MPKE - Hírlevél
Kedves Betegtársaim!

Az idei év nemcsak nekünk, pszoriázissal küzdőknek, de a világ valamennyi embere számára emlékezetes és egyben tragikus is lett. Mi,
akik – több krónikus betegtársunkkal együtt - szinte egész életünkben orvosi kezelésekre, laborvizsgálatokra járunk, gyógyszereket
szedünk, fény, illetve biológiai terápián veszünk részt vagy injekciós
kezeléseket kapunk, különösen érzékenyek vagyunk egy ilyen világjárványra. Annál is inkább, hisz a mi betegségünk és a korona vírus
szorosan összefügg az emberi szervezet immunrendszerével.
A 2020-as hírlevelünkben ezért igyekeztünk hasznos tanácsokat
adni a járvány idejére, de bemutatunk egyéni sorsokat is és beszámolunk klubjaink életéről, valamint rendezvényeinkről. Tájékoztató kiadványunkban
továbbra is megtalálhatjátok egyesületünk, klubjaink és az országban működő biológiai terápiás centrumok elérhetőségeit is.
Sajnos az idei pszoriázis világnap is egy kissé rendhagyó volt mindnyájunk számára,
hisz a koronavírus járvány második hullámának kezdetére esett. Ez egyben azt is jelentette, hogy a tömeges, nagy létszámú rendezvényeket csak korlátozottan – a vonatkozó előírások betartásával - lehetett csak megtartani. Mindezek ellenére sikerült mégis
egy olyan eseményt létrehoznunk, amely azt hiszem egyedülálló a pikkelysömörös
betegek életében. Hírlevelünkben olvashattok arról, hogy az ősz folyamán egy olyan
online talk show-t szerveztünk, amelyen előzetes regisztrációval bárki részt vehetett,
kérdéseket tehetett fel és otthonról, biztonságos körülmények közt, szakemberektől
tájékozódhatott a legújabb gyógymódokról a pszoriázis kezelési lehetőségeiről. Azt is
mondhatnám, hogy az idei rendezvényünkön az ország valamennyi pikkelysömörös
betege „jelen lehetett”.
Bízom benne, hogy a következő év a legtöbbünk számára hosszan tartó tünetmentességet és a járványhelyzet megoldását is hozza. Ennek és a jövő évi személyes találkozásnak reményében kívánok az MPKE nevében mindnyájatoknak békés, szeretetteljes
karácsonyi ünnepeket és boldog új esztendőt.
Petes L. Tamás
alelnök
Magyarországi Pszoriázis Klubok Egyesülete

Pszoriasis Online Talk show
Az idei év őszén ismét egy rendhagyó rendezvénynek lehettek tanúi a pikkelysömörös betegek. A Magyar Dermatológiai Társulat, a Janssen cég és az MPKE összefogásával, olyan
országos online rendezvényt tartottunk, amelyre eddig nem nagyon volt példa. Az esemény apropóját természetesen a pszoriázis világnap adta, de a járványhelyzet második
hulláma sajnos megerősítette az online keretek létjogosultságát.
Az esemény középpontjában egy három részből álló szakmai beszélgetés állt, amelyet Szily
Nóra moderált. A hibrid műsor az előre felvett beszélgetésből és online bejelentkezésekből
tevődött össze. A szakmai
beszélgetésen részt vett prof.
Dr. Szegedi Andrea Debrecenből, prof. Dr. Gyulai Rolland Pécsről, prof. Dr. Holló
Péter Budapestről, prof. Dr.
Kemény Lajos Szegedről,
Szabó Bernadett a Semmelweis Pszoriázis Klubtól, és
Gilbert Csaba az MPKE elnöke.
A résztvevők 3 fő témakör
köré csoportosították a beszélgetést, amely első körben a legfontosabb tudnivalókat tartalmazta a pikkelysömörről, második körben a Pszoriázis Centrumokkkal kapcsolatos információkat
kaphattunk, a harmadik kör pedig a betegséggel összefüggő tünetmentes életmódról szólt.
A műsor és az esemény hibriditását és ezzel együtt hatékonyságát az adta, hogy nemcsak a

résztvevők beszélgettek, hanem az előre regisztrált betegtársak kérdéseket tehettek fel az ország
bármely pontjáról a pszoriázissal kapcsolatban.
Az online periódus alatt pedig élőben jelentkezett be valamennyi pszoriázis centrumot
képviselő bőrgyógyász szakorvos, akik szintén
válaszoltak a betegtársak által feltett kérdésekre. Azon betegtársaink, akik az online esemény
alatt az idő rövidsége miatt nem kaptak választ
kérdéseikre, rövidesen az MPKE honlapján olvashatják el a szakorvosok válaszait.
A rendezvénynek köszönhetően bemutatkozhattak az országban működő pszoriázis klubok
és egyesületek, valamint a biológiai terápiás
centrumok is, amelyekről készült videós anyagok hamarosan elérhetőek lesznek az MPKE honlapján.
Fő célunk itt is az volt, hogy érzékenyítsük a társadalmat a pikkelysömörrel kapcsolatban,
illetve alapos és hiteles információkat adni az érintetteknek. Felméréseink szerint az eseményünknek közel 1000 követője, résztvevője volt így sikeresnek mondhatjuk. Tagjaink
pedig kis létszámú csoportban, a vonatkozó előírások szigorú betartásával Harkányban a
Harkányi Termál Rehabilitációs Centrumban szervezett összejövetelről követhették figyelemmel a rendezvényt.

COVID-19 és a pszoriázis kezelése
(hasznos tanácsok a járvány idején)
2020 január 30-án jelentette be a WHO,
hogy egy új fertőzés, koronavírus járvány
ütötte fel a fejét, nemzetközi közegészségügyi vészhelyzet állt elő, melynek jelenleg a
2. hullámát szenvedjük.
A fertőzés szempontjából fontos kérdés,
hogy kik az igazán fogékonyak, jelent-e a
pikkelysömör fokozott kockázatot, a különböző kezelések és a biológiai terápia növeli-e
a fertőződés lehetőségét, ill. mit tehetünk
annak érdekében, hogy megelőzzük a fertőzést.
Az eddigi megfigyelések azt mutatják, hogy
a pikkelysömör önmagában nem jelent
fokozott fertőzési kockázatot az átlag populációhoz képest, viszont vannak olyan
belszervi betegségek, melyek gyakoribb
előfordulást mutatnak psoriázisban, s melyek kockázati tényezőt jelentenek a SARSCOV2 fertőzésre, mint pl magas vérnyomás,
elhízás, cukorbetegség, koszorúér-betegség,
krónikus obstruktív tüdőbetegség, dohányzás. Fogékonyság szempontjából még az
idős életkor, a férfi nem, daganatos betegek,
vesebetegek szerepelnek.
Az első hullám tapasztalata azt mutatja,
hogy több biológiai terápiával kezelt beteg
fokozott kockázati csoportnak tekintette állapotát, és nem folytatta a kezelést, melynek
az esetekjelentős részében az lett a következménye, hogy tüneteik ismételten kiújultak. A biológiai kezelés valójában nem jelent
kockázatot, és nem súlyosbítja az esetleges
vírus fertőzést. Sőt azoknál a betegeknél,
akiknél súlyos fertőzés, tüdő érintettség
alakul ki, és ún. citokin-vihar rontja az ál-

lapotukat, a biológia terápia a gyulladásos
mediátorok csökkentésével javítani tud ezen
az állapoton.
Nekünk bőrgyógyászoknak tájékoztatni kell
betegeinket, hogy próbálják megoldani a kezelés folytatását, mert ennek elmaradása több
problémát vet fel, hiszen a kezelés újrakezdése
mind a beteg, mind az orvos részéről bonyodalmakhoz vezet.
Az egyéb gyógyszerek szedésével, illetve azok
fertőzési kockázatáról is érdemes a kezelő orvostól tájékozódni. Amennyiben fertőződünk
a vírussal, az immunszupresszív szereket, mivel ezek betegségre gyakorolt hatását egyértelműen még nem ismerjük, számos bőrgyógyászati társaság javasolja ezen kezelések
visszavonását vagy felfüggesztését a fertőzés
lezajlásáig. A döntés azonban a páciens és az
illetékes orvos együttes véleményén alapul az
előnyök / hátrányok mérlegelését követően.
Végül mit tehetünk annak érdekében, hogy
elkerüljük a fertőzést? Tartsuk be azokat az
óvintézkedéseket, melyeket hallunk minden
nap a médiában, kerüljük a tömegközlekedést, használjuk a telefonos konzultációt, zárt
tér esetén többször szellőztessünk, többször
használjunk fertőtlenítő zselét, amit tartsunk
mindig magunknál. Immun rendszerünk
védelmében kerüljük a stresszt, pihenjünk,
egészségesen táplálkozzunk, mozogjunk sokat a szabadban, kerüljük a dohányzást, alkohol fogyasztást, ügyeljünk mind testi, mind
lelki egyensúlyunk megőrzésére.
Dr. Fábos Beáta
bőrgyógyász, allergológus, immunológus
főorvos

„ Aki legyőzte
a halálos Koronavírust„
Fabi Józsi bácsi Pszoriázisos betegtársunk a
Kaposvári Pszoriázis klubunk tagja, aki most
80 éves és Balatonlellén él.
32 éve pszoriázisos beteg és a mai napig immár
14 éve Klubtagunk és minden rendezvényünkön, valamint az MPKE országos rendezvényein is rendszeresen részt vett velünk. Ő volt
az az ember aki a világnapi rendezvényeinken
elmondta a pszoriázisával kapcsolatos tapasztalatait, valamint a legújabb biológiai kezelések
eredményeit, mivel már több éve eredményesen
kezelték a Kaposvári Pszoriázis Centrumban.
A koronavírus első hullámáig pszoriázisa tünetmentes volt.
Sajnos a koronavírus megjelenésekor Somogy
megyében a feleségével együtt elsőként fertőződtek meg. Elmondása szerint nem tudták,
hogy mikor és hol kaphatták el a covid 19 vírust. Abban az időben felesége rendszeresen
járt kórházba vizsgálatokra kezelésekre.
Mindketten a Kaposvári kórházba kerültek,
ahol pozitív lett a teszt eredményük. Március
23- án felesége lélegeztető gépre került, de sajnos 6 nap után elhunyt. Ő volt az első koronavírusos áldozat a megyében.
Józsi bácsit is életveszélyesen támadta meg a
vírus. Légzése nehezen de elfogadhatóan működött, így nem került lélegeztető gépre – szerencsére. Az állapota folyamatosan romlott, és
tüdő gyulladást és tüdőembóliát kapott. Köhögött, vért hányt és tüdővérzést kapott. 8 napig
volt tudatlan állapotban. Elmondása alapján
halál közeli állapotba kerülhetett mert nagy
fényességbe került és a coviddal birkózott aki
azt mondta neki „ - jöttem érted de ha a Drávát
átúszod akkor itt maradhatsz”.
Én átúsztam és arra eszméltem, hogy állnak
körülöttem az orvosok és az ápolók. A doktor
úr kérdezte, hogy mitől ilyen csurom vizes a
pizsamám és mitől ez a sok vér az ágyamon és
körülötte. Azt válaszoltam, hogy „átúsztam a

Drávát és legyőztem a vírust”.
Közben 15 kg-ot fogytam, de innentől kezdtem jobban lenni és amikor a tesztem is negatív lett azután hazaengedtek.
Rendszeresen havonta ellenőriznek, de sajnos nem múlt el nyom nélkül. A szövődmények miatt nem tudom a végtagjaimat
rendesen használni és a fél tüdőm sem működik. Sajnos a pszoriázisom újra kiújult de
a kezelését fel kellett függeszteni mivel nem
ismert a hatása a vírussal kapcsolatban.
Régóta személyes ismerősöm és elhiszem
mindazt amit elbeszélt az életéről.
A Pécsi uránbányában dolgozott 16 évesen.
De az egy külön történet, ahogy felvették.
1956-ban jogtalanul halálra ítélték - menekülni kellett és akkor 17 évesen 21 társával
együtt átúszták a Drávát, de csak 6-an találkoztak a túloldalon. Nem kívánt külföldön
maradni. Hazajött és az amnesztiának köszönhetően életben maradhatott.
Mindezeket csak azért írtam meg, mivel a
mostani halál közeli állapotában a Dráva
átúszása szerepelt az elmondásában. Tehát
itt lehet ez a valóság alapja ?
Azóta eltelt 7 hónap és itt van újra a covid
19 Korona Vírus második hulláma,mely
már most több megbetegedést és áldozatot
szedett.
Amikor elbúcsúztunk tőle, azzal köszönt
el, hogy vigyázzunk magunkra és egymásra, mert ez a láthatatlan Koronavírus nem
válogat.

Kaposvár 2020.10.28.
Balogh István

Kecskeméti
Pszoriázis Klub
2020-as éve
Klubunk 2011-i alakulása óta a taglétszámunk
64 fő. Klubtagjainkkal bár kevésszer tudtunk
idén találkozni a kapcsolatot próbáljuk fenntartani emailen, telefonon.
Az alábbi sorokban az éves beszámolónk olvasható. 2020. február 25-én tartotta meg a
Kecskeméti Pszoriázis Klub az év első klubnapját a TISZK előadótermében.
A Klub elnöke röviden ismertette a 2020-as év
programtervezetét, melyeket végül a koronavírus járvány miatt el kellett halasztani vagy
átütemezni. Tervek voltak 2020-ra: március
hónapban a Kecskeméti Civil Kerekasztal fórumán veszünk részt; májusra tervezünk egy
összejövetelt, melyre más betegszervezetből
is meghívunk tagokat; április hónap a klubnapon egy vegyészmérnököt, dr. Horváth
Gyuri bácsit hívnánk meg, hogy az élelmiszerek tartósításáról tartson előadást; június
hónapban klubnapot tartanák egymás között
klubtagjaink részére. 2020. március 3-án a
Kecskeméti Megyeházán a XV. Városi Civil
Fórumon vettünk részt. A Kecskeméti Pszoriázis Klub részéről regisztráltuk magunkat, és
csatlakozási nyilatkozatban csatlakoztunk a
Kecskeméti Városi Civil Kerekasztal munkájához. Civil Kerekasztal 2019.évi munkájáról
szakkerekasztal képviselős számoltak be. A
delegáltak megválasztása és bemutatása. Civil Kerekasztal 2020.évi munkára vonatkozó
terveket ismertették. 2020. szeptember 8-án
14 órakor -szép nyárias időben- Kecskeméten
a Szent István téren, megrendezésre került a
XIII. Városi Civil korzó. A Kecskeméti Pszoriázis Klub a 2. számú sátorban foglalt helyet.
A részünkre felállított sátorban az MPKE hírlevelét és klubunk szólapjait tettük ki, illetve
a sátor elejére a logónkat függesztettük ki. A
koronavírus veszélyének figyelembevételével
a szájmaszkot minden résztvevő klubtagunk
és hozzátartozóik is használták. A résztvevők
között ott volt: Szabóné Kecse Andrea, Garaczi
Károly, Füri Bálint és felesége, Kovács László,
Gárdonyi Péterné, Zsikla Józsefné és férje, Ka-

szala Endre, Knoska Attila és unokája Máté
-aki fényképeket is készített. A sátrunk nagyon
jó helyen volt elhelyezve, mert a rendezvény
műsorát is láthattuk.
Klubunk titkárának, Andinak nagyon jó ötlete támadt: a hírleveleket és a klub szórólapjait
a rendezvényen résztvevőknek osztogattuk,
hogy minél többen megismerjék a pszoriázist
és a klubunkat. A koronavírus járvány ellenére
a Civil Korzó rendezvény műsorai érdekesek
és színvonalasok voltak.
2020. október 29. - október 31. között megrendezésre került -az MPKE szervezésében- a
Pszoriázis Betegtalálkozó az MPKE tagok és a
csatlakozott klubok részre a Harkányi Termál
Rehabilitációs és Psoriasis Centrumban. A
Kecskeméti Pszoriázis Klub részéről 10 fő tag
vett részt. Nagyon színvonalas volt az online
betegtalálkozó (Psoriasis Talkshow), melyen
számos elismert bőrgyógyásztól tudhattunk
meg többet a pszoriázisról. Volt lehetőség a
Harkányi gyógyvíz jótékony hatásait is élvezni: medence és kádfürdő formábn. Köszönjük az MPKE-nek a színvonalas szervezést, és
hogy részt vehettünk.
Ezúton szeretnénk jó egészséget és kitartást kívánni mindenkinek ezekben a nehéz időkben!

Országos biológiai terápiás centrumok:
Pécsi Tudományegyetem Általános Orvosi Kar
Bőr-, Nemikórtani és Onkodermatológiai Klinika
7632 Pécs, Akác utca 1. (bejárat az Árnyas utca felől) +36/ 72-536-800 http://aok.pte.hu/
Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház Bőrgyógyászati Osztály
7400 Kaposvár, Gróf Apponyi Albert u. 16. +36/ 82-414-373 http://semmelweis.hu/
Semmelweis Egyetem Bőr, Nemikórtani és Dermatoonkológiai Klinika
Psoriasis Szakrendelés
1082, Budapest, Mária u. 41. +36/1 459-1500 https://semmelweis.hu
SzegediTudományegyetem Általános Orvostudományi Kar
Bőrgyógyászati és Allergológiai Klinika Pikkelysömör Centrum
6720 Szeged, Konyári fasor 6. +36/ 62-545-274 https://dermall.hu
Debreceni Egyetem Orvos-és Egészségtudományi Centrum (DEOEC)
4032 Debrecen, Nagyerdei körút 98. +36/ 52 255-602 http://dermatologia.med.unideb.hu/
Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Kórháza Bőrgondozó
6000 Kecskemét, Csabai Géza krt. 21. +36/ 76-519-830 http:/www.kmk.hu
Semmelweis Kórház-Rendelőintézet Bőrgyógyászati Osztály és Ambulancia
3529 Miskolc, Csabai kapu 9-11. +36/ 46-555-666 https://www.bazmkorhaz.hu
Vas Megyei Markusovszky Kórház Bőrgyógyászati Osztály és Ambulancia
9700 Szombathely, Markusovszky L. u. 5. (Belgyógyászati Tömb V. emelet)
+36/ 94-515-559 https://markusovszky.hu
Csolonky Ferenc Kórház Bőrgyógyászati Osztály és Ambulancia
8200 Veszprém, Kórház u. 1. (D. épület, III. emelet) +36/ 88-556-305 https://www.vmkorhaz.hu/
Heim Pál Gyermekkórház Bőrgyógyászati Osztálya
1082 Budapest, Üllői út 86. +36/ 1-459-9100 https://heimpalkorhaz.hu

Országos balneoterápiás centrum
Harkányi Termál Rehabilitációs Centrum
7815 Harkány, Zsigmondy sétány 1. +36/ 72-580-950
https://psoriasiscentrum.hu/hu/
Prof. Dr Szűcs Gabriella válaszolt a betegszervezetek által feltett kérdésekre.
Ajánlott videó, mely elérhető az alábbi címen a youtube.com oldalon:
Szakmai válaszok a betegek által feltett leggyakoribb kérdésekre
a COVID 19 járvány idején

Pikkelysömör = Psoriasis (pszoriázis)
Magyarország lakosságának 2%-a, mintegy 200 ezer ember szenved ennek a betegségnek valamelyik formájában. Olyan autoimmun betegség, mely genetikai alapon nemtől
s kortól függetlenől bármikor kialakulhat. Megjelenhet a test bármely részén, és ízületi
érintettség is előfordulhat. Az orvostudomány mai állása szerint ugyan nem gyógyítható, de jól kezelhető és tünetmentesíthető.

Segítségért forduljon szakemberhez!
http://mpke.hu
Magyarországi Pszoriázis Klubok Egyesülete
www.facebook.com/MagyarPszoriKlubokEgyesulete/
Ha szeretné, hogy Ön is tartozzon egy olyan társasághoz, ahol őszintén és gátlások nélkül
beszélhet önmagáról, a betegségéről, akkor kérjük keresse fel az Önhöz legközelebb álló
betegszervezetet az alábbi elérhetőségeken.

Magyarországi betegszervezetek a pikkelysömörös betegekért.
Kelet-Magyarországi Psoriasis Egyesület; Vatler Péter Sándorné
psoriklub95@gmail.com
4032 Debrecen, Nagyerdei körút 98.
Pécsi Pszoriázisbetegek Egyesülete; Karmanóczki Imréné Kati
+36 70/615-7560, +36702700201
7633 Pécs, Veres Endre utca 6.
pecsipsori@gmail.com
http://pecsipsori.hu
Szegedi Pszoriázis Egyesület; Nagy Ida
+36 70 32 84 777
szegedi.pszoriazis.egyesulet@gmail.com
6727 Szeged, Pápai utca 61/A., fszt. 1.
https://psorinet.hu
Magyarországi Pszoriázis Klubok Egyesülete; Gilbert Csaba
mpke.psoriasis@gmail.com
7815 Harkány, Zsigondy sétány 1.
mpke.hu

Kelet-Magyarországi Psoriasis Egyesület
Vatler Péter Sándorné
psoriklub95@gmail.com
4032 Debrecen, Nagyerdei körút 98.
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Az idei évben Salgótarjánból kaptunk megkeresést, hogy
segítsük egy egy klub alakulását. Tiszteletbeli elnökünk
Balogh István felvette a kapcsolatot a kezdeményezővel és
minden szükséges anyagot megküldött a klub alakuláshoz.
Bízunk benne, hogy jövőre már az újonnan alakult
Salgótarjáni Pszoriázis Klubot is tagjaink között tudhatjuk.

Köszönjük, hogy 2020 évben fela jánlott 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

A hírlevelet kiad ja az MPKE 2020

