Obchody 20-lecia Stowarzyszenia Chorych na Łuszczycę w Lublinie
Lublin, Hotel Victoria 09.05.2014r.
Spotkanie rozpoczęło się od pięknego koncertu duetu pianisty Piotra Selima oraz skrzypka
Dariusza Drzazgi. Muzyka poważna oraz poezja śpiewana w wykonaniu artystów,
wprowadziła w doskonały nastrój obecne osoby.

Po koncercie, uroczyście spotkanie rozpoczął wiceprezes lubelskiego Stowarzyszenia kolega
Marian Tatara. Witając szanowne grono profesorów i lekarzy, przedstawiciela Prezydenta
Miasta Lublina, przedstawicieli wszystkich stowarzyszeń oraz oddziałów Lublina, Fundacji
„Tak mam Łuszczycę”, członków naszego lubelskiego Stowarzyszenia oraz pozostałych
gości, wyraził radość z tak licznego przybycia.

Następnie konferencję poprowadził prezes lubelskiego stowarzyszenia kolega Janusz Jagiełło
Pierwszym punktem spotkania była prezentacja stowarzyszeń.
Po kolei obecni mogli zapoznać się z działalnością:
- Zachodniopomorskiego Stowarzyszenia Chorych na Łuszczycę „Psoriasis”

- Wielkopolskiego Stowarzyszenia Chorych na Łuszczycę „Wyjdź z cienia”

- Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Chorych na Łuszczycę „PSORIASIS”

- Pomorskiego Stowarzyszenia Chorych na Łuszczycę „Fala Nadziei”

oraz Fundacji „Tak mam łuszczycę”

Drugim punktem programu był:
20 lat minęło…Historia Stowarzyszenia Chorych na Łuszczycę”
Podczas jej przedstawiania obecni mogli poznać zarówno twórców Stowarzyszenia, opiekuna
medycznego, lekarzy współpracujących jak i przedstawicieli naszych oddziałów:
- z Kielc, (zabrakło Konina) Radomia, Stalowej Woli i Rzeszowa, oraz ich historię.

Po prezentacji był czas na prezenty. Otrzymaliśmy między innymi: Medal Prezydenta Miasta
Lublina oraz Czarownicę od Górali spod Łysicy.

Oraz na wręczenie medali za długoletnią przynależność do Stowarzyszenia.
Złote medale otrzymali:
-Janina Tutak, za udział w stworzeniu Stowarzyszenia oraz długoletnią prezesurę,

oraz:
- Gorczyca Urszula, Krzykała Magdalena, Manecka Irena, Opalińska Maria, Tatara Marian,
Sieniuc-Pikula Ewa, Grzejdak Stanisława, Garbarz Ludwik, Lipowski Waldemar,

Srebrne medale otrzymali:
- Olszak Urszula, Zalewska Maria, Włodarczyk Halina, Misztal Andrzej, Klimek Sebastian,
Jagiełło Janusz

Brązowe medale otrzymali:
- Hejno Zbigniew, Wawszczak Grzegorz, Mulak Marianna, Włodarczyk Zofia, Mieńko Jerzy,
Persona Antoni, Trzos Halina, Antosik Małgorzata, Kutrzepa Józef, Kłos Elżbieta, Kamela
Anna, Pajer Elżbieta, Borowska Jadwiga, Dorota Krawczyk-Marzęda.

Wręczyliśmy również nagrodę specjalną PODZIĘKOWANIA dla:
dr Adama Borzęckiego
wspaniałego lekarza oraz wspaniałego człowieka
za 20 lat bezinteresownej pracy na rzecz chorych.

Na tym zakończyła się pierwsza część spotkania, część poświęcona stowarzyszeniom i ich
działalności.

Drugą część, wykładową rozpoczęła Pani prof. dr hab. n. med. Grażyna Chodorowska
wykładem nt.: „Czynniki prowokujące łuszczycę”

Pani prof. dr hab. n. med. Dorota Krasowska omówiła „Leczenie ogólne łuszczycy”

Pani dr hab. n. med. Aldona Pietrzak przedstawiła: „Postacie łuszczycy”

a dr n. med. Adam Borzęcki mówił o „Trudnościach w leczenie łuszczycy:

Po części wykładowej był czas na chwilę odpoczynku i rozmowy przy kawie i herbacie.
Przybyli goście mogli porozmawiać z lekarzami, z osobami działającymi w stowarzyszeniach
o problemach związanych z naszą chorobą.

Po przerwie ideę programu „Derma Friendly- w trosce o skórę” przedstawił kolega Jurek Gała
z Gdańska.

W ramach ww. programu budowana jest ogólnopolska mapa salonów pielęgnacji urody
przyjaznych osobom z chorobami dermatologicznymi. W całej Polsce przeprowadzono cykl
szkoleń, podczas których fryzjerzy, kosmetyczki i manicurzyści otrzymali wiedzę dotyczącą
najczęściej spotykanych schorzeń skóry oraz uczyli się, w jaki sposób komunikować się z
klientami, którzy się z nimi zmagają.
Na internetowej mapie salonów z certyfikatem „Derma Friendly” jest już blisko 150
placówek z całej Polski. Ich adresy można znaleźć w serwisie
www.dermafriendly.pl
Następnie koleżanka Dagmara Samselska ze Szczecina opowiedziała obecnym o działalności
„Parlamentarnego Zespołu ds. łuszczycy”, a jako ostatni, głos zabrał dr Bogusław Wach.
Jeden z twórców lubelskiego Stowarzyszenia, wspominając jego początki i trudności w
początkowym działaniu, przekazał archiwalne artykuły prasowe do naszego archiwum.

To był już koniec konferencji. Dr Adam Borzęcki wspólnie z prezesem Januszem Jagiełło
serdecznie podziękowali wszystkim zgromadzonym zapewniając, że Stowarzyszenie w
równie dobrej kondycji będzie prężnie działało przez następnych 20 lat.
Ale nie był to koniec ATRAKCJI !!!. Dzięki uprzejmości (występ charytatywny) artystów
naszego lubelskiego kabaretu ANI MRU MRU, spędziliśmy następną godzinę doskonale się
bawiąc, oglądając nowy program kabaretu.
ANI MRU MRU – serdecznie dziękujemy raz jeszcze !!!

A potem była jeszcze kolacja towarzyska…..
JJ

