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TAGJAINK FIGYELMÉBE

 Kedves Tagjaink!
Ebben az évben újabb kihívással szembesül-
tünk, a koronavírus-járvány civil szervezetün-
ket is hátrányosan érintette. Elmaradt Lupusz 
Világnapi programunk, a gyógyszergyártó vál-
lalatok pedig nem tudtak támogatást nyújtani 
részünkre, a Covid-19-re hivatkozva.
Terveink szerint 2021. első negyedévében fog 
megjelenni a Pillangó c. magazinunk legújabb, 
10. lapszáma. A fő témakör mi más is lehetne, 

mint a koronavírus. Magazinunkban foglalko-
zunk védőoltásokról, a lupus szervi érintett-
ségekről, újabb terápiás lehetőségekről. Ame-
rikai lupus portáloktól is fog megjelenni írás 
magyar nyelvre lefordítva. A magazint postázni 
fogjuk minden Aktív I. és Támogató I. tagunk-
nak.

TAGDÍJ FIZETÉS

 Kérjük tagjainkat, hogy egyesületünk zökke-
nőmentes működése érdekében 2021. január 
31-ig egyenlítsék ki a tagdíjat. Az egyesületi 
tagdíj bevételünket kizárólag működési költsé-
geink finanszírozására használjuk fel, pl. pos-
taköltség, telefonköltség, weboldal fenntartás, 
nyomtatványok, stb. 2021. évi tagdíjak (válto-
zatlanul) a következők. Aktív I. és Támogató I. 
tagság esetén 4.000 Ft / év, Aktív II. és Támoga-
tó II. tagság esetén pedig 3.000 Ft / év.
Azt szeretnénk kérni tagjainktól, hogy lehe-
tőség szerint a TAG KAPU felületre belépve, 
bankkártyával (Barion vagy PayPal) fizessék 
ki a tagdíjat, mert ez azonnali tranzakciónak 
minősül, ezért automatikusan lekönyvelődik 
azonnal. (A többi fizetési mód lekönyvelési 
ideje 2 hónap.)
Készítettünk egy oldalt a tagdíj fizetésével 
kapcsolatos tudnivalókról: Gyakran ismételt 
kérdések

Tagdíj fizetési lehetőségek
Bankszámlára történő befizetéssel
• Az OTP Bank bármely magyarországi bankfi-

ókjában bankszámlánkra történő befizetés-
sel: 11702012-20004257.

• Személyi igazolványodat és lakcímkártyádat 
feltétlen vidd magaddal, mert kérheti a pénz-
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intézet munkatársa.
• A közlemény rovatban feltétlen tüntesd fel 

neved és a tagsági számodat! (Ha nem tudod 
a tagsági számodat, ezt add meg: 9999.)

• Bankszámlára történő fizetéssel a tagdíj le-
könyvelési ideje: 2 hónap.

Átutalással
• Banki átutalással az 11702012-20004257 szá-

mú számlaszámra.
• Ne felejtsd el a közlemény rovatba feltüntetni 

tagsági számodat, és ha nem a Te számládról 
történik az átutalás, akkor a nevedet is. (Ha 
nem tudod a tagsági számodat, ezt add meg: 
9999.)

• Átutalással történő fizetési mód esetén a tag-
díj lekönyvelési ideje: 2 hónap.

Postautalványon (piros csekken) 
• Postai csekken is befizetheted tagdíjadat, de 

nagyon fontos, hogy ne a postai címünkre 
add fel az összeget, hanem bankszámlánkra: 
Magyar Lupus Egyesület 11702012-20004257 
Budapest, 1910.

• A megjegyzés rovatban feltétlen tüntesd fel 
neved és a tagsági számodat. (Ha nem tudod 
a tagsági számodat, ezt add meg: 9999.)

• Postai csekkel történő fizetési mód esetén a 
tagdíj lekönyvelési ideje: 2 hónap.

Külföldről, átutalással 
• IBAN szám: 

HU96117020122000425700000000.
• Az OTP Bank SWIFT kódja: OTPVHUHB.
• Az OTP Bank székhelye: 1051 Budapest, Ná-

dor utca 16.
• A külföldi átutalással történő tagdíj lekönyve-

lési ideje: 2 hónap.
Bankkártyával a Barion felületén 
• Egyszerűen és biztonságosan fizethetsz 

bankkártyával, a Magyar Nemzeti Bank által 
endedélyezett magyar nyelvű felületen.

• Elfogadott kártyák: MasterCard, Maestro, 
Visa, Visa Electron és American Express. Nem 
jutunk hozzá kártyaadataidhoz!

• Ha már tagunk vagy, válaszd a TAG KAPU 
menüben a TAGSÁG MEGÚJÍTÁSA ÉS TAGDÍJ 
KIFIZETÉSE menüpontot. Itt ki tudod válasz-
tani a tagság időtartamát, majd továbblépve 
ki tudod választani a Barion fizetési módot.

• A Barion fizetési móddal történő lekönyvelés 
határideje: azonnal.

Bankkártyával a PayPal felületén
• A világ legnépszerűbb online fizetési rend-

szerén, a PayPal-on is fizethetsz. Elfogadott 
bankkártyák: Visa (egyes Electron kártyák 
is), EuroCard/MasterCard dombornyomott, 
American Express, egyéb bank- és hitelkár-
tyatípusok. Nem jutunk hozzá kártyaadataid-
hoz! (PayPal címünk: info@lupusz.hu)

• Ha már tagunk vagy, válaszd a TAG KAPU 
menüben a TAGSÁG MEGÚJÍTÁSA ÉS TAGDÍJ 
KIFIZETÉSE menüpontot. Itt ki tudod válasz-
tani a tagság időtartamát, majd továbblépve 
ki tudod választani a PayPal fizetési módot.

• Számunkra a Barion és a PayPal fizetési mód 
a legelőnyösebb, mert sikeres fizetés esetén 
AZONNAL lekönyvelődik a tagdíjad.

• A PayPal fizetési móddal történő lekönyvelés 
határideje: azonnal.

COVID-19 - A KÉPZŐDŐ ANTITEST 
 A VÍRUS HELYETT A BETEG ELLEN 

FORDULHAT

 A SARS-CoV-2-fertőzés miatt képződött elle-
nanyagok a COVID-19 betegségből gyógyultak 
némelyikében magát a gazdaszervezetet tá-
madják, és nem a vírust - erre a következtetés-
re jutottak tudósok, amikor egy friss kutatás 
során a szisztémás lupus-ban és a reumatoid 
artritiszben szenvedők autoantitestjeihez ha-
sonló antitesteket fedeztek fel.
Azt remélik, hogy az ilyen COVID-betegeknél jó 
hatás várható az autoimmun kórképek kezelé-
sénél alkalmazott készítményektől.
Aggasztó jelek utaltak arra az említett vizsgá-
latban, hogy a szervezet immunrendszere ön-
maga ellen fordulhat, mint autoimmun beteg-
ségekben, például a lupus (szisztémás lupus 
erythematosus, SLE) vagy a reumatoid artritisz 
(RA) során az immunrendszer tévedésből az 
egészséges testet támadja. Ilyenkor egy adott 
ponton, mintha a szervezet védelmi rendszere 
megfordult volna, irányt vált, és a vírus helyett 
önmaga ellen fordul. A betegek immunrend-
szere autoantitesteket (autoellenanyag) ter-
mel, amelyek a humán sejteket veszik célba, az 
immunrendszer nem tud különbséget tenni a 
saját és idegen között. Ez a COVID-19-beteg ál-
lapotát is súlyosabbá teheti. Ez a félrevezetett, 
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átirányított immunválasz adhat magyarázatot 
arra is, hogy az igen lassan, „késlekedve” fel-
épülőknek miért van a kezdeti megbetegedé-
sük múlása után még hónapokkal is hosszasan 
megmaradó tünetük.
Az alkalmazandó kezelések szempontjából 
nagy az említett megfigyelések jelentősége: a 
jelenleg ismert és hozzáférhető tesztek segít-
ségével már ma is föl lehet fedezni az autoanti-
testeket. Megjelenésük esetén az orvosok azo-
nosítani tudják azokat a pácienseket, akiknél 
az amúgy a lupus, az RA esetén alkalmazott 
szerek előnyösek lehetnek. Bár egyik említett 
autoimmun betegség sem gyógyítható, de bi-
zonyos készítmények csökkenthetik a fellán-
golások, a tünetvisszatérések gyakoriságát és 
súlyosságát.
„Lehetséges, hogy az ilyen COVID-eseteknél al-
kalmazva ezek közül az agresszív gyógyszerek 
közül némelyik határozottabban célba talál, s 
ezáltal jobb lesz a gyógyulási esély”
– reménykedik a tanulmány vezető szerzője, 

dr. Matthew Woodruff immunológus (Emory 
University, Atlanta). Eredményük pedig nem 
váratlan, mert a tudományos világban ismert, 
hogy más vírus kiváltotta betegségek is bein-
dítják az autoantitestek képződését.
Hónapok óta világosan látni, amint a korona-
vírus egyes betegeknél azt idézi elő, hogy az 
immunrendszer ámokfutásba kezd, és végül 
nagyobb pusztítást végez a szervezetben, mint 
maga a vírus. (A dexametazon nevű szteroid 
azért bizonyul hatékonynak súlyos állapotú 
COVID-betegeknél, mert ezt az ámokfutást, 
ezt a túlzó immunválaszt, az úgynevezett ci-
tokinvihart képes elnyomni.) Egy új amerikai 
tanulmányba 52 pácienst vontak be, akik kö-
zül mindenki olyan vagy súlyos, vagy kritikus 
állapotú COVID-19-beteg volt, akinek koráb-
ban semmiféle autoimmun eredetű betegsége 
nem volt. Közülük minden második betegnél 
találtak saját szervezetük sejtjei ellen termelő-
dő autoantitesteket a vírusfertőzés kapcsán. A 
kutatók által azonosított némely autoantitest 
véráramlási problémákkal hozható összefüg-
gésbe, így lehetséges, hogy a COVID-19-bete-
geknél látott véralvadási zavarok egy részét az 
efféle immunreakciók idézik elő. Ha az autoan-
titestek sokáig jelen maradnak, akkor megvan 
a magyarázat, hogy ezek felelhetnek a hosszú 
ideig fennálló tünetekért.
Forrás: webbeteg.hu - Fazekas Erzsébet újságíró, Lektorálta: Dr. Ujj 
Zsófia Ágnes, belgyógyász, hematológus. https://www.webbeteg.
hu/cikkek/fertozo_betegseg/25945/a-covid-19-ellen-kepzodo-anti-
test-a-virus-helyett-a-beteg-ellen-fordulhat
Forrás: The New York Times https://www.nytimes.com/2020/10/27/
health/covid-antibodies-autoimmunity.html?referringSource=articleS-
hare
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COVID-19 TÁMOGATÁS

 Kérjük, támogasd 10.000 Ft-tal a Magyar 
Lupus Egyesületet! A koronavírus-járvány civil 
szervezetünket is hátrányosan érintette. Elma-
radtak programjaink, a gyógyszergyártó válla-
latok pedig nem tudtak támogatást nyújtani 
részünkre, a Covid-19-re hivatkozva.
Nagyon nagy szükségünk van a támogatá-
sodra, hogy közhasznú tevékenységünket 
ajövőben is el tudjuk végezni. Nagyon kevés 
forrásból gazdálkodunk, önkénteseink és tiszt-
ségviselőink térítés nélkül végzik munkájukat, 
üzleti tevékenységet nem végzünk, csekély 
működési jellegű költségünk van, becsületes 
múlttal rendelkezünk. 
A befolyó pénzbeli adományokból szeretnénk 
minél több koronavírussal kapcsolatos tájé-
koztatást, online videó előadást megvalósí-
tani. Szeretnénk kézfertőtlenítő szert, FFP2 
szájmaszkokat, D3 vitaminkészítményeket 
vásárolni, melyet az autoimmun betegséggel 
élőknek juttatnánk el, közvetlen a gondozá-
sukban részt vevő egészségügyi intézmények-
nek.

LEVÉL DR. MARUZSA ZOLTÁN 
ÁLLAMTITKÁR ÚRNAK

 2020. augusztusban levélben fordultam Dr. 
Maruzsa Zoltán államtitkár Úrhoz.
Tisztelt Államtitkár Úr!
A Magyar Lupus Egyesület ügyvezetőjeként, 
tagjaink és autoimmun betegséggel élők nevé-
ben írok Önnek, s kérem segítségét.
Kérjük, hogy az autoimmun betegek gyerme-
kei számára – abban az esetben, ha igénylik, 
kérvényezik ezt – egyedi méltányosság alapján 
szíveskedjék engedélyezni tankötelezettségük 
egyéni munkarendben történő teljesítését.
Egyik tagunk – aki 50%-os egészségkárosodott, 
több autoimmun betegséggel, kevert immun-
hiánnyal és több gyomor- és bélrendszeri ren-
dellenességgel küzd – jelezte, hogy az Oktatá-
si Hivatalnál érdeklődött kislányának egyéni 
munkarend lehetősége felől, és azt a választ 
kapta, hogy a szülő betegsége nem indok erre.
Professzor Dr. Poór Gyula, az ORFI Főigazgató-
ja szerint: „Maga a súlyos, előrehaladott alap-

betegség is, különösen, ha társbetegségekkel, 
szövődményekkel jár együtt, fokozott fogékony-
ságot jelent fertőzésekre, amit az autoimmun 
kórképekben nemritkán fellépő immunhiányos 
állapotok tovább növelhetnek. Az ilyenkor al-
kalmazandó hatékony gyógyszerek még inkább 
fokozhatják a fertőzésveszélyt.”
Tehát mi, autoimmun betegek minden fertőzés-
nek fokozottabban vagyunk kitéve, így fokozott 
védekezés és megelőzés javasolt. 30-32 fős zárt 
osztályokból a gyerekeinknek nagy esélyük van 
hazahozni a koronavírust. Az amerikai járvá-
nyügyi és betegségmegelőzési központ (CDC) 
tanulmánya szerint a gyerekek minden kor-
csoportja fogékony a koronavírusra. Még ha 
ők enyhe tünetekkel vagy tünetmentesen át is 
vészelik, ránk, autoimmun betegekre nagy koc-
kázatot jelenthetnek. Nem akarunk napi szinten 
félni, rettegni, és a gyerekeinktől külön költözni 
sem tudunk, mind lehetőség hiányában, mind a 
káros pszichés hatások miatt. Az iskola kötele-
ző, a gyerek érdeke az első, mondják, de az is a 
gyerek érdeke, hogy általános iskolásan (főleg 
6 évesen) ne veszítse el az édesanyját vagy az 
édesapját még véletlenül sem. Szakértők sze-
rint lesz második hulláma a koronavírusnak, 
a küszöbén vagyunk, egyre magasabb a napi 
esetszám. Az általános, központi intézkedések 
megtétele lehet, hogy nekünk késő lesz, vagy 
kevés lesz egészségünk védelméhez.
Azt kérjük tehát, hogy a krónikus autoimmun 
betegségekkel küzdő szülők gyerekei – ha a szü-
lők úgy döntenek, hogy ezt kérvényezik – kap-
hassanak egyéni munkarendet. Legyen joga és 
lehetősége ezzel a komoly krónikus betegséggel 
küzdőknek dönteni, és ha úgy döntenek, kér-
jük gyermekeik mentesítését a mindennapos 
iskolába járás alól és tankötelezettség egyéni 
munkarend szerint történő teljesítését, mert az 
egészségi állapotuk kockázatossá teszi a gyere-
keik rendszeres iskolába járását jelen helyzet-
ben.
Szegvár, 2020. augusztus 17.
Tisztelettel és köszönettel:
Purgel Zoltán
A Magyar Lupus Egyesület ügyvezetője
Államtitkár Úr válaszát a következő oldalon 
olvashatjátok.



5.A Schopper Gabriella Magyar Lupus Egyesület hírlevele



6. Lepke

SZJA KEDVEZMÉNY SLE-S 
BETEGEKNEK IS

 Az összevont adóalap adóját csökkenti a sú-
lyos fogyatékkal élő magánszemélynél az erről 
szóló igazolás alapján a fogyatékkal való élet 
kezdő napjának hónapjától ezen állapot fenn-
állása idején havonta, az adóév első napján 
érvényes havi minimálbér 5 %-ának megfelelő 
összeg. 
Az összevont adóalap adóját csökkentő ked-
vezmény igénybevétele szempontjából súlyos 
fogyatékkal élőnek kell tekinteni azt a sze-
mélyt, aki a 335/2009. (XII.29.) Kormányrende-
let mellékletében meghatározott betegségek 
valamelyikében szenved, vagy a mellékletben 
meghatározott valamely fogyatékkal él, és ez 
külön jogszabályban foglaltak szerint megálla-
pításra került. A lupusz (SLE) betegség szerepel 
a mellékletben! A kedvezmény igénybe vételé-
re jogosult az a személy is, aki fogyatékossági 
támogatásban részesül. A kedvezmény igény-
bevétele szempontjából a súlyos fogyatéknak 
minősülő betegség, illetve fogyaték megálla-
pítására, és az állapot végleges, vagy átmeneti 
jellegének meghatározása szakambulancia, 
vagy kórházi osztály szakorvosa jogosult. Az 
erről szóló igazolást tehát a szakambulancia 
szakorvosa, vagy a jogosultságot megállapító 
szakorvosi dokumentáció alapján a beteg há-
ziorvosa állítja ki. Az ideiglenes igazolást éven-
te kell kiállítani, az adóévben fennálló súlyos 
fogyatékot megalapozó betegségről, illetve a 
fogyatékról. Ha a fogyaték véglegessége került 
megállapításra, akkor végleges igazolás kerül 
kiállításra.
Tehát a dolgozó (SZJA-t fizető) SLE-s betegek 
szerezzék be az igazolást háziorvosuktól, s je-
lezzék könyvelőjüknek, hogy a kedvezményt 
igénybe szeretnék venni. (Úgy tudjuk, hogy ezt 
5 évre visszamenőleg is lehet érvényesíteni.) Ez 
a kedvezmény havonta legalább 4-5000 Ft kez-
dezményt jelent az SLE betegeknek.

FACEBOOK CSOPORT 
LUPUSSZAL ÉLŐKNEK

 Egyesületünk aktívan kihasználja a közös-
ségi média által nyújtott szolgáltatásokat és 

reklám lehetőségeket. A kezdetektől van üzleti 
Facebook oldalunk, működtetünk egy titkos 
csoportot (Facebook Kapu) tagjaink részére, 
ahol tagjaink megtekinthetik az orvosi előadá-
sok rögzített videófelvételeit. 2018-ban elindí-
tottunk egy újabb Facebook csoportot azzal a 
céllal, hogy a lupusszal élő embereknek segít-
séget nyújtsunk kérdéseikben. Egy olyan sza-
bályozott közösségi csoportot valósítottunk 
meg, ahol a csoporttagok ellenőrzött informá-
ciót kapnak kérdéseikre. A zárt csoport neve: 
Lupusszal élők. (Szándékosan kerültük a „be-
tegek”, „…betegségben szenvedők” szavakat.) 
A csoportba fel fogunk venni immunológus, 
reumatológus orvosokat, hogy moderálják, 
vagy helyesbítsék a bejegyzéseket, hozzászó-
lásokat, így sokkal hitelesebb választ és elle-
nőrzött információt kaphatnak a betegtársak.

HTTPS://WWW.FACEBOOK.COM/GROUPS/LUPUSSZALELOK/

ÁLLÁSFOGLALÁS

 A GYULLADÁSOS REUMATOLÓGIAI ÉS IMMU-
NOLÓGIAI KÓRKÉPEKBEN SZENVEDŐ BETEGEK 
KEZELÉSÉVEL ÉS ELLÁTÁSÁVAL KAPCSOLATO-
SAN A KORONAVÍRUS FERTŐZÉS LEHETŐSÉGÉ-
NEK VONATKOZÁSÁBAN.
A jelenlegi COVID-19 koronavírus járvány fo-
kozottabban veszélyeztetheti azokat a gyul-
ladásos reumatológiai vagy immunológiai 
kórképben szenvedő betegeket, akik a beteg-
ségükre immunszuppresszív gyógyszeres ke-
zelést kapnak Ilyen kezelések a hagyományos 
betegségmódosító terápiák (pl. methotrexat, 
azatioprin, leflunomid stb.), a célzott biológi-
ai terápiák (pl. TNF-gátlók, tocilizumab, an-
ti-CD20 stb.) és a célzott szintetikus terápiák 
(pl. JAK-gátlók). Ugyanakkor maga az alap-
betegség, és különösen annak aktivitása és 
esetleges tartós szteroid kezelése is hajlamosít 
a fertőzésekkel szembeni fokozott fogékony-
ságra.
Mindezek alapján több szempontot figyelem-
be kell venni a koronavírus járvány elleni vé-
delemben és mindenekelőtt be kell tartani a 
magyarországi közegészségügyi rendszer által 
előírt szabályokat és tanácsokat.
A koronavírus fertőzés súlyos vagy halálos 
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formájának rizikótényezői elsősorban az idős 
kor, az ismert szívbetegség, tüdőbetegség, ce-
rebrovascularis betegségek, a cukorbetegség 
voltak az eddigi ismeretek alapján.
Jelenleg nem tudunk arról, hogy kiemelt rizi-
kó lenne a gyulladásos reumatológiai kórkép, 
vagy autoimmun betegség és az immunszup-
presszív terápia. Mivel ezek a betegségek ke-
zelés nélkül fellángolhatnak, ami önmagában 
fokozott fertőzés rizikót jelent, nincs ok az 
alkalmazott immunszuppresszív (akár hagyo-
mányos, akár célzott terápia) kezelés csök-
kentésére vagy leállítására. Ezt támogatja az a 
rendelkezés is, hogy a járvány veszélye idején 
a célzott terápiák kiadása egy hónap terápiás 
dózis helyett 3 havi dózis kiadása lehet az or-
vos döntése alapján.
Gyulladásos ízületi vagy immunológiai kórkép-
pel kezelt, immunszupprimált betegek (felnőt-
tek és gyermekek, kortól függetlenül) számára 
tanácsoltak:
• Tartsák be a gyógyszeres kezelésre és annak 
ellenőrzésére való utasításokat
• Lehetőség szerint ne utazzanak külföldre
• Kerüljék a közösségi rendezvényeket, tömeg-
ben való mozgást
• Vegyék igénybe a fokozott társfertőzési koc-
kázat csökkentésére az elérhető védőoltáso-
kat (influenza, pneumococcus, pertussis).
• Fokozottan tartsák be az általánosan ajánlott 
alapvető viselkedési szabályokat (ls. lejjebb)
• Ha légúti fertőzésre jellemző tüneteik jelent-
keznének (láz, tartós köhögés), azonnal fordul-
janak a háziorvoshoz, ahol fontos a környezeti 
anamnézis (kikkel találkoztak: külföldön járt 
egyén stb.) felvétele és a fizikális vizsgálat.
• Ha felmerül a koronavírus fertőzés lehetősé-
ge, akkor az előírt járványügyi eljárás indokolt 
és ekkor szükséges az alkalmazott immun-
szuppresszív kezelés átmeneti felfüggesztése 
(ennek egyeztetése lehetőség szerint a gondo-
zó centrummal)
Alapvető általános intézkedések, amik elősegí-
tik az egészség megőrzését:
• Rendszeresen mosson kezet szappannal és 
vízzel, legalább 20 másodpercig. Ezután alapo-
san szárítsa meg a kezét.
• Ne érintse meg az arcát.
• Papírzsebkendőbe vagy a könyökre köhög-

jön, tüsszentsen és a papírzsebkendőt bizton-
ságos helyre dobja el.
• Használjon eldobható papírtörlőket, papír-
zsebkendőket.
• Ha nincs fertőzéses tünete, akkor nem kell 
maszkot viselni, mert a normál maszk nem 
tudja megakadályozni a vírus átterjedését.
• Fontos a megfelelő távolságtartás az egyének 
között, különösen olyanoktól, akik beteg le-
hetnek, pl. köhögnek, tüsszögnek.
• Tanácsos a hagyományos üdvözlések kerülé-
se (kézfogás, ölelés, puszi).
• Lehetőség szerint javasolt a zsúfolt tömeg-
közlekedés, emberi csoportosulások kerülése.
(Az ajánlás magába foglalja az Európai Reu-
maellenes Liga (EULAR) kiadott útmutatását 
a helyi viszonyokra történő adaptálását és a 
kiegészítő infektológiai véleményt)
Budapest, 2020. március 11.
A Magyar Reumatológusok Egyesülete elnök-
sége

KÉRDŐÍV

 Kérek minden tagot és betegtársat, hogy 
szánjon 15-30 percet a mellékelt kérdőív ki-
töltésére! Véleményed, válaszaid nagyon fon-
tosak a Magyar Lupus Egyesület számára, a 
kitöltés nagyban segíti munkánkat. A kérdőív 
online is kitölthető weblapunkon, kitöltési 
határidő 2021. január 31. A nyomtatott kér-
dőívek visszaküldési levélcíme: Magyar Lupus 
Egyesület, Szegvár, Kórógy u. 69. 6635 Kö-
szönöm segítségeteket!

VIGYÁZZON MINDENKI MAGÁRA!

 Arra szeretném megkérni minden tagunkat, 
hogy a fertőzés megelőzése érdekében tartsák 
be a védekezési szabályokat! Ha lehet, sen-
ki se menjen közösségbe, de ha mégis kell 
menni, akkor használjátok a maszkot és rend-
szeresen végezzetek fertőtlenítést (kézmosás, 
felülettisztítás). Számunkra a megnyugtató 
megoldást a koronavírus elleni védőoltás 
megjelenése jelenti, amely 2021. első negyed-
évében várható. Egyesületünk minden tagunk 
számára biztosít FFP2 szájmaszkot, D3 vita-
mint. 
Purgel Zoltán ügyvezető
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