Magyarország Pszoriázis Klubok Egyesülete
„Nem vagy egyedül, együtt könnyebb.”

MPKE - Hírlevél
Kedves Hírlevél Olvasó!

Az idei év a 2020-ban kialakult vírushelyzet
folytatásaként jelentősen meghatározta a találkozási lehetőségeinket. Az év elején elindult
oltásoknak köszönhetően, azt gondolom, hogy
már némi biztonságérzettel tudtuk megélni ezt
az évet.
Az oltásokkal kapcsolatban, sok megkeresést
kaptunk, hogy mit javaslunk, mik a tapasztalatok. Szeretném itt is leszögezni, hogy mi szakmai
kérdésekben nem tudunk, és nem is akarunk állást foglalni. Mindenkinek azt javasoljuk, hogy
szakorvosával egyeztessen. Az összejöveteleinken egymással beszélgetve tudunk információt cserélni a tapasztalatokról. Úgy látom az online felületeken megosztottság, sok esetben uszítás és egymás sértegetése folyik, sok önjelölt szakértő lett
ebben a témában is.
A továbbiakban már pozitív dolgokról szeretnék írni.
Idén már azért több lehetőségünk volt a személyes találkozásokra,
mind egyesületi mind csatlakozott klubjaink szintjén. Támogatásainknak köszönhetően tudtuk finanszírozni az idei évi rendezvényeket és működési költségeket. Ezekről a következő oldalakon olvashatnak bővebben. A tavalyi együttműködés folytatásaként idén is
részt vehettünk egy nagyszabású tájékoztató kampányban, ahol
rengeteg hasznos információ került fel online felületeinkre, és több
kiemelkedő megjelenésre is lehetőséget kaptunk.
Egy új domain név is megszületett a pszori.hu, ami véleményünk
szerint a betegség "beceneve”, mi is így beszélünk róla egymás
között.
Kérek minden érdeklődött, hogy keresse fel oldalainkat és ott tájékozódjon.
https://pikkelysomor.mpke.hu/; https://pszori.hu/; https://mpke.hu/
Tünetmentes, áldott, békés ünnepeket kívánunk!
Magyarországi Pszoriázis Klubok Egyesülete

2021-évi Országos Betegtalálkozó

A 2021-es évet - ha nem is teljes egészében, de valamennyire mégis csak
beárnyékolta a járványhelyzet.
Az MPKE elnökségében azonban teljes volt az egyetértés a tekintetben,
hogy a hagyományos őszi országos betegtalálkozót valamilyen formában
meg kell szerveznünk. Elhatároztuk hát, hogy a 2021. október 23-i hétvégén
találkozunk Harkányban.
A körülmények miatt sajnos kisebb létszámban, de szinte majd minden Klub
képviseltette magát az idei eseményen. Azt lehet mondani, hogy családias
hangulatot varázsoltunk a Zsigmondy Vilmos Gyógyfürdő Kórház épületébe.
A hangsúly természetesen most is a személyes találkozás fontosságán volt,
hisz az egymás közti kötetlen beszélgetés - az elmúlt egy év tapasztalatainak megosztása, friss információk átadása, új betegtársak megismerése a
legtöbbet jelenti számunkra. A rendezvény központi eleme természetesen
most is a szombati napra összeállított napirend eseményei voltak: Gilbert
Csaba elnök megnyitójában köszöntötte a résztvevőket és röviden beszámolt az elmúlt egy év tapasztalatairól. Ezt követően a már hagyománnyá vált
"bemutatkozik egy Klub vagy betegtárs” napirendnél a Budapesti Semmelweis Pszoriázis Klub tájékoztatóját
hallgathattuk meg Szabó Bernadett elnök előadásában. Az előadásról részletesen itt a HÍRLEVÉLBEN is olvashattok.
A délelőtti szünetben a BEMER
mágnes terápia előnyeivel ismerkedtünk meg és aki akarta ki is próbálhatta a kezelést.

Az ebédszünet előtt Petes Tamás alelnök tartott előadást és mutatta be az
egyesület tevékenységét az online térben. A kialakult járványhelyzet miatt
tovább szűkültek a személyes találkozás lehetőségei, ezért ismét csak az internet és a média terén kellett megtalálni a kitörési pontokat. Az idei évben
még "magasabb szintre emeltük” a Magyar Dermatológiai Társaság, a Janssen cég és az MPKE közti együttműködést. A pszoriázis világnaphoz kapcsolódva olyan országos internet és média kampányt szerveztünk meg és
bonyolítottunk le, amelynek köszönhetően több ezer érdeklődőhöz jutottak
el a pikkelysömörrel kapcsolatos információk, tájékoztató anyagok, kezelési
lehetőségek. A kampány fókuszába idén, a biológiai terápiás centrumok kerültek. A kampány során online sajtótájékoztatót tartottunk számos országos
és helyi média képviselőinek bevonásával. Szerepeltünk az egyik legnézettebb kereskedelmi televízió REGGELI műsorában, országos és helyi napilapokban jelentek meg a pszoriázissal kapcsolatos cikkek. Személyes
interjút adhattunk országos és helyi
rádiócsatornáknak. A pszoriázissal kapcsolatos tájékoztató jellegű
animációs filmek és rádió reklámok
jelentek meg országosan. Fejlesztettük az MPKE honlapját is, így jóval több információ és tájékoztató
anyag került elérhetőségre weboldalunkon keresztül.
A délutáni program kezdetén egy vebinárium megtekintésén vehettünk
részt, majd ezt követően a már szintén hagyománnyá vált "betegek egymás
közt” kerekasztal beszélgetésen hangzottak el a legfontosabb információk,
új kezelésekkel, tapasztalatokkal kapcsolatban.
A szombati napot egy kellemes hangulatban eltöltött vacsora zárta.

2021

Kecskeméti Pszoriázis Klub
2021. szeptember 5-én vasárnap délután kettő órakor ragyogó időben- a
Kecskeméti Szabadidő Központban
találkoztunk. A covid vírus járvány
után először találkoztak a Kecskeméti Pszoriázis Klub tagjai egymással. Nem nagyon sokan voltunk a
betegtalálkozón, ez érthető is, még
mindig tartanak a covid fertőzéstől.
Tudomásunk szerint klub tagjaink
közül covid áldozata nem volt, súlyosan egy fő az elnökünk fertőződött
meg covid vírusban, egy hónapi kórházi kezelés után tünetmentes lett.
A betegtalálkozó jó hangulatban telt
el, elfogyasztottuk a klubtagok által
hozott finom süteményeket és üdítőket és egy jó kávét, amelyet Julika
hozott. A betegtalálkozón egymás
élményeit hallgattuk meg, amelyre
hosszú ideig nem volt rá módunk a
vírus miatt.

2021. október 22-ei kezdettel rendezte meg a Magyarországi Pszoriázis Klubok Egyesülete a Pikkelysömör Világnaphoz kapcsolódóan a
Pszoriázisbeteg-Találkozót a Harká-

nyi Termál Rehabilitációs és Psoriasis
Centrumban. A három napos rendezvényen a Kecskeméti Pszoriázis Klub
tagjai is részt vettek. Pénteken érkeztünk meg egy szép őszi délutánon.
Csodálatos időnk volt aznap. Még a
délután folyamán megtekintettük azokat a Pszoriázis Centrumokról szóló kis
videókat, melyek már a https:// pikelysomor.mpke.hu/ honlapon is megtalálhatóak. A találkozón bemutatkozott a
Semmelweis Pszoriázis Klub, illetve az
MPKE életéről, feladatairól, és a Psoriasis Talkshowról tudtunk meg több
információt. Volt lehetőség kötetlen
beszélgetésekre, mellyel ápoltuk a betegtársak közötti kapcsolatokat. Aki
szerette volna, kipróbálhatta a BEMER
terápiát és a Harkányi gyógyvíz jótékony hatását is. A találkozó, az ellátás
és a szállás minden igényt felülmúlt,
melyet ezúton szeretnénk megköszönni az MPKE-nek. Örülünk, hogy
ezekben a nehéz időkben sikerült egy
kicsit feltöltődni egymás társaságában.

A Kecskeméti Pszoriázis Klub idén
ünnepli alakulásának 10. évfordulóját.
Ebből az alkalomból fogadják szeretettel a kis összefoglalónkat: Jelenlegi taglétszámunk 75 fő.
A Kecskeméti Pszoriázis Klubnak 10
év alatt 85 esetben voltak rendezvényei és találkozói, melyek a következők voltak:
- 26 esetben előadók felkérésével
tartottunk előadásokat, (bőrgyógyász orvosok,, betegképviselők,
természetgyógyászok,
pszichiáter orvosok, belgyógyász orvos,
gyógyszerész, fogyasztóvédők bevonásával).
- Kecskeméti Pszoriázis Klubnap ös�szesen: 20 esetben volt.
- Pszoriázis Világnapi rendezvények:

11 esetben vettünk részt (Kecskeméten
5 esetben került megrendezésre; Szegeden, Budapesten és Harkányban).
- Országos Pszoriázis Betegtalkozón
10 esetben vettünk részt: ( Kaposvár,
Mezőkövesd, Harkány, Budapest, Szeged).
- Egyéb rendezvényeken 18 esetben
vettünk részt: (Kecskemét Bőrgondozó, Budapest Pezomed Kft, EGIS
Gyógyszergyár
ETTK, NOVARTIS,
LEO "Kényeztető Nap”, Bara Hotel
LEO "Tegyünk Együtt az egészséges
Bőrért”, Kecskemét Városi Civil Fórum
3 esetben, Cserkeszőlő Gyógyfürdő,
Szeged Betegtalálkozón, Kecskemét
Városi Civil Korzón 2 esetben, Kecskemét Bajor Söröző Étterem - NOVATRIS Pikkelysömör Világnapon, Kecskeméten 4000 lépés a hajléktalanokért
szolidaritáson).

2020-2021
időszak a Semmelweis
Psoriasis Klub életében
Olyan jó lenne azt írni, hogy az elmúlt
évben minden szuper volt. Tartottunk
két havonta találkozót, ismerkedtünk,
erőt öntöttünk egymásba. Tapasztalatokat cseréltünk, támogattuk egymást, pont úgy, amiért a klub eredetileg megalakult. De nem írhatom le,
mert nem így történt.
Az elmúlt évek a mi klubunk életét
sem könnyítette meg. Sajnos a klub
tagjai között sok az idős, akik a Covid miatt még veszélyezettebb helyzetben is voltak és vannak, nem tudtunk találkozni. Kapcsolatot továbbra
is e-mailen, és telefonon tartottuk és
tartjuk.
A járvány előtti utolsó találkozásunk
a Bőrklinika épületében 2019 őszén
a Pszoriázis világnapján volt. Azóta
pihenünk. Nagyon vártuk a 2021-es
év nyarát. Sikerült, ha nem is nagy
létszámban, találkozni. Az idő jó volt,
a helyszín a Duna parton. Nagyon jó
volt ismét összefutni, szemtől-szemben beszélgetni, nevetni, elmesélni az
elmúlt idő történéseit. Az elmúlt két
év mindannyiunknak hozott örömet,
bánatot.
Megbeszéltük, hogy nem adjuk fel a
pikkelysömörrel vívott harcot, odafigyelünk arra, hogy továbbra is legyünk pozitívak. Reméljük, hogyha
lassan is, de visszatérünk a "rendes”
élethez. Szervezhetünk találkozókat,
nem csak a szabadban. Láthatjuk
egymás mosolyát, szomorúságát, és
foghatjuk egymás kezét.
Mottó továbbra is ez: Mosolyogj, és a
világ visszamosolyog Rád!

Szabó Bernadett
Semmelweis Psoriasis Klub
2021. 11. 28. Budapest

MPKE-hez
csatlakozott klubok
Barcsi Pszoriázis Klub
Kertai Gabriella
+36-30/520-3723
kertaigabriella@gmail.com

Harkányi Pszoriázis Klub
Herczeg Antalné
herczegn.maya56@gmail.com

Kaposvári Pszoriázis Klub
Balogh István
+36-30/957-9477
noviki1@t-email.hu

Kecskeméti Pszoriázis Klub
Knoska Attila
+36-70/249-6256
kmetpszoriklub@gmail.com

Mezőkövesdi Pszoriázis Klub
Kiss Mátyás
+36-30/935-0813
km@motivumfa.hu

Semmelweis Psoriasis Klub
Szabó Bernadett
+36-30/879-7177
betti.szabo1@gmail.com

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/

mpke.hu
pszori.hu
pikkelysomor.mpke.hu

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

