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INFTUENZA ELLENI VNN6OTTASN6T

Az influenza ttinetei: hirtelen kezd6d6 magas laz, hidegr6zds, k6hoges, torokf6jds,
orrdugulds, n6tha, izomfdjdalom, fejf6jds, f6radtsdg. ld6sek 6s immunhidnyos betegek
eset6ben esetenk6nt nem jelentkezik 16z. A leguti tUnetek mellett n6ha gyomor-b6lrendszeri
tUnetek is el6fordulhatnak, pl. hasmen6s, hSnyinger, hdny6s. A betegs6g lappang6si ideje
5ltal6ban 1-4 nap, maximum 7 nap.

Az influenzavirust bdrki elka phatj a, fUggetlen U I az
6letkor6t6l, nemetol. Szov6dm6nyek is
elofordulhatnak b6rkin6l.

A megbeteged6s szempontjdbol a gvermekek, a
korh{zi dpol6st igenylo szov6dm6nyek
szempontjdbol a kronikus betegs6gben szenvedok
(kOzUlUk is kiemelten az asztm6sok, elhlzottak,
cukorbetegek), a v6randos kismamdk a
leqvesz6lveztetettebb csoportok. Srilyos lefolydsu
megbeteged6s azonban el6fordulhat a kocklzati
csoportokba nem tartozok kozott is.

Az influenza meqelSz6s6nek leqhat6konvabb eszkoze a v6d6olt6s

Az influenza olt6anyag megfelel6, magas szintfi
v6delmet nyujt. M6g mindig nem k6s6 k6rni az
oft6s beadis6t, mivel a v6detts69 10-14 nap alatt
alakul ki.

Az influenza virusa rendklvUl v6ltoz6kony, idorol
id6re modosul. Az Eg6szs6gUgyi VilSgszervezet
(WHO) ahozzA be6rkez6 jelent6sek alapj6n minden
6vben ajdnl6st dolgoz ki az influenza elleni vakcina ,
osszet6tel6re. Fontos kiemelni, hogy az
influenzavirusok v6ltoz6konys6ga miatt az olt6st
6vr6l-6vre meg kell ism6telni.

A2014115-os szezonban - az elm0lt 6vekhez
hasonl6an - 1,3 mil l i6 vakcina 5l l  rendelkez6sre a
rizik6csoportokba tartoz6k t6rit6smentes olt6s6hoz:
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1. A fokozottan vesz6lyeztetettek kockizati csoportjaiba tartoz6k:

6-35 h6napos csecsem6k 6s gyermekek k<iztilakik:

r kr6nikus szlv-6rrendszeri 6s / vagy l6gz6rendszeri betegs6gben szenvednek,
o veleszUletett vagy szerzett immunhi6nyos 6llapot eset6n,
o vesebeteg gyermekek
o v6rszeg6nys6gben, haemoglobinopathiSban szenvednek,
. egy6b kronikus betegs6gben szenved6k,
. egeszsegUgyi int6zm6nyben tart6san 6polt gyermeke, csecsem5 - 6s gyermekotthonok

lak6i.

3 6vesn6l id6sebb
. s0lyos betegs6g kockdzat6nak kitett kr6nikus llgzoszervi betegs6gben szenved6k,
o asztm6s betegek
. sulyos elhiz6s vagy neuromuscul6ris betegs6g miatt korldtozottl6gz6sifunkcioj0

betegek;
. sziv-, 6rrendszeri betegsegben szenved6k (kiveve a megfelel6en bedllitott

magasv6rnyom6s-betegseget) ;
o veleszlrletett vagy betegs6g/kezel6s r6v6n szerzett immunhi6nyos 6tlapotban szenved6

betegek (beleeive a ntV-pozitiv szem6lyeket, daganatos betegs6gben szenved6ket is);
. kr6nikus m6j- 6s vesebetegek;
o anyagcsere-betegs6gben szenved6k, pl. diabetes
. v6rand6s n6k (a terhess6gi h6tt6l fiiggetleniil)
. azoka n6k, at<it< a gyermekv6llal6st az influenza szezonfulis id6szak6ra tervezik
. 6polist, gondoz6st nyrijt6, rehabilitici6s, itmeneti elhelyez6stnyfjt5

i ntezmenyekben, lak6otthonokban, vagy eg6szs6g tigyi i nt6zm6nyekben
huzamosabb ideig 6Polt szem6lyek;
tartos szalicil6t-kezel6sben r6szesul6 gyermekek 6s serdul6k,

2. A fenti kock6zati csoportok at a tert6z6s Stvitele r6v6n vesz6lyeztet6 szem6lyek:

. eg6szsegUgyidolgozok,

. szoci6lis int6zm6nyek dolgoz6i.

3. Az allati 6s emberi influenzavirusok kevered6s6nek megel6z6se 6s a g6ncsere

lehet6s6g6nek csdkkent6se 6rdek6ben :

. sert6s 6s baromfitart6s6val, valamint ezen 6llatok sz6llit6s6val szervezett
munkav6gz6s keret6ben foglalkoz6 szem6lyek,

. baromfifeldolgozokban, v6gohidakon dolgozok, illetve akik 6llatok megsemmisit6s6vel
foglalkozhatnak.

Ebben a szezonban is tobbfele szezondlis influenza elleni vakcina kaphato gy6gyszert6ri

f-g;ffi6;;, 
''gt az ott6anya g azokszilmilra is el6rhet6, akik nem jogosultak t6rlt6smentes

oltSsra.

Akik megbetegedtek, forduljanak orvoshoz 6s tarts6k be orvosuk tanScsait.
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