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ONLINE LUPUSZ VILÁGNAPI PROGRAM
 A koronavírus-járvány okozta szigorítások 
miatt sajnos ebben az évben sem tudjuk meg-
tartani hagyományos Lupusz Világnapi progra-
munkat a NEAK székházában. Viszont május 
10-én online orvosi előadásokkal készülünk 
weboldalunkon és Facebook oldalunkon. 
Négy fő ismert és elismert orvost kértünk fel az 
előadások megtartására, egyelőre folynak az 
egyeztetések a témákat illetően. 
Akinek van Internet elérése, az alábbi címeken 
találja meg az online orvosi előadásokat: 
• lupusz.hu 
• facebook.com/lupuszegyesulet 
A Facebook eseményre a következő linken le-
het jelentkezni: 
• facebook.com/events/287258399608535 
Az előadások 18 órakor kezdődnek, a részletes 
„műsorújságot” május 10-e előtt pár nappal 
tudjuk közzétenni. 
Akinek nincs Internet elérése, de van otthon 
DVD lejátszója, az kérheti, hogy DVD-lemezen 
a nyár folyamán elküldjük az orvosi előadá-
sokat, viszont egyenlőre csak a Magyar Lupus 
Egyesület tagjai tudnak ezzel a lehetőséggel 
élni. A Magyar Lupus Egyesület címén (6635 
Szegvár, Kórógy u. 69.), telefonszámán (06 63 
364 400), e-mail címén (info@lupusz.hu), vagy 
Purgel Zoltán ügyvezetőnél (06 30 349 1100) le-
het igényelni a DVD lemezt.)
Ingyenes online programunkra sok szeretettel 
meghívunk és várunk minden lupusszal és más 
autoimmun betegséggel élő betegtársat. 
A programváltozás jogát fenntartjuk! A progra-
mot a Magyar Lupus Egyesület rendezi. 

SIKERÜLT MEGSZEREZNÜNK 
A LUPUS.HU DOMAIN NEVET

 2007 óta vagyok a Magyar Lupus Egyesület 
vezető tisztségviselője, azóta kiemelt célom, 
hogy interneten minél több információt tegyek 
elérhetővé a Lupus - mint egy súlyos autoim-
mun betegséggel kapcsolatban.
2007 óta több domain nevet bejegyeztettem, 
de a számunkra legfontosabb domain név - a 
lupus.hu - már foglalt volt, korábban a Lupus 
Travel utazási iroda jegyeztette be. Évekig, 
rendszeresen figyeltem a domain állapotát. Az 
elmúlt évben megtudtuk, hogy a Lupus Travel 
utazási irodának megkezdődött a felszámolá-
sa, így bíztunk abban, hogy a domain is vissza 
lesz mondva. Ez így is történt, 2020. október 
22-én 12 órakor „szabadult” fel a domain, de 
12 óra 00 perc 3 másodperckor egy domain 
spekulációkkal foglalkozó cég minket meg-
előzve beregisztrálta előttünk – feltehetően az-
zal a szándékkal, hogy nekünk egy magasabb 
összegért eladásra felkínálja.
A Magyar Lupus Egyesület nevében panaszt 
nyújtottam be a Internet Szolgáltatók Tanácsa 
Egyesülethez, melyben kértem, hogy a doma-
in jogát a Magyar Lupus Egyesületnek ítéljék 
meg. Sajnos be kellett fizetni 127.000 Ft össze-
get az eljárás megindításához, melyet én mint 
magánszemély átvállaltam a Magyar Lupus 
Egyesülettől. Szerencsére nekünk ítélték meg 
a bejegyzés jogát, így hozzájutottunk a szá-
munkra fontos domainhez, s az eljárási díjat is 
visszafizették részemre.
Tehát 14 éves terv vált valóra azzal, hogy a Ma-
gyar Lupus Egyesület nevére lett bejegyezve a 
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domain, így weboldalaink a www.lupus.hu cí-
men is elérhetővé váltak. Bízunk benne, hogy 
még több újonnan diagnosztizált betegtárs-
nak tudunk ingyenesen tájékoztatást nyújtani 
betegségünkről.
A jövőben szeretnénk még megszerezni a 
www.sle.hu domain tulajdonjogát is, ez a cím 
jelenleg egy magánszemély tulajdonában van, 
aki felajánlotta részünkre az átirányítás lehe-
tőségét weboldalunkra – melyért nagyon hálá-
sak vagyunk.

COVID-19 TÁMOGATÁS
 A koronavírus-járvány civil szervezetünket 
is hátrányosan érintette. Elmaradtak program-
jaink, a gyógyszergyártó vállalatok pedig nem 
tudtak támogatást nyújtani részünkre, ráadá-
sul a Nemzeti Együttműködési Alap is elutasí-
totta 2021. évre vonatkozó pályázatunkat.
Nagyon nehéz évnek nézünk elébe. Őszre kell 
halasztanunk Pillangó magazinunk megjele-
nését, a már hagyományos május 10-i Lupusz 
Világnapi rendezvényünket sem tudjuk hagyo-
mányosan megtartani. (Helyette online előa-
dásokat tervezünk.) Szeretnénk idén is FFP2 
szájmaszkokat vásárolni, s eljuttatni lupusz 
betegséggel élő tagjainknak. Ha van rá lehető-
séged, kérjük támogasd a Magyar Lupus Egye-
sületet, hogy közhasznú tevékenységünket 
a jövőben 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 megvalósíta-
ni.

Támogatási lehetőségek

Bankszámlára történő befizetéssel
• Az OTP Bank bármely magyarországi bankfi-

ókjában bankszámlánkra történő befizetés-
sel: 11702012-20004257.

• Személyi igazolványodat és lakcímkártyá-
dat feltétlen vidd magaddal, mert kérheti a 
pénzintézet munkatársa.

Átutalással
• Banki átutalással az 11702012-20004257 

számú számlaszámra.
Postautalványon (piros csekken) 
• Postai csekken is tudsz pénzadományt 

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

Külföldről, átutalással 
• IBAN szám: 

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

Nádor utca 16.

HAMAROSAN MEGJELENIK  
A PILLANGÓ MAGAZIN 10. LAPSZÁMA

 Terveink szerint ősszel fog megjelenni a Pil-
langó c. magazinunk legújabb, 10. lapszáma. 
Magazinunkban foglalkozunk védőoltásokról, 
a lupus szervi érintettségekről, újabb terápiás 
lehetőségekről. Amerikai lupus portáloktól is 
fog megjelenni írás magyar nyelvre lefordítva.
A magazint anyagi lehetőségeink miatt csak a 
Magyar Lupus Egyesület hivatalos tagjai szá-
mára tudjuk biztosítani. Ha nem vagy tagunk, s 
szeretnéd megkapni a magazint, lépj be egye-
sületünkbe. 
Ebben a lapszámban is meg fog jelenni az „Én 
naplóm rovat”, melyben egy betegtárs írhatja 
le történetét a lupusszal való együttélés kihí-
vásáról. Jelenleg még nincs történetünk, ezért 
keresünk olyan betegtársat, aki szívesen írna 
erről. Az info@lupusz.hu e-mail címünkre vár-
juk a jelentkezéseket.

REUMATOLÓGIÁRÓL MINDENKINEK
 A Reumatológiáról mindenkinek c. magazint 
e hírlevelünkkel egyidőben postázzuk Aktív I. 
és Támogató I. tagjaink részére. A magazint a 
Magyar Reumatológia Haladásáért Alapítvány 
jóvoltából ingyenesen kapta egyesületünk, ez-
úton is köszönjük Dr. Hodinka László Főor-
vos Úr nagylelkű felajánlását.
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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.
• facebook.com/groups/lupusszalelok/

INTERNETES PORTÁLUNK
 Már nyolc domain címen működik beteg-
tájékoztató portálunk, kiemelt látogatottsági 
adatokkal. A portálok mellett van Facebook ol-
dalunk és csoportjaink, valamint YouTube csa-
tornánk. Büszkék vagyunk arra, hogy portálun-
kon 89 db saját gyártású orvosi előadás videó 
van fent összesen 3111 perc „terjedelemeben”. 
Az egyedülálló tartalom mennyiségét jól jelzi, 
ha egyszerre szeretne valaki hozzáfogni a vide-
ók megnézéséhez, az több mint két teljes na-
pig tartana. 
Weboldalaink: 
• lupus.hu
• lupusz.hu
• lupusbetegseg.hu
• lupuszbetegseg.hu
• magyarlupusegyesulet.hu
• hungarianlupusgroup.org 
• autoimmun.hu
• sle.hu
Facebook oldalunk:
• facebook.com/lupuszegyesulet
YouTube csatornánk:
• youtube.com/user/LupusHungary
Lupusszal élők Facebook csoport:
• facebook.com/groups/lupusszalelok
A Magyar Lupus Egyesület tagjai Facebook 
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csoport (tagjaink részére):
• facebook.com/groups/ 

kapu.magyarlupusegyesulet

TAGSÁGUNK A LUPUS EUROPE 
SZERVEZETBEN

 A Lupus Europe európai ernyőszervezetet 
több mint 30 éve alapították európai orszá-
gok szervezetei, hogy hatékonyan képviselje 
Európában az lupuszos betegek érdekképvi-
seletét. A Magyar Lupus Egyesület 2003-tól 
tagja az európai ernyőszervezetnek, azóta 
minden évben fizeti az éves tagdíj összegét. 
Rendszeresen részt veszünk közös nemzetközi 
projektekben, felmérésekben. 2010-ben egye-
sületünk rendezte meg az éves Lupus Europe 
konvenciót.

TAGDÍJAK LEKÖNYVELVE
 Január 31-e volt egyesületünkben tagdíjfize-
tési határidő, sajnos elég sokan ezt nem telje-
sítették, így hivatalos taglétszámunk 100 fő alá 
csökkent – ami egy elég szomorú adat. Amikor 
pályázunk, vagy támogatási kérelmet nyújtunk 
be, a tagok száma mindig egy fontos indikátor, 
hiszen ez alapján lehet mérni egy civil szerve-
zet társadalmi támogatottságát, amely nagy-
ban befolyásolja az elbírálás eredményét. 
Azt szeretném, ha a betegtársak belegondolná-
nak abba, hogy ha nem lenne (vagy megszűn-
ne) az egyesület, akkor nem lenne weboldal, 
érdekképviselet, rendezvény, magazin, s még 
sorolhatnám. Amikor engem diagnosztizáltak 
az SLE betegséggel, az volt az első dolgom, 
hogy rákerestem az Interneten. Akkoriban ma-
gyar nyelven nem volt semmilyen információ 
elérhető a betegségről, ekkor határoztam el, 
hogy ezen változtatni fogok. 
14 év alatt felépítettem egy olyan internetes 
portált, amelyen óriási tartalom érhető el, 
a cikkektől és hírektől az előadás videókig. 
Büszke vagyok arra, hogy jelenleg 89 db saját 
gyártású videó van fent összesen 3111 perc 
„terjedelemeben”. Az oldal letöltések száma 
évente megközelíti a félmilliót. Viszont amikor 
ránézek a tagsági adatokra, akkor szomorúan 
felteszem magamban azt a kérdést, hogy szük-
ség volt-e a több ezer óra önkéntes munkámra, 

vajon megérte-e. 
Amikor Amerikában diagnosztizálnak egy SLE 
beteget, az azonnal belép az amerikai lupusz 
egyesületbe, s támogató tagként a legtöbbször 
követik családtagjai is. Pedig ott százszoro-
sa a tagsági díj összege, mint a Magyar Lupus 
Egyesületnek. Tudom, hogy a magyar betegek 
anyagi helyzete, lojalitása, perspektívája bo-
rúsabb képet mutat, de nem hiszem el, hogy 
valaki ne tudjon évente 3000 Ft összegű tagdí-
jat megfizetni. 
Tagjaink hozzáférnek az alábbi tartalmakhoz 
is:
89 orvosi előadás videó.
9 Pillangó magazin (hamarosan jön a 10. is).
Facebook csoport a tagoknak, videókkal, ma-
gazinokkal.
Ezúton is szeretném megköszönni annak a kö-
zel 100 főnek, akik tagjai maradtak a Magyar 
Lupus Egyesületnek.  Purgel Zoltán ügyvezető

SZÁMÍT AZ EGY SZÁZALÉKOD!
 Kérünk, hogy személyi jövedelemadód 
egy százalékát ajánld fel a Magyar Lupus 
Egyesületnek!
Ha könyvelőd készíti el adóbevallásodat, tá-
jékoztasd, hogy a Magyar Lupus Egyesületnek 
szeretnéd felajánlani adód egy százalékát!
Aki a munkáltatójának adja le a nyilatkozatát, 
annak a munkáltató által kijelölt időpontig kell 
odaadnia a nyilatkozatot, de idén is igaz, hogy 
ha valaki ezt elfelejti, vagy kicsúszik valame-
lyik határidőből, akkor május 1-ig bárki elküld-
heti egy külön borítékban is a nyilatkozatot. 
Fontos! A nyilatkozat csak akkor érvényes, ha 
a borítékon feltünteted neved, lakcímedet és 
adóazonosító jeledet!
Kérünk, informáld családodat, rokonaidat, 
barátaidat, kollégáidat, ügyfeleidet, az adó 
egy százalék felajánlásának fontosságáról és 
szükségességéről! Ha van könyvelő ismerősöd, 
juttasd el részére felhívásunkat. 
Adószámunk: 18157860-1-06

A PTE REUMATOLÓGIAI 
ÉS IMMUNOLÓGIAI KLINIKA FELHÍVÁSA

 A szisztémás autoimmun betegségekben 
és gyulladásos ízületi betegségben szenvedő 
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betegeknél már önmagában a betegség is, va-
lamint a kezelésére alkalmazott gyógyszerek 
is növelhetik a fertőzések kialakulására a fogé-
konyságot.
A fertőzés következtében kialakuló magas láz 
kifejezetten megterhelheti a szervezetet, mely 
akár szív-, tüdő- és veseproblémákat is ered-
ményezhet. Emellett az immunrendszer mű-
ködését befolyásoló gyógyszeres kezelés miatt 
a fertőzés súlyosabb formában jelentkezhet, 
nagyobb a tüdőgyulladás kialakulásának a ve-
szélye, a gyógyulás is elhúzódóbb lehet.
Éppen ezért betegeinknél nagyon fontos a fer-
tőzések lehetőség szerinti megelőzése. Ebben 
nyújtanak nagy segítséget a védőoltások.
INFLUENZA ELLENI VÉDŐOLTÁS
Kinek javasolt az influenza elleni védőoltást?
Klinikánkon támogatjuk és javasoljuk minden 
szisztémás autoimmun betegségben és gyulla-
dásos ízületi betegségben szenvedő betegünk-
nél (azaz szisztémás szklerózis, szisztémás 
lupusz eritematózus, antifoszfolipid szindró-
ma, Sjögren szindróma, gyulladásos izombe-
tegség, vaszkulitisz, polymyalgia reumatica, 
reumatoid artritisz, spondilitisz ankilopoetika, 
pikkelysömörhöz társuló gyulladásos ízületi 
betegségben) az influenza elleni védőoltás be-
adását.
Az influenza elleni védőoltás az immunológiai 
betegséget nem befolyásolja hátrányosan.
A védőoltás ingyenesen igényelhető, a beadás-
sal kapcsolatban keresse a gondozó Háziorvos 
Kollégát.
Kinél nem javasolt a védőoltás beadása?
Amennyiben tojással (ovalbumin), formalde-
hiddel, gentamicinnel, neomicinnel, vanko-
micinnel, illetve ciprofloxacinnal szembeni 
allergia ismert, vagy 2 héten belül felső légúti 
fertőzésre vagy egyéb fertőzésre utaló tünete 
volt az illető személynek, nem javasolt a vé-
dőoltás beadása.
Melyik védőoltást adassák be a szisztémás 
autoimmun betegségben/gyulladásos ízületi 
betegségben szenvedők?
A három komponensű védőoltás is hatékony, 
nem kell várni a 4 komponensűre (ami várha-
tóan idén nem is lesz elérhető, csak egy na-
gyon szűk csoport - terhes nők és 3 év alatti 

kisgyerekek számára).
Szükséges-e az immunszupresszív gyógysze-
rek módosítása az oltás előtt?
Az immunszupresszív gyógyszerek módosítása 
nem szükséges a beadás előtt, alatt és után.
Amennyiben jelentősen immunszupresszív ke-
zelést kap jelenleg (ciklofoszfamid, Mabthera, 
vagy közepes-nagy dózisú Medrol, azaz 16 mg, 
vagy e feletti dózis), a védőoltás hatékonysá-
ga kifejezetten csökkenhet. Emiatt ebben az 
esetben a beteggel egy háztartásban élőknél 
javasolt főként az influenza elleni védőoltás 
beadása.
A TÜDŐGYULLADÁS ELLENI VÉDŐOLTÁS 
(PNEUMOCOCCUS ELLENI VÉDŐOLTÁS)
Kinek javasolt a tüdőgyulladás elleni védőol-
tás beadása?
A tüdőgyulladás elleni védőoltás ingyenesen 
nem érhető el, beszerzése anyagi terhet ró a 
családra. Mégis, amennyiben az anyagi helyzet 
lehetővé teszi, ezen védőoltás beadását is ja-
vasoljuk a biológiai terápiás kezelésben, illetve 
egyéb immunszupresszív kezelésben (Medrol, 
Myfenax, Advagraf, Imuran, Methotrexat, Ebet-
rexat/Namaxir/Metoject, Leflunomid/Arava) 
részesülő betegeinknél.
Ezen gyógyszeres kezelések nélkül is javasolt 
beadatni, amennyiben a betegnek ismert 
tüdőbetegsége is van (tüdőfibrózis, pulmoná-
lis hipertónia, idült obstruktív tüdőbetegség, 
asztma).
A tüdőgyulladás elleni védőoltás felírásában 
és beadásában kérje a gondozó Háziorvos Kol-
léga segítségét.
Mi a teendő, ha mindkét védőoltást be szeret-
nék adatni?
A védőoltások beadathatóak ugyanazon a 
napon (amennyiben 2 héten belül fertőzésre 
utaló tünetek nem voltak), ebben az esetben a 
két védőoltás beadása a két különböző vállba 
történjen.
Amennyiben további kérdések merülnek fel a 
gondozó Háziorvos Kollégában, kérjük keresse 
Klinikánkat bizalommal.
PTE Reumatológiai és Immunológiai Klinika
Pécs, 2020.11.13.
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MELYIK VÉDŐOLTÁST KAPHATOM?

A Reumatológiai Tanszék Debrecen ajánlása 
a COVID-19 oltásról
Kedves Betegeink, kedves Kollégák!
Naponta sok kérdést kapunk, hogy autoim-
mun-reumatológiai betegeink milyen védőol-
tást kaphatnak?
Előre leszögezzük: a semminél minden jobb, 
oltassák be magukat!
A rendelet és a vakcinák előirata viszont a kö-
vetkezőképpen szabályozza a vakcinációt:
1. Pfizer és Moderna vakcina minden életkor-
ban és krónikus autoimmun-reumatológiai be-
tegeknek is adhatók
2. Az AstraZeneca vakcina adható krónikus au-
toimmun-reumatológiai betegeknek, de csak 
60 éves kor alatt
3. A Sputnik orosz vakcina, bár minden korosz-
tálynak adható egyébként, autoimmun-reu-
matológiai betegeknek NEM adható
4. A kínai vakcináról egyelőre nem nyilatko-
zunk, mivel még belső engedélyeztetés alatt 
van, és az alkalmazási előiratát nem láttuk.
Az is fontos, hogyha immungátló készítményt 
(metotrexát, leflunomid), szteroidot vagy bio-
lógiai szereket kapnak, az oltás a mai álláspont 
szerint mehet a gyógyszerek felfüggesztése 
nélkül is, egyedül a rituximabot kapó betegek-
nél kell szünetet tartani.
Üdvözlettel, jó egészséget kívánunk
A DE Reumatológiai Tanszék munkatársai

A MAGYAR REUMATOLÓGUSOK  
EGYESÜLETE ELNÖKSÉGÉNEK  

ÁLLÁSFOGLALÁSA
Útmutatás a gyulladásos reumatológiai és 
immunológiai kórképekben szenvedő bete-
gek koronavírus elleni védőoltásával kap-
csolatosan
Kedves Betegeink, Kedves Kezelőorvosok!
Az alábbi állásfoglalást a szegedi Reumatoló-
giai és Immunológiai Klinika levele alapján ké-
szítettük, és mint hivatalos MRE állásfoglalást 
közöljük.
Egyesületünk álláspontja szerint – követve a 
nemzetközi és hazai ajánlásokat – minden kró-
nikus autoimmun–reumatológiai betegünk-

nek javasoljuk a koronavírus elleni védőoltás 
beadását! A védőoltások mellékhatásainak 
súlyossága nincs arányban azzal a súlyos, akár 
életveszélyes betegséggel, amit a védőoltás 
elmaradása esetén a koronavírus okozhat egy 
autoimmun–reumatológiai betegnek. A vé-
dőoltás megfelelő idő eltelte után a COVID-19 
betegségen átesetteknek is javasolt.
A jelenleg Magyarországon forgalomban lévő 
oltóanyagok a jelen vizsgálati eredmények 
alapján biztonságosnak tekinthetők.
Jelenleg több védőoltás elérhető. Ezek közül 
az mRNS alapú, Pfizer és Moderna cégek által 
gyártott vakcinákat, valamint az AstraZene-
ca és a Johnson&Johnson vírusvektor alapú 
vakcináját minden életkorban, és az alapbe-
tegségtől függetlenül, így autoimmun–reuma-
tológiai betegségekben is lehet alkalmazni. A 
szintén vírusvektor alapú Sputnik-V-vakcinát 
minden korosztály kaphatja, de krónikus bete-
geknek ellenjavallt (autoimmun–reumatológi-
ai betegeknek is). Ennek oka, hogy nem áll ren-
delkezésre megfelelő mennyiségű adat ezen 
betegcsoportokban. Végül, az inaktivált/elölt 
vírust tartalmazó kínai Sinopharm-vakcinát 
hatósági határozat alapján minden korcsoport 
kaphatja, megfelelően kezelt és egyensúlyban 
tartott krónikus betegek is. Arról, hogy az Ön 
betegsége egyensúlyban van-e, konzultáljon 
kezelőorvosával. 
Ezen vakcinákat két fázisban kell beadni, a má-
sodik dózist a vakcina típusától függően 2–12 
héttel az elsőt követően, és ezután egy héttel 
tekinthető megfelelő mértékűnek a védettség. 
A fogamzásképes nők a második oltás után 
legalább 2 hónapig kerüljék a terhességet! 
Az oltással szembeni legfőbb ellenjavallatok
a korábbi védőoltások kapcsán jelentkező 
súlyos allergiás/anafilaxiás reakció (de ez 
esetben is érdemes konzultálni az oltóhely or-
vosával, aki szükség esetén allergológus szak-
véleményét kérheti ki – elenyészően ritka azon 
eseteknek a száma, amikor allergia miatt nem 
javasolt a védőoltás felvétele!),
akut lázas állapot,
krónikus betegség akut fellángolása esetében 
–, vagyis, ha autoimmun, illetve gyulladásos 
reumatológiai betegsége az átlagosnál jelen-
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tősen erősebb gyulladásos tüneteket mutatna 
– azt javasoljuk, hogy keresse meg kezelőorvo-
sát!
Gyakoribb mellékhatások: fájdalom, duzza-
nat, bőrpirosodás a beadás helyén, fáradtsá-
gérzés, fejfájás, émelygés, izom- és/vagy ízületi 
fájdalom, hidegrázás, láz. 
Ritka mellékhatások lehetnek továbbá meg-
nagyobbodott nyirokcsomók, rossz közérzet, 
végtagfájdalom, álmatlanság, viszketés az in-
jekció beadási helyén.
A felsorolt reakciók enyhítésére fájdalom- és/
vagy lázcsillapító gyógyszerekkel (pl. parace-
tamolt tartalmazó termékekkel) tüneti kezelés 
alkalmazható. Ezek azonban átmeneti reakci-
ók, melyek szövődmények nélkül, általában 
1-3 napon belül megszűnnek. A második oltást 
követően tapasztalatok alapján erőteljesebb 
mellékhatások jelentkezhetnek (láz, levertség, 
fejfájás), de ezek általában szintén 1-3 napon 
belül megszűnnek.
Védőoltás gyógyszeres kezelés mellett
Azon autoimmun–reumatológiai betegek, akik 
immungátló-kezelésben részesülnek, bizton-
sággal kaphatják az oltásokat, fokozottabb 
mellékhatások nem várhatók. Arról sincs ada-
tunk, hogy a védőoltás a gyulladásos betegsé-
gét fellobbantaná.
A tartós kis dózisú kortikoszteroid-kezelés mel-
lett a vakcinák biztonságosan alkalmazhatók. 
Az európai elvek szerint, alapvetően egyik im-
mungátló, biológiai terápiás szer mellett sem 
kell a gyógyszeres kezelést felfüggeszteni, ha-

nem a védőoltás beadható. Egyedül cyclop-
hosphamid- (Cytoxan, Endoxan) és rituximab- 
(MabThera, Ruxience) kezelés esetén, illetve 
annak tervezésekor érdemes külön is egyeztet-
ni reumatológus kezelőorvosával. Ezek a sze-
rek azok ugyanis, amelyek az oltással egyidő-
ben adva igazoltan csökkentik a vakcinára 
adott megfelelő immunválaszt. A cyclophos-
phamid-kezelést érdemes a vakcina-dózisok 
beadását követő hétre, a rituximab-kezelést 
pedig a második oltást követő 2–4. hétre időzí-
teni amennyiben lehetséges. Egyéb típusú im-
mungátló kezelés dózisát és adagolását nem 
szükséges módosítani az oltás tekintetében.
Kérjük, kérdéseivel keresse fel gondozó reu-
matológus kezelőorvosát! Ahogy új adatok 
is megjelennek, ajánlásunkat folyamatosan 
megújítjuk majd.
Jó egészséget kívánunk!
a Magyar Reumatológusok Egyesülete Elnök-
sége

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. 
Purgel Zoltán ügyvezető
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