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III. HEVÉR KRISZTINA DÍJ 
- PÁLYÁZATI KIÍRÁS

 A Schopper Gabriella Magyar Lupus Egyesü-
let Hevér Krisztina emlékére 2009. szeptember 
26-án, a 16/2009. (IX.29.) számú közgyűlési ha-
tározat alapján Hevér Krisztina Díjat alapított.
Hevér Krisztina fiatalon, 34 éves korában, 
2009. augusztus 20-án hunyt el. Egyesületünk 
és a magyarországi autoimmun betegséggel 
élők sokat köszönhetnek önkéntes munká-
jának. Sokat tett a nemzetközi kapcsolatok 
megerősítése érdekében, civil munkájával a 
magyar lupusszal élő betegtársakat segítette. 
Kiemelkedő munkája példaértékű lehet min-
denki számára.
Hevér Krisztina emléke előtt, tisztelegve hir-
detjük meg a harmadik Hevér Krisztina Díj pá-
lyázati kiírását.
1. A pályázat címe: Autoimmun betegséggel 
való együttélés kihívásai
2. A pályázat beadásának határideje: 2022. 
március 31.
3. Eredményhirdetés: 2022. május 7. szom-
bat délután, a Lupusz Világnapi rendezvényen.
Helyszín: Budapest, Országos Egészségbizto-

sítási Pénztár székházának konferenciaterme 
(Budapest, 13. kerület, Váci út 73/A) (A korona-
vírus-járvány okozta szigorítások miatt fenn-
tartjuk a jogot az időpont és a helyszín megvál-
toztatásának.)
4. Díjazás: A Hevér Krisztina Díjat kiíráson-
ként egy pályázó nyerheti el. A nyertes pályázó 
emlékplakettben és 20.000 Ft értékű vásárlási 
utalványban részesül.
5. A pályázat beadásának módjai:  
Postai küldeményként a Schopper Gabriel-
la Magyar Lupus Egyesület levélcímére: 6635 
Szegvár, Kórógy u. 69. A borítékra rá kell írni: 
„Hevér Krisztina Díj”.
E-mailben az info@lupusz.hu e-mail címre. A 
tárgy mezőbe bele kell írni: „Hevér Krisztina 
Díj”. 
6. Nevezési díj: nincs. 
7. Részvételi feltételek:
• Magyar állampolgárság.
• A pályázat megfelel a tartalmi kiírásnak.
• A beérkezett írásos pályamű terjedelme 2-10 

oldal (A/4 méretű lapon kézírás, vagy szöveg-
szerkesztett oldal.).

• Egy pályázó egy pályaművet nyújthat be.
• A pályaműben szerepelnie kell a pályázó ne-

vének, címének, egyéb elérhetőségének (te-
lefonszám, e-mail).

• A pályázó beleegyezik abba, hogy a pályamű 
a Magyar Lupus Egyesület kiadványaiban és 
weblapján megjelenhessen.

8. Zsűrizés: a beérkezett pályázatokat a Ma-
gyar Lupus Egyesület 10 fő önkéntese értékeli.
A zsűri tagjai javaslatot tesznek a legjobb pá-
lyamunkára. A zsűri dönthet úgy, hogy nem ja-
vasol pályamunkát a második Hevér Krisztina 
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Díjra. A döntés végleges, a pályázók nem jogo-
sultak fellebbezni a döntés ellen. 
9. Egyéb: A pályázatra beérkezett pályamun-
kákat nem küldjük vissza.
Az első Hevér Krisztina Díjat Kátai Andrea, a 
második Hevér Krisztina Díjat pedig Csajági 
Ildikó nyerte meg, pályamunkájuk weblapun-
kon és Pillangó magazinunkban olvasható.

RAJZPÁLYÁZAT:  
A PILLANGÓ EZER ÁRNYALATA

 A Schopper Gabriella Magyar Lupus Egyesü-
let rajzpályázatot hirdet autoimmun betegség-
gel élő szülők gyermekeinek.
1. A pályázat címe: A pillangó ezer árnyalata
2. A pályázat beadásának határideje: 2022. 
március 31.
3. Eredményhirdetés: 2022. május 7. szombat 
délután, a Lupusz Világnapi rendezvényen.
Helyszín: Budapest, Országos Egészségbizto-
sítási Pénztár székházának konferenciaterme 
(Budapest, 13. kerület, Váci út 73/A)
(A koronavírus-járvány okozta szigorítások mi-
att fenntartjuk a jogot az időpont és a helyszín 
megváltoztatásának.)
4. Díjazás:
• 1. helyezett: 15.000 Ft értékű könyvutalvány, 

oklevél
• 2. helyezett: 10.000 Ft értékű könyvutalvány, 

oklevél
• 3. helyezett: 5.000 Ft értékű könyvutalvány, 

oklevél
• Közönségdíj: 5.000 Ft értékű könyvutalvány, 

oklevél
5. Részvételi feltételek:
• A pályázaton csak 18 év alattiak vehetnek 

részt.
• Egy pályázó maximum három, bármilyen 

technikával készített alkotást adhat be.
• A papírlap mérete: A4 (210 × 297 mm). Lehet 

álló vagy fekvő tájolású.
• A rajz hátoldalán szerepelni kell a pályázó 

nevének, címének, egyéb elérhetőségének 
(telefonszám, e-mail).

• A pályázó beleegyezik abba, hogy a pályamű 
a Magyar Lupus Egyesület rendezvényein, ki-
adványaiban és weblapján megjelenhessen.

6. Nevezési díj: nincs.
7. Beadás módja: A pályázat beadásának 
módja: kizárólag postai küldeményként a 
Schopper Gabriella Magyar Lupus Egyesület 
levélcímére: 6635 Szegvár, Kórógy u. 69. A bo-
rítékra rá kell írni: „A pillangó ezer árnyalata”.
8. Zsűrizés: a beérkezett pályázatokat a Ma-
gyar Lupus Egyesület 10 fő önkéntese értékeli.
A zsűri tagjai javaslatot tesznek a legjobb pá-
lyamunkára. A zsűri dönthet úgy, hogy nem ja-
vasol pályamunkát a második Hevér Krisztina 
Díjra. A döntés végleges, a pályázók nem jogo-
sultak fellebbezni a döntés ellen.
A közönségdíjat a Magyar Lupus Egyesület Fa-
cebook oldalán hirdetjük meg, a legtöbb sza-
vazatot (lájkot) elérő rajz kapja a közönségdí-
jat.
9. Egyéb: A pályázatra beérkezett pályamun-
kákat csak felbélyegzett válaszboríték csatolá-
sa esetén küldjük vissza, várhatóan 2022. év IV. 
negyedévében.

AUTOIMMUN MOBILFLOTTÁT 
ALAPÍTUNK

 A Magyar Lupus Egyesület autoimmun és 
reumatológiai betegséggel élők részére, va-
lamin ezeken a területeken dolgozó orvosok 
részére mobiltelefon flottahálózatot alapít. 
Célunk az, hogy a flottatagok egy kedvezmé-
nyes (kb. 1.000 Ft-os) havidíj ellenében ingyen 
tudjanak beszélgetni egymással korlátlanul, 
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flottán kívülre kedvezményes áron tudjanak 
hívást indítani, megfizethető mobilinternet 
csomag legyen elérhető és jutányos áron tud-
janak készüléket vásárolni, akár részletfizetés-
sel.  A mobilszolgáltatókkal június óta tárgya-
lásban vagyunk, egyelőre még nem kötöttünk 
szerződést, eddig a Telenor-tól kaptuk a leg-
kedvezőbb ajánlatot. 
A flottához a Magyar Lupus Egyesület tagjai díj-
mentesen tudnának csatlakozni, hívószámuk 
megtartásával. (A Magyar Lupus Egyesület 
tiszteletbeli tagjainak is biztosítjuk ezt a lehe-
tőséget.) Aki nem tagja a Magyar Lupus Egye-
sületnek, annak 5.000 Ft éves díjért tudnánk 
biztosítani a flotta használatát.  
Fontos információ, hogy a flottához való csat-
lakozás esetén a telefonszám nem változik és 
a tulajdonjog is az előfizetőnél marad. További 
információval hamarosan jelentkezünk. 

TAGDÍJ FIZETÉS

 Kérjük tagjainkat, hogy egyesületünk zökke-
nőmentes működése érdekében 2022. 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 (változatlanul) a következők. 
Aktív I. és Támogató I. tagság esetén 4.000 Ft / 
év, Aktív II. és Támogató II. tagság esetén pedig 
3.000 Ft / év.
Költségmegtakarítás miatt nem küldünk külön 
értesítést és készpénzátutalási megbízást (sár-
ga csekket), kérjük, hogy mindenki keressen 
meg egy OTP bankfiókot, s ott (bankfióki kész-
pénzbefizetéssel) fizesse be a tagdíjat vagy 
utalja át 11702012-2004257 bankszámlánkra. 
Weboldalunkon bankkártyás (Barion vagy Pay-

Pal) fizetésre is lehetőség van. 

PÁLYÁZATOK, TÁMOGATÁSOK

 Sajnos az egy évvel ezelőtt a Nemzeti 
Együttműködési Alaphoz beadott működési 
és szakmai pályázatunk negatív elbírálásban 
részesült, így ebben az évben pályázati forrás 
nélkül maradtunk, amely civil szervezetünk 
működését veszélybe sodorta. 
2021. október 21-én egy újabb pályázatot 
adtunk be „Esélyegyenlőséggel 28 éves civil 
szervezetünkért és az autoimmun betegség-
gel élő magyar embertársainkért” címmel, 
amelyben a 2022. évi működési költségeire 
és szakmai programjaira kérünk 2 446 000 
Ft összegű forrást. Nagyon bízunk NEAO-
KP-1-2022/10-000617 azonosítószámú pályá-
zatunk pozitív elbírálásában. 
Jó hír, hogy szeptemberben a Magyar Reuma-
tológusok Egyesületétől 200.000 Ft összegű 
támogatást kaptunk a „Hevér Krisztina Díj” 
és „A pillangó ezer árnyalata c. rajzpályázat” 
projektünk részbeni támogatására. Ezúton is 
hálásan köszönjük az Egyesület elnökének és 
tisztségviselőinek, valamint tagjainak nagylel-
kű támogatását.
Novemberben támogatási kérelmet nyújtunk 
be azoknak a gyógyszergyártó vállalatoknak, 
akik autoimmun és reumatológiai betegséggel 
élőknek gyártanak és forgalmaznak vénykö-
teles gyógyszerkészítményeket. Jelenleg szo-
morú képet mutat a Magyar Lupus Egyesület 
anyagi helyzete – még a 28 évvel ezelőtti alapí-
táskor is jobb anyagi helyzetben volt közhasz-
nú civil szervezetünk. 
Magánszemélyektől és vállalkozásoktól is 
tudunk fogadni anyagi jellegű támogatást. 
Nagyon nagy szükségünk van anyagi for-
rásra, hogy közhasznú tevékenységünket a 
jövőben is el tudjuk végezni. Nagyon kevés 
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forrásból gazdálkodunk, önkénteseink és 
tisztségviselőink térítés nélkül végzik mun-
kájukat, üzleti tevékenységet nem végzünk, 
csekély működési jellegű költségünk van, 
becsületes múlttal rendelkezünk. Amennyi-
ben van rá lehetősége, kérjük egyedi összegű 
pénzadománnyal támogassa a Magyar Lupus 
Egyesületet. Bankszámla számunk: 11702012-
2004257. (Külföldről történő támogatás: IBAN: 
HU96117020122000425700000000 - BIC kód: 
OTPVHUHB)
Cégek, vállalkozások úgy is tudnak bennünket 
támogatni, ha hirdetési felületet vásárolnak a 
következő Pillangó című nyomtatott újságunk-
ba. A vásárlásról ÁFA mentes számlát tudunk 
kiállítani.) 

ÚJ GYÓGYSZER AZ SLE KEZELÉSÉBEN

 Legelőször az amerikai lupusz betegszerve-
zet, a Lupus Foundation of America számolt 
be arról, hogy az FDA jóváhagyta a Saphnelo 
(anifrolumab-fnia hatóanyagú) infúzió készít-
ményt, amely egy új kezelési lehetőség lesz a 
közepesen súlyos vagy súlyos SLE-ben. A ké-
szítményt az AstraZeneca gyógyszergyártó ké-
szíti.
A Saphnelo gátolja az immunrendszer egyik 
kulcsfontosságú fehérjéjét, az IFNAR receptort, 
amely jeladóként működik, felerősítve az I-es 
típusú interferonoknak nevezett apró hírvivők 
jeleit. A III. fázisú klinikai vizsgálat összesített 
adatai kimutatták, hogy a standard terápia 
mellett a Saphnelo- t kapó betegnél többet ja-
vult a betegség, mint azoknál, akik a standard 
terápia mellett placebót is kaptak.
„A fontos mérföldkőhöz való megérkezéshez 
több száz lupusos ember bevonására volt 
szükség a világ minden tájáról, akik önként 
jelentkeztek több klinikai vizsgálatban való 

részvételre. Hálásak vagyunk önzetlen erőfeszí-
téseikért, valamint a klinikai orvosok, kutatók 
erőfeszítéseiért, akik fáradhatatlanul dolgoz-
nak az SLE betegség gyógyszerfejlesztésének 
támogatásán. Nélkülük nem tudnánk új, életet 
megváltoztató terápiákat felfedezni.” - mondta 
Susan M. Manzi, a Lupus Foundation of Ameri-
ca elnöke.

HIRDETŐKET KERESÜNK 
PILLANGÓ MAGAZINUNKBA

Pillangó magazin
• 32 + 4 oldalas exkluzív megjelenésű magazin.
• Célcsoport: autoimmun betegséggel élő be-

tegek és az autoimmun betegek gyógyításá-
ban részt vevő orvosok és intézmények.

• A magazin nyomtatásban és online jelenik, 
ingyenesen.

• Hatékony és kiváló minőségű hirdetési lehe-
tőség.

• A Magyar Lupus Egyesület 1993 óta ad ki tájé-
koztató kiadványokat az autoimmun beteg-
séggel élőknek.

• Tervezett lapszám megjelenése: 2022. január 
31.

Hirdetési formátumok, díjak
• 1/4 oldal - 90 × 128 mm (belső oldal) - 38.800 

Ft
• 1/2 oldal - 185 × 128 mm (belső oldal) - 68.800 

Ft
• 1/1 oldal - 185 × 262 mm (belső oldal) - 

118.800 Ft
• 1/1 oldal - 210 × 297 mm + 3-3 mm kifutó (bo-

rító) - 138.800 Ft
Hirdetési feltételek
• A bemutatkozás lehet szöveg, (színes) kép, 

vagy ezek kombinációja.
• A hirdetési anyag elküldhető e-mailben vagy 

bármilyen adathordozón. (Az adathordozót 
visszajuttatjuk.)

• CYMK színeket és legalább 300 dpi felbontást 
preferálunk.

• A szerkesztett hirdetésről korrektúrát muta-
tunk be.

• Megrendelés, anyagleadás határideje: 2021. 
november 30.

• Tervezett megjelenés: 2022. január 31.
• A kiadvány weboldala: www.lupusz.hu/pil-
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lango
• A hirdetési díjról átutalásos számlát tudunk 

kiállítani, amelynek végösszege ÁFA mentes.
Terjesztés
• Autoimmun betegséggel élők részére, vala-

mint postai küldeményben a Magyar Lupus 
Egyesület tagjai részére.

• Reumatológiai és autoimmun betegek ke-
zelésében részt vevő egészségügyi intézmé-
nyek (kórházak, klinikák, autoimmun centru-
mok). A kiadványt várótermekben helyezzük 
el.

• A magazint online is publikáljuk weboldala-
inkon és közösségi oldalainkon.

• A kiadvány ingyenes, kereskedelmi forgalom-
ba nem kerül!

Tisztelettel: Purgel Zoltán főszerkesztő

ELHUNYT SIMON MARI SZÍNÉSZNŐ

 62 éves korában elhunyt Simon Mari szí-
nésznő - közölte a Színház Online.
Simon Mari 1958. november 15-én született 
Budapesten. A Színház- és Filmművészeti Főis-
kolán 1983-ban kapott diplomát Marton László 
osztályában, majd a Vígszínházhoz szerződött. 
1985–86-ban a debreceni Csokonai, 1986–89-
ben a nyíregyházi Móricz Zsigmond, 1989-ben 
az egri Gárdonyi Géza Színház tagja volt, ám 
az elmúlt időszakban szabadúszóként dolgo-
zott. Láthattuk a Cha-Cha-Cha, az Elcserélt 
szerelem, A kör négyszögesítése, a Szeleburdi 
vakáció című filmekben és a Szomszédok so-
rozatban is felbukkant.
Olyan szerepekben remekelt, mint Sharon 
Lake (Allen: Játszd újra, Sam!); Hazel (O’Neill: 
Amerikai Elektra); Fanny (Krleža: Léda); Ophé-
lia (Sh.: Hamlet); Tünde (Vörösmarty M.: Cson-
gor és Tünde); Andromaché (Euripidész–Sart-

re: Trójai nők); Colette (Eisemann M.: Fekete 
Péter); Melitta (Grillparzer: Sappho); Kornél 
(Szép E.: Vőlegény); Sontilla (Bibbiena: Caland-
ria). 
Simon Mari SLE betegséggel élt, az alapítás 
óta tagja volt a Magyar Lupus Egyesületnek. 
Önkéntes munkájával többször segítette civil 
szervezetünket. Legutóbb a Margitszigeten 
megrendezett Lupusz Világnapi programun-
kon volt műsorvezető. 
Emlékét a Magyar Lupus Egyesület örökre 
megőrzi. 

ELHUNYT  
MEDGYESI ILONA TAGTÁRSUNK

 Amikor 2019 májusában találkoztak a sors-
társak, még senki sem gondolta, hogy világjár-
vány lesz, s hogy a következő években már nem 
találkozhatunk. Én sem gondoltam, hogy több 
baráttal már sohasem találkozhatok. Ebben az 
évben sorra kaptam a szomorú telefonhíváso-
kat. Ezen a héten is volt egy ilyen bejövő hívás. 
Medgyesi Ilona klubtársam elhunyt. Ica az 
1993-as alapítás óta tagja volt a Magyar Lu-
pus Egyesületnek, amikor 2007-ben én lettem 
az egyesület tisztségviselője, nagyon sok se-
gítséget, támogatást és biztatást kaptam tőle. 
Mindig örömmel beszélt a Szentesen eltöltött 
diákévekről, s nagyon megörült, amikor pap-
rikát vittem neki szülővárosomból, Szentesről. 
Sokat elpolitizáltunk, eszmét cseréltünk. Nem 
szerette, ha fotózták, ez az oka annak is, hogy 
csak ezt a gyengébb minőségű képet találtam 
róla. Ica, emlékemben örökre megőrizlek, nyu-
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godj békében! 
Purgel Zoltán ügyvezető, 
Magyar Lupus Egyesület

DR. SZEKANECZ ZOLTÁN 
 AZ EULAR ÚJ ALELNÖKE

 Az európai reumatológiai szervezetek szö-
vetsége, az EULAR alelnökévé választotta 
Szekanecz Zoltánt, a Debreceni Egyetem Álta-
lános Orvostudományi Karának professzorát. 
Kiemelt célja a közép-kelet európai, ezen belül 
a hazai reumatológusok, szakdolgozók és be-
tegek érdekének hatékony érvényesítése.
Az EULAR (European Alliance of Associations 
for Rheumatology) a legnagyobb európai reu-
matológiai szervezet, melynek 45 ország a tag-
ja. A szövetség koordinálja a nemzetközi erő-
feszítéseket a reumatológiai betegek ellátása, 
az oktatás és a kutatás kapcsán. Nemzetközi 
hálózat, amely kapcsolatban áll az Európai 
Parlamenttel és más döntéshozókkal is.
Szekanecz Zoltán egyetemi tanár, a DE Általá-
nos Orvostudományi Kar Reumatológiai Tan-
székének vezetője korábban három évig volt 
az EULAR Tudományos Bizottságának tagja. 
2019-ben választották meg a szövetség főtit-
kárának, néhány napja pedig az idén átalakult 
szervezet három alelnökének egyike lett. A 
debreceni professzor a nemzeti társaságokért 
felelős alelnöki posztot tölti be.
- Már főtitkárként is a hálózatépítés és a meg-
lévő nemzetközi kapcsolatok erősítése volt a 
fő célom, alelnökként ez még inkább fontos. 
Tapintható különbségek vannak a tagorszá-
gok között a betegellátási viszonyok, a kutatá-
si potenciál, az elnyert pályázatok, az EULAR 

kongresszuson kifejtett aktivitások, az EULAR 
bizottságaiban való részvétel tekintetében. Ki-
emelt feladatom a 45 tagország potenciáljának 
feltérképezése, és lobbizás, szervezés a földrajzi 
és egyéb egyenlőtlenségek csökkentésére. Nem 
titkolt feladatom a közép-kelet európai régió 
képviseletének erősítése. A heterogenitás csök-
kentése, a minden tagállamot célzó hálózat-
építés mindhárom pillért érinti, ezért közvetve 
felelős vagyok a szakdolgozókért és a beteg-
szervezetekért is – mondta el a hirek.unideb.
hu-nak Szekanecz Zoltán.
A Debreceni Egyetem professzorának alelnöki 
kinevezése 2 évre szól, és egyszer meghosz-
szabbítható, alelnökként tagja az EULAR ve-
zető szervének (Board) és több bizottságnak. 
Szekanecz Zoltán, aki a Magyar Reumatológu-
sok Egyesületének elnöke is, bízik abban, hogy 
új pozícióján keresztül Magyarország helyzetét 
is erősíteni tudja a nemzetközi szövetségben. 
Forrás: Debreceni Egyetem weboldala, Sajtó-
iroda. Fotó: Fülöp Máté.

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-
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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.

KOMOLY VESZÉLYBEN VANNAK, 
AKIK NINCSENEK BEOLTVA

 Komoly veszélyben vannak, akik még nem 
oltatták be magukat, hiszen a koronavírus-jár-
vány másfél éve alatt szelektálódtak azok a 
rendkívül fertőzőképes mutánsok, amelyeket 
a régebbi variánsokhoz képest sokkal köny-
nyebb elkapni – mondta a Semmelweis Egye-
tem Széchenyi-díjjal frissen kitüntetett rektora 
az M1 aktuális csatornán.
Merkely Béla hozzátette: amíg az átlag napi 
fertőzöttek száma nem emelkedik a mostani 
többszörösére, kiemelten fontos, hogy azok az 
emberek, akik eddig nem tették, vegyék fel az 
oltást.    
A fertőzöttek száma emelkedik – napi 100-120 
új esetet jelentenek -, de a második-harmadik 
hullámhoz hasonló már nem lesz, a mosta-
ni hullám az egészségügyet nem terheli meg 
majd.     
“A delta variáns a brit variánssal azonos tüne-
tekkel jár, de fertőzőképessége nagyobb. A fia-
talok oltása is elsősorban a vírus terjedésének 
megakadályozása szempontjából fontos. Lehet, 
hogy visszatér a maszkhasználat, de nem min-
den esetben, mivel az új variáns ellen kevésbé 
hatékony a maszk” – fűzte hozzá.
Meg kell szerezni a védettséget, mivel csak 
ezzel lehet elkerülni a súlyos lefolyású megfer-
tőződést, és csak így tud mindenki visszatérni 
megszokott életéhez.
Az Országházban a nemzeti ünnepen Merkely 
Béla tudományos, szakmai és közéleti mun-
kásságát is elismerték. Az egyetemi rektor 
M1 aktuális csatorna reggeli műsorában azt 
mondta, hogy a Semmelweis Egyetem Szé-
chenyi-díjas professzorai különleges emberek 
voltak, így közéjük tartozni fantasztikus érzés. 
Pályája elején a Városmajori Szív- és Érgyógyá-
szati Klinikán két Széchenyi-díjas professzor 
is mentorálta, Szabó Zoltán, az első magyar 
szívátültetés megtervezője, kivitelezője és Ju-
hász-Nagy Sándor oktató és professzor. 
A Széchenyi-díjjal felelősség jár: feladatának 
érzi, hogy az új alapítványi struktúrájú egye-
tem Európa és a világ egyik legjobb orvos- és 
egészségtudományi képzője legyen. Az egye-
tem fejlesztéséhez szükséges erőt az orvos-be-
teg találkozókból meríti, éppen ezért évente 
sok műtétet végez, és a koronavírus-járvány 
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alatt 20 ezer embernek személyesen adott be 
oltást.

AZ ASTRAZENECA COVID ELLENI 
GYÓGYSZERE JÓ EREDMÉNYEKET 

PRODUKÁLT

 Az Astrazeneca koronavírus-gyógyszere a 
felére csökkenti a súlyos covid-19 betegség 
kialakulását és a halálozás kockázatát a III. 
fázisú vizsgálat szerint – közölte a Forbes.hu 
szerkesztőségével a gyógyszergyár. Az ameri-
kai gyógyszerhatóság előtt a szer engedélyez-
tetése.
Az Astrazeneca hosszú hatású antitest kombi-
nációja (jelenlegi „nevén”: AZD7442) a place-
bóhoz képest a felére csökkentette a súlyos 
covid megbetegedés vagy a halálozás előfor-
dulását a kórházban nem fekvő, enyhe és kö-
zepesen súlyos tünetekkel járó betegeknél a 
III. fázisú vizsgálatok szerint (ez az ún. TACKLE 
vizsgálat, lásd lejjebb) .
A vizsgálatba bevont résztvevők 90 százaléka 
olyan populációkból került ki, akiknél magas 
a súlyos megbetegedés előrehaladásának koc-
kázata, beleértve a társbetegségekkel küzdő-
ket is.
A gyógyszergyár közlése szerint a vizsgálat si-
keresen teljesítette az elsődleges „végpontot”: 
az injekció formájában adott 600 milligramm 
AZD7442 dózis 50%-kal csökkentette a súlyos 
covid-19 vagy (bármilyen okból bekövetke-
ző) halálozás kockázatát a placebóhoz képest 
azoknál a járóbetegeknél, akiknél a tünetek 
hét vagy annál kevesebb napja jelentkeztek.
A vizsgálat kimutatta, hogy a készítmény a 
tünetek megjelenésétől számított öt napon 
belül kezelt résztvevők esetében a placebóhoz 
képest 67%-kal csökkentette a súlyos covid-19 

vagy (bármilyen okból bekövetkező) halálozás 
kockázatát.
Az AZD7442 az első olyan hosszú hatású anti-
test készítmény, amelynek III. fázisú vizsgálat 
adatai a covid megelőzésében és kezelésében 
egyaránt előnyösnek bizonyultak, és könnyen 
beadható injekció formájában. 
Jelentősége a covid kezelésében
„A súlyos covid-19 fertőzések folyamatos elő-
fordulása miatt világszerte nagy szükség van 
olyan új terápiákra, mint az AZD7442, amelyek 
megvédhetik a veszélyeztetett népességcso-
portokat a COVID-19 fertőzéstől, és segíthet-
nek megelőzni a súlyos betegség kialakulását. 
Ezek a pozitív eredmények azt mutatják, hogy 
az AZD7442 fontos szerepet játszhat a súlyos 
világjárvány elleni küzdelemben” – nyilatkozta 
Hugh Montgomery, a University College Lon-
don intenzív terápiás professzora és a TACKLE 
vizsgálatvezetője.
„Az antitesttel történő korai beavatkozás jelen-
tősen csökkentheti betegség súlyossá fokozódá-
sát, és több mint hat hónapig tartó folyamatos 
védelmet biztosíthat” – mondta a gyógyszer je-
lentőségéről Mene Pangalos, a Biopharmace-
uticals kutatás-fejlesztésért felelős ügyvezető 
alelnöke.
Magyarországról is voltak vizsgált szemé-
lyek
A TACKLE egy III. fázisú, randomizált, kettős 
vak, placebo-kontrollált, multicentrikus vizs-
gálat, amely a COVID-19 megelőzése szem-
pontjából vizsgálja az AZD7442 egyszeri (600 
mg-os) adagjának biztonságosságát és hatá-
sosságát placebóval összehasonlításban.
Magyarul: a vizsgálatba bevont 903 beteg fele 
placebót, vagyis hatástalan szert kapott, míg a 
másik fele AZD7442-t. A kutatásban résztvevők 
nem tudták ki mit kap, véletlenszerűen döntöt-
ték el, melyik páciens kap valódi gyógyszerké-
szítményt. A vizsgálatot 96 helyszínen végez-
ték, köztük Magyarországon is. Az elsődleges 
elemzés 822 résztvevő eredményein alapult. 
A vizsgálathoz kapcsolódó összes eredményt 
benyújtják egy lektorált orvosi folyóiratban 
való közzétételre, valamint ismertetik azo-
kat egy közeljövőben megrendezendő orvosi 
kongresszuson.
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Az Astrazeneca megvitatja az adatokat az 
egészségügyi hatóságokkal is, sőt. A hónap 
elején már benyújtották kérelmüket az Egye-
sült Államok Élelmiszer- és Gyógyszerügyi 
Hatóságához (FDA) az AZD7442 sürgősségi fel-
használásának engedélyezésére.
A Pfizer is jól halad a covid gyógyszerrel
A covid betegség kezelésére szájon át bevehe-
tő tablettán dolgozik a Pfizer. Az injekcióval be-
adható verzió náluk is felmerült, ezt azonban 
végül elvetették (a kontaktszám csökkentése 
miatt jobb, ha a betegnek nem kell kórházba 
mennie). A Biontech-kel együtt hatásos vakci-
nát fejlesztő amerikai gyógyszergyár év végé-
re, 2022 elejére ígéri a covid elleni tablettát. (A 
tabletta mellett szól a könnyű szállíthatóság, 
ezért van olyan vakcinafejlesztő, aki ilyen for-
mátumban gyártana szérumot a most használt 
injekciók helyett.)
A világjárvány elleni küzdelem újabb fejezete 
lesz, ha több hatásos gyógyszer is lesz majd a 
piacon, amivel elkerülhető lesz a kórházi keze-
lés vagy a súlyosabb egészségkárosodás.
Forrás: Forbes.hu | Borítókép: Az Astrazeneca 
oxfordi kutatólaborja.

ÚJ COVID ELLENI GYÓGYSZERREL 
KÍSÉRLETEZNEK  

A SEMMELWEIS EGYETEMEN
 

 Augusztus 23-ával a Semmelweis Egyetem is 
csatlakozik ahhoz a nemzetközi szintű klinikai 
vizsgálathoz, amelynek célja egy új, koronaví-
rusos betegeknek adható, szájon át szedhető, 
vizsgálati fázisban lévő készítmény hatékony-
ságának igazolása. A vizsgálat az egyetem 
Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinikáján 
folyik majd dr. Merkely Béla rektor, klinikaigaz-

gató vezetésével.
A most Magyarországra is érkező, szájon át 
szedhető, antivirális koronavírus elleni vizs-
gálati készítmény klinikai tesztelésének első 
fázisa márciusban kezdődött meg az Egyesült 
Államokban. Ennek lezárását követően elin-
dultak a már nagyobb számú beteg bevonásá-
val megvalósuló második és harmadik fázisú 
vizsgálatok is, amelyek világszerte 400 vizsgá-
lóközpontban, ezen belül Magyarországon hat 
helyszínen zajlanak.
2021. augusztus 23-ával, egyetlen budapesti 
központként, a Semmelweis Egyetem is csatla-
kozik a nemzetközi szintű klinikai teszteléshez. 
Az egyetemi vizsgálat dr. Merkely Béla rektor, 
klinikaigazgató vezetésével valósul meg a Vá-
rosmajori Szív- és Érgyógyászati Klinikán. Ez a 
klinikai vizsgálat azt értékeli, hogy egy szájon 
át alkalmazandó vizsgálati készítmény csök-
kenti-e a betegség időtartamát és/vagy súlyos-
ságát a közelmúltban COVID-19 betegséggel 
diagnosztizált olyan emberek körében, akiknél 
alacsony vagy fokozott a tünetek súlyosbodásá-
nak kockázata.
A Semmelweis Egyetem, mint az ország veze-
tő COVID-ellátója kiemelten fontosnak tartja, 
hogy aktívan részt vegyen az új koronavírussal 
kapcsolatos ismeretek bővítésében, így az új 
terápiás eljárások, lehetőségek fejlesztésében 
is” – hangsúlyozta dr. Merkely Béla rektor, a 
vizsgálat vezetője. Emlékeztetett arra, hogy a 
pandémia hazai első hulláma során az egye-
tem vezetésével valósult meg az országos rep-
rezentatív H-UNCOVER vizsgálat, amely pontos 
képet adott a járvány akkori kiterjedéséről. 
Emellett az egyetem több területén is kuta-
tás-fejlesztési munkát indított a koronavírus-
sal összefüggésben, részt vett egyebek mellett 
a vérplazmaterápia fejlesztésével kapcsolatos 
munkában, és több terápiás lehetőség (pl. 
remdesivir, fluvoxamin) klinikai vizsgálatában, 
továbbá fókuszban van a poszt-COVID transz-
lációs vizsgálata is.
A Semmelweis Egyetemre érkező betegek 
közül azoknak, akik megfelelnek a kritériu-
moknak, felajánlják a következő időszakban 
a vizsgálatban való részvételt. A most induló 
vizsgálattal kapcsolatban minden további in-
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formáció az Országos Gyógyszerészeti és Élel-
miszer-egészségügyi Intézet (OGYÉI) által jóvá-
hagyott betegtájékoztató anyagban érhető el 
– mondta el dr. Filakovszky János, az egyetem 
koordinációs feladatokat ellátó Klinikai Kuta-
tásokat Koordináló Központjának igazgatója. 
Mint minden klinikai vizsgálat során, a betegek 
folyamatos orvosi ellenőrzés alatt állnak majd, 
napról napra nyomon követik egészségügyi ál-
lapotukat.
A vizsgálatot az OGYÉI hagyta jóvá az Egészség-
ügyi Tudományos Tanács Klinikai Farmakoló-
giai Etikai Bizottságának pozitív állásfoglalása 
alapján.
Forrás: Dobozi Pálma.

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-
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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 
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.

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

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 használjatok a maszkot és rend-
szeresen végezzetek fertőtlenítést (kézmosás, 
felülettisztítás). Számunkra a megnyugtató 
megoldást a Pfizer / Moderna koronavírus 
elleni védőoltás felvétele jelenti. 

Purgel Zoltán 
ügyvezető

Magyar Lupus Egyesület
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