
Az Egyesület alapítására, Pécsett az Immunológiai és Reumatológiai Klinikán került sor.

A betegek és kezelőorvosaik közös igénye sarkalta az alapító tagokat az Egyesület létrehozásában.

A betegszervezetek, ma Magyarországon eléggé gyerekcipőben járnak, ezért is tartottuk fontosnak,
hogy létrehozzuk saját Egyesületünket, illetve, hogy minél több hozzánk hasonló betegszervezet
alakuljon meg Hazánkban.

Ezzel is segítve és könnyítve a beteg emberek, hozzátartozóik és kezelőorvosaik életét, valamint az
egészségügyi reformok sikerét.

Egyesületünk közhasznú szervezet, működése kiterjed az ország egész területére.

Az Egyesület működését 2006 évben kezdte meg.

Célkitűzéseit az alábbiakban foglaltuk össze:

1. aktív szerep vállalása az SLE betegséggel kapcsolatos egészségügyi ellátás illetve a betegeket
érintő problémák megoldásában;

2. a betegek teljes, érthető és megbízható információhoz jutásának elősegítése, minden
problémában, úgy orvosilag, mint jogilag;

3. a betegek számára megfelelő érdekképviselet biztosítása, szükségesetén teljes körű
segítségnyújtással;

4. a betegek és hozzátartozóik számára: szakmai előadások, felvilágosító fórumok, ankétok,
rendezvények szervezése, az információk áramoltatása a betegek és kezelő orvosaik között;

5. a betegek egyéni, személyes problémáinak segítségnyújtás, a megfelelő szakmai tanácsadók
megkeresése, közvetítése révén;

6. a betegekben egészségügyi problémáikkal kapcsolatos kérdések összegyűjtése, a kérdésekre
választ adó tájékoztatás, felvilágosító előadások megszervezése;

7. a hátrányos, illetve a halmozottan hátrányos helyzetű betegek társadalmi esélyegyenlőségének
elősegítése;

8. a betegek aktív részvételének támogatása egészségmegőrző, gyógyító, rehabilitációs
programokon;



9. az egészségügyi személyzet (orvosok, nővérek, diétás nővérek, gyógytornászok)
kezdeményezéseinek segítése, egy- egy kitűzött cél vagy tervezett program megvalósítása
érdekében;

10. az Egyesület képviselése, bemutatása megfelelő fórumokon, a betegség minél szélesebb körű
ismertetése érdekében, a hazai és külföldi orvoslásban elért eredmények, új
gyógykészítmények, terápiák alkalmazási lehetőségeinek ismertetése;

11. hazai- és külföldi betegszervezetekkel való kapcsolatteremtés és kapcsolattartás elősegítése,
szükség esetén ehhez anyagi támogatás nyújtása;

12. a betegséggel kapcsolatos bármely tudományos kutatás, tanulmány támogatása a
rendelkezésre álló minden lehetséges módszerrel;

13. az Egyesület működéséhez szükséges anyagi források, támogatások megszervezése és
biztosítása;

14. az Egyesület működéséhez, a betegek életminőségének segítéséhez, az ellátás minőségi
javításához, új módszerek és készítmények alkalmazásához folyamatos pályázat figyelés, és a
fenti célokra pályázatok benyújtása;

15. a betegség következtében kialakuló állapot javítása, szinten tartása végett rehabilitációs
foglalkozások szervezése, illetve ennek segítése;

16. lelki segítség nyújtása, szociális támogatások, diszkrimináció csökkentése, más Egyesületek
által történő közös segítségnyújtási lehetőségek ismertetése;

17. közhasznú szervezetek számára – csak közhasznú szervezetek által igénybe vehető –
szolgáltatások biztosítása.

Ha valaki tiszteletbeli vagy pártoló tagja kíván lenni Egyesületünknek, vagy csak egyszerűen
támogatni kíván bennünket, kérjük, vegye fel a kapcsolatot elnök asszonyunkkal, vagy valamelyik
elnökhelyettesünkkel.

Mint tudjuk, az SLE egy élethosszig tartó betegség, ezért egyáltalán nem mindegy, milyen
életminőséget tudunk elérni, és azt milyen körülmények között tudjuk biztosítani önmagunk és
betegtársaink számára.

Nyilvántartási száma: 2633, adószáma: 18328277-1-02, számlaszáma: 50800111-11170736, amelyet
a Szigetvári Takarékszövetkezet vezet.

Összefoglalva:

 a betegek korrekt tájékoztatása, segítése;
 céljaink megvalósítása, úgy rövid, mint hosszútávon;
 lehetőségek kihasználása a jobb életminőségért, élet kilátásaik javításáért;
 az írott és elektronikus médiákban az SLE szerepeltetése, ez által a köztudatba való

behozatala, hogy tömegesen ismerjék meg ezt a betegséget is;
 szakmai fórumok figyelmének ráirányítása az immunbetegségben szenvedő emberek

méltánytalanul hátrányos helyzetére;
 valamint az immunológia területén dolgozó szakorvosok munkájának szakmai elismerésére;
 a szaktárca figyelmének felhívása az immunológiai betegségek kutatására, fejlesztésekre,

anyagi források, jobb ellátási feltételek biztosítására, képzési támogatásokra, szakorvosok
ösztönzésére.

Ha szeretné felvenni velünk a kapcsolatot, esetleg személyes találkozót szeretne, mindkettőre



van lehetősége. Az Egyesület elnöke és három elnökhelyettese rendelkezésére áll, az elnök és
két elnökhelyettes személyesen is érintett a betegségben, a harmadik elnökhelyettes diplomás
ápoló.
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