és tü-
net mentesíthető.
Elkezdett kutakodni az interneten és az MPKE honlapon megtalálta a te-
lefonszámomat.
Kétségbeesetten hívott fel segítségünket kérve, majd ezt e-levélben is 
megerősítette 2017.04.05-én, melyet idézek: 
„A férjem pikkelysömörben szenved, már mindent kipróbált, de semmi sem 
használ. Most olvastam a neten, hogy Kaposváron létezik biológiai intéz-
mény, ahol kezelnek súlyos pikkelysömörös betegeket. Kérem segítsenek neki!  
Üdv: Molnár Éva” 
Válaszom levélben: Magam is pszoriázisos vagyok és együtt tudok érezni 
a férjével. Ahhoz, hogy véleményt mondhassak és segíthessünk, több in-
formációra van szükségem telefonon vagy e-mailben. 
Válasz:  „Kedves István! Köszönöm a választ. A férjem 5 éve szenved ebben 
a betegségben. Nagykanizsán lakunk, itt járt a privát bőrgyógyászati rende-
lőben, kenőcsökkel próbálkoztak, de egyáltalán nem használ semmi, és úgy 
látom a férjem feladta. Én vagyok az aki keres mindenféle lehetséges megol-
dást. Azt olvastam. hogy a biológiai kezelés hasznos lehet. Nagyon csúnya az 
egész teste. Nagyon aggódom érte, nem tudom mit tegyek. Nagyon szépen ké-
rem segítsenek a férjemnek.”
Ezt követően megkerestem a Kaposi Mór Oktató Kórház Bőrgyógyászati 
Osztály és a Pszoriázis Centrum vezetőjét, aki készséggel adott időpontot 
és fogadta a legrövidebb időn belül betegtársunkat.
A vizsgálatra személyesen kísértem el Őket a Kórházba, ahol jelen is lehettem.
Amikor a doktornő vizsgálatkor meglátta a beteg testén a majdnem teljes 
testfelületet beborító pikkelysömört, maga is meglepődött.
Ezért úgy döntött, hogy a betegnek azonnal bent kell maradni a kórház-
ban a vizsgálatok elvégzésére a gyors kezelések megkezdése érdekében.
Mondanom sem kell, hogy amikor a betegtársunk ezt meghallotta, halla-
ni sem akart róla az első ijedtségtől.
De a feleségének olyan megérzése és előrelátása volt, hogy már hozott 
magával a kórházban szükséges pizsamát és tisztálkodási szereket /pedig 
erről nem is beszéltünk/.
A feleségével és fiával közösen sikerült meggyőznünk, hogy számára ez a 
legjobb megoldás és innen már csak jobb lehet. Telefonon többször ér-
deklődtem a hogyléte felől, melyről pozitívan nyilatkozott.
De	álljon	itt	a	2017.10.03-án	írt	levele.
„Kedves István! Üdvözletemet küldöm és röviden tájékoztatlak, hogy állunk 
a biológiai kezelés felénél. Ha még emlékszel az induláskor szinte az egész tes-
temet vastagon pikkelyek borították. Ez erősen viszketett, égett, állandó gyul-
ladásban volt. Már az első kezelés érezhető javulást hozott, később a pikke-
lyek is eltűntek, nincs viszketés, vakarózás, gyulladás. Foltok még látszódnak, 
de ezek is halványodnak. A közérzetem is sokat javult. Jól vagyok és biza-
kodva várom a további kezelést. Ezúton is köszönöm az önzetlen segítségedet.
Üdv: Molnár István”
Köszönet a Kaposvári Kórház Bőrgyógyászat vezetőjének és minden dol-
gozójának, de legfőképp a CSALÁDNAK és az együttérző betegtársaknak. 
Örülünk, hogy segíthettünk, mert az MPKE szlogenje:

„Nem	vagy	egyedül	–	Együtt	könnyebb”
Balogh István

Kaposvár 2018.01.16.  MPKE Tiszteletbeli elnök 

Örvendetes, hogy 2017-ben taglétszámunk 60 főre növekedett. Klub-
napjainkat tartalmas előadásokkal és beszélgetésekkel töltjük el, megtűz-
delve egy-egy tálca finomsággal a klubtagoknak köszönhetően. Felkért 
előadóink olyan szakemberek, akik önzetlenül segítik Klubunkat elő-
adásukkal. A helyben megrendezett klubnapokon kívül, megpróbálunk 
minden számunkra elérhető rendezvényen részt venni a lehető legtöbb 
létszámmal, szemelőtt tartva, hogy az aktív klubtagok közül is minél töb-
ben el tudjanak jutni egy-egy rendezvényre.
Február 28-án Klubunk vezetőségi ülést tartott, melyen megbeszéltük, 
hogy a 2017. március 11-én tartandó MPKE tisztújító közgyűlésre Füri	
Bálint klubtagunkat az MPKE	elnökségi	tagjai	közé, míg Knoska	At-
tila	 klub elnökünket az MPKE	 FB	 tagjának	 javasoljuk. Örömmel	
mondhatjuk	 el,	 hogy	mindkét	 jelöltünket	 megválasztották	 a	 fenti	
tisztségekre. Gratulálunk!
Március 21-én a klub napon úgy döntöttünk, hogy a budapesti Semmelweis 
Pszoriázis Klub tagjaival együtt kívánunk részt venni Egis	központ	látogatá-
sán,	és	ápolni	a	betegtársi	kapcsolatokat.
Április 5: Dr.	Pósfai	Éva	PhD doktornő – „A pikkelysömör és ekcémás betegségek” 
Május 9:  a	Semmelweis	Pszoriázis	Klubbal az EGIS TTK meglátogatása
Június 14: Dr.	Kedves	Melinda reumatológus – „Arthritis psoriatica tünetei és 
kezelései”
Szeptember 11: II. félévi rendezvények megbeszélése és beszámoló. A	
2017-évi	pályázatunkat	az	Önkormányzat	elfogadta,	 így	az	elnyert	
összeg	80.000.-Ft. Felhasználhatja klubunk működésre és fenntartásra.
Ezúton mondunk köszönetet Szemereiyné Pataki Klaudia pol-
gármester asszonynak, hogy elfogadta pályázatunkat és a Kecs-
keméti Városi Civil Kerekasztal Egészségügy részéről Kertész 
Erzsébet asszonynak is, amiért javaslatukkal támogatták pá-
lyázatunk elfogadását; és köszönjük az MPKE-nek a befoga-
dást és támogatást!
Október 7: Harkányi	Országos	Pszoriázis	Betegtalálkozón 8 fő klub-
taggal vettünk részt. 
November 11: Budapesten a	LEO	által	szervezett	„Tegyünk	EGYÜTT	
az	egészséges	Bőrért!” rendezvényen 11 fő klubtaggal vettünk részt.
November 13: VI.	 Pszoriázis	 Világnap	 Kecskeméten	 –	 Dr.	 Paluska	
Márta bőrgyógyász
Interjú készült a világnapon, mely a Kecskeméti TV Kiemelő műso-
rának 2017.11.13-ai adásában az alábbi honlapon tekinthető meg:  
http://kecskemetitv.hu/
December 11: Mikulás	parti – megrendeztük az	év	utolsó	zárt	klub-
napját. Kellemesen eltelt a délután. A klubunk elnöke Knoska	Attila
tartott egy kis évzáró beszámolót, majd beszélgetésekkel és a közösen 
hozott finomságok elfogyasztásával töltöttük el az időt. Nagyon örül-
tünk, hogy a „kemény magon kívül” olyan klubtársakkal is találkozhat-
tunk, akiknek ritkán sikerül megtisztelni klubnapjainkat.

Szabóné Kecse Andrea
Kecskemét 2018.02.15. Kecskeméti Pszoriázis Klub titkár
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semmelWeis gArAnCiA VédJegY

Az MPKE 2015-ben pályázatot nyújtott 
be a Semmelweis védjegy megszerzésére, 
melynek elbírálása alapján a védjegyjo-
gosultságot a védjegyhasználati jogot  
2016. június 20-án megszerezte 2 évre.
„A Védjegy célja, hogy a transzparens adományozás érdekében a társa-
dalom tisztában lehessen azzal, hogy az egészségügy területén és ahhoz 
kapcsolódóan tevékenykedő civil szervezetek (különös tekintettel a kór-
házak, egészségügyi intézmények alapítványai) a gyógyításra felajánlott 
összegeket mire fordítják, és ezáltal elkerülhetőek legyenek az adomá-
nyok felhasználásával kapcsolatos visszaélések.”
Forrás: http://www.semmelweisgaranciavedjegy.hu/

Járási HáziorVosi értekezletek somogYBAn

A Somogy Megyei Kormányhivatal a	Megyei	Egészségfórum	keretén	
belül	 a	 Járási	Hivatalokban	háziorvosi	 értekezleteket	 tartott, mely-
re meghívást kapott a Magyarországi Pszoriázis Klubok Egyesület elnö-
ke és a Kaposvári Pszoriázis Klub vezetője a mellékelt meghívóban sze-
repeltek szerint.
Ezen rendezvényen lehetőséget	kapott	az	MPKE	és	a	Kaposvári	Klub,	
hogy	bemutassa	az	Egyesület	és	a	Klub	tevékenységét. Tájékoztatást 
adhattunk a szervezeteink működéséről, tapasztalatainkról a pszoriázis 
betegek életéről és az elérhető legújabb  kezelésekről.
Továbbá prezentáció keretén belül bemutatásra került a Harkányi	
Gyógyfürdőkórházban	működő	Pszoriázis	Centrum és az ott elérhető 
kezelések, valamint a beutalással kapcsolatos kérdések.
2017. október  02-án Siófokon, október 12-én Marcaliban, október 
25-én Nagyatádon, és november 08-án Kaposváron tartottuk meg az 
előadásokat.

Gilbert Csaba elnök / Balogh István Klub elnök

BemUtAtkozás A CUkorBetegeknek
A Magyar Cukorbetegek Kaposvári Egyesülete 1991-ben azzal a céllal 
jött létre, hogy segítse Kaposvár és vonzáskörzete cukorbetegeinek éle-
tét, illetve a betegek oktatásával elősegítse a cukorbetegeket kezelő orvo-
sok és szakápolók munkáját. E feladat teljesítését klubfoglalkozásaik al-
kalmával elhangzó különféle oktató előadásokkal kívánják megvalósítani.
A Magyar Cukorbetegek Kaposvári Egyesületének fő célja, hogy 2018-ban
szeretnénk, ha a szakmai előadásokon kívül a különböző betegszerveze-
tek is bemutatkoznának tagságuknak. Ezzel szeretnék felhívni sorstársa-
ik és a más betegszervezetek tagságát is a közös munka és összefogás le-
hetőségére.
Az MPKE-t 2018. január 16-ára hívták meg, ahol Balogh István elnöksé-
gi tag 10-15 perces előadásban bemutatta az Egyesület tevékenységét, cél-
jait, működését. A cukorbetegeknek ezen a rendezvényen a Kaposi Mór 
Oktató Kórház  bőrgyógyászati osztályának orvosa is tartott előadást
„A cukorbetegség okozta bőrgyógyászati problémák és azok elhárítása kü-
lönös tekintettel a lábszárfekély kezelésére” címmel.

Balogh István Tiszteletbeli elnök
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JÓl kezdŐdik Az éVÜnk!
Magyarországi pszoriázisos szerveze-
tek közreműködésével résztvevő csa-
pat nyerte el az egyik gyógyszercég által 
szervezett Európai Beteg Innovációs Ta-
lálkozó legjobb magyar javaslatának ki-
tüntető címét. Az erről szóló oklevelet a 
napokban kaptuk kézhez. Gratulálunk!

Köszönjük, hogy 2017 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

MPKE-t támogatták

1%1%1%

mAgYAr dermAtolÓgiAi társUlAt 90. nAgYgYŰlése

MAGYAR DERMATOLÓGIAI TÁRSULAT 2017. november 23-25, 
én tartotta 90. NAGYGYŰLÉSÉT Budapesten, amely egyben Dermato-
lógiai Továbbképző Tanfolyam is volt és a XVI. Dermato-Pharma Szak-
kiállításnak is helyt adott.
A 3 napos rendezvény fő témái a következők voltak:
• Dermatoonkológia
• Gyulladásos bőrbetegségek
• Allergiás betegségek
• STD és HIV
• Experimentális dermatológia
• Dermatochirurgia
• Pszichodermatológia
• Gyermekbőrgyógyászat és örökletes betegségek
• Allergo-immunológiai betegségek
• Krónikus sebek és sebkezelés
• Környezeti ártalmak
• Genodermatózisok
• Dermatopatológia
• Aktuális szakmapolitikai és jogi kérdések
• Kontakt dermatitisz
A rendezvény 3. napján Petes Tamás az MPKE alelnöke tartott előadást 
a szakdolgozói szekcióban „Civil betegszervezetek szerepe a pszoriázis ke-
zelésében” címmel. Előadásában gyakorlati tapasztalatokkal, támasztotta 
alá a civil szervezetek fontosságát a sikeres terápiában. Prezentációjában 
kitért az orvos-beteg kapcsolat és kommunikáció szerepére, illetve haté-
konyságára. Bemutatta azt is, hogy milyen előnyökkel jár az, ha valaki 
egy aktív pszoriázis szervezet tagja.

Petes Tamás alelnök


