
Beszámoló a Magyar Dermatológiai Társulat Psoriasis Szekciójának 2012. évi működéséről 

 

Az MDT Psoriasis Szekciója 2010. márciusban alakult 27 fővel. A szekció taglétszámáról nem 

rendelkezik pontos kimutatással, tekintettel arra, hogy az MDT Alapszabálya szerint a 

szekciók nyíltak valamennyi MDT tag részére. Formális belépési nyilatkozatot így nem kér, 

tagnyilvántartást nem vezet a Psoriasis Szekció.  

A Psoriasis Szekció az MDT-től pénzügyi támogatást nem kért és nem kapott az elmúlt évben.  

Az MDT Psoriasis Szekciója célkitűzései tartozik a pikkelysömörrel kapcsolatos szakmai 

ismeretek terjesztése, az elméleti és klinikai psoriasis-kutatás támogatása, a betegség 

társadalmi ismertségének elősegítése, a betegszervezetekkel való kapcsolattartás 

koordinálása. A Szekció egyik legfontosabb tevékenysége a korábbi évekhez hasonlóan a 

Pikkelysömör Világnap rendezvényeinek szervezése volt. A Psoriasis Világnap keretében 

megvalósult Úszók Éjszakája rendezvénnyel kapcsolatban a Szekció részben szakmai 

támogatást nyújtott, részben a betegszervezetekkel kapcsolatos koordinációs 

tevékenységeket is magára vállalta. Az Úszók Éjszakája az elmúlt évek legsikeresebb psoriasis 

világnapi rendezvényének bizonyult. Az ország 5 városában (Budapest, Debrecen, Kaposvár, 

Pécs, Szeged) több száz, nem pikkelysömörös résztvevő csatlakozott a kezdeményezéshez. 

Számos ismert közéleti személyiség (sportoló, politikus) is nevét adta a rendezvényhez, 

illetve tevékenyen is részt vett a kampányban, ami a Psoriasis Világnap – és ezen keresztül a 

psoriasis betegség – társadalmi ismertségét tovább fokozta.  

A psoriasissal kapcsolatos szakmai ismeretek terjesztésében fontos mérföldkő volt a 

Progresszív Psoriasis Iniciatíva (PPI) magyarországi konferenciája. A PPI Program önálló, a 

psoriasis korszerű kezelésével kapcsolatos szakmai kezdeményezés, amelyet hazai és 

nemzetközi szinten az Abbott támogat. A rendezvény célja a program legújabb 

konszenzusának megismertetése és annak hazai szakmai implementációja volt. A rendezvény 

2012.11.09-én, a SE Bőr, Nemikórtani és Onkodermatológiai Klinikán került megrendezésre. 

A Psoriasis Szekció másik fontos szakmai tevékenysége volt az úgynevezett Psoriasis Fehér 

Könyv hazai implementálása. A Fehér Könyv elsősorban a nem szakmai közönségnek szól, a 

betegséggel kapcsolatos társadalmi, financiális, jogalkotói, döntéshozói tevékenységet 

hivatott segíteni, illetve pozitív irányba befolyásolni. A Fehér Könyv hazai verziójában 

ugyanakkor szakmai jellegű anyagok is helyet kaptak, amivel a pikkelysömör kezelésében 

részt vevő egészségügyi dolgozók munkáját is szeretnénk támogatni. A Fehér Könyv a 

Bőrgyógyászati és Venerológiai Szemle szupplementumaként került kiadásra. 
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