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A tömeges kanyarós megbetegedések miatt is kiemelten fontos a vakcinák beadatása

Felnőttkorban is hasznosak a védőoltások

A gyermekkorban adha-
tó és adandó védőoltások 
mellett nem árt gondolni 

a felnőttkorban kérhető védő-
oltásokra is – mondta az Egye-
sített Szent István és Szent 
László Kórház-Rendelőintézet 
infektológiai osztályának főor-
vosa a szerdán tartott sajtótájé-
koztatón, Budapesten.

Megszólító kampányra van 
szükség

Szlávik János arról beszélt, a 
közelmúlt tömeges kanyarós 
megbetegedései vagy az influ-
enza okozta halálozás emelke-
dése arra figyelmeztet, hogy a 
felnőttkorban kérhető védőol-
tásoknak is nagy szerepük van 
a különböző betegségek meg-
előzésében. Ezek közé sorol-
ta a tetanusz, a kanyaró, a he-
patitis A és B, a bárányhimlő, 
a kullancs által terjesztett agy-
hártyagyulladás és az influen-
za elleni védőoltásokat. Utób-
bival kapcsolatban úgy fogal-
mazott: „fájdalmas pontja ez az 
infektológiának”, hiszen a ren-
delkezésre álló térítésmentes 
oltóanyag-mennyiség csupán 
fele fogyott el a legutóbbi sze-
zonban – olvasható az MTI-n. 
Az osztályvezető főorvos hang-
súlyozta, hogy az influenza 

nem egy banális betegség, és 
úgy vélte, az embereket jobban 
„megszólító” kampányra van 
szükség a beoltottak arányának 
növeléséhez. A romániai ka-
nyarójárvánnyal kapcsolatban 
Szlávik János közölte, négyezer 
megbetegedést regisztráltak, és 
huszonegyen belehaltak a fer-
tőzésbe. Megjegyezte, Románi-
ában kötelező a kanyaró elleni 
védőoltás, de az elmúlt években 
elterjedt oltásellenes vélemé-
nyek miatt drasztikusan csök-
kent a védőoltásban részesü-
lők száma. A szakember úgy fo-
galmazott, nem kell félni az ol-
tásoktól, és nem fogadható el, 
hogy világszerte olyan betegsé-
gekben haljanak meg emberek, 
amelyek ellen létezik hatékony 
és aránylag olcsó védőoltás.

Németországban is egyre több a 
kanyarós eset

Az Európai Unió több másik tag-
állama mellett Németország-
ban is terjed a kanyaró, szer-
dán megjelent adatok szerint az 
idén eddig már több megbetege-
dést regisztráltak, mint tavaly 
egész évben. A Bild című lap az 
egészségügyi minisztérium ki-
mutatását idézve azt írta, hogy 
2017-ben április közepéig 331 
kanyarós megbetegedést jegyez-

tek fel, míg 2016-ban 325 ember 
kapta el a betegséget. A kanyaró 
azért terjed, mert nem elég ma-
gas az oltottsági arány. A Robert 
Koch országos járványügyi inté-
zet (RKI) legutóbbi, 2015-ös ada-
tai szerint 92,5 százalékos volt a 
betegség ellen beoltott első osz-
tályos általános iskolás gyer-
mekek aránya, holott az Egész-
ségügyi Világszervezet (WHO) 
ajánlása szerint 95 százalékos 
arány szükséges ahhoz, hogy a 
járvány elkerülhető legyen. Né-
metországban a kanyaró elleni 
oltás nem kötelező, és a kisgyer-

mekes szülők körében egyre in-
kább jellemző a védőoltá sokkal 
szembeni ellenállás. A Bild kom-
mentárja szerint a kanyaró jár-
ványszerű terjedése is éppen 
annak tulajdonítható, hogy „túl 
sok szülő hisz a dajkamesék-
ben”, az oltások tudományos té-
nyekkel alá nem támasztott ve-
szélyeiről szóló mendemondák-
ban. Ezzel szemben fel kell lép-
ni – sürgette kommentárjában a 
legnagyobb példányszámú né-
met lap. Az „önrendelkezés jo-
gának gyakorlása nem mehet 
mások egészségének rovásá-

ra”, ezért kötelezővé kell tenni 
a védőoltást – írták. A kanyaró 
erősen fertőző betegség, és az 
esetek többségében ugyan gyó-
gyítható, de halálos kimenete-
lű komplikációk is előfordulhat-
nak. Az Európai Betegségmeg-
előzési és Járványvédelmi Köz-
pont (ECDC) szerint az Európai 
Unióban Németország mellett 
Olaszországban, Belgiumban, 
Franciaországban, Lengyelor-
szágban és Romániában terjed 
járványszerűen.
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Szakértők szerint a közelmúlt tömeges kanya-

rós megbetegedései vagy az influenza okozta 

halálozás emelkedése arra figyelmeztet, hogy a 

védőoltásoknak nagy szerepük van a különböző 

betegségek megelőzésében.

Népbetegség lehet a rövidlátás az okoseszközök használata miatt
Európában minden negyedik 
ember rövidlátó, és ez az arány 
várhatóan növekedni fog, mert 
a szem már gyerekkorban fo-
lyamatos közeli használatnak 
van kitéve, különösen a rend-
szeres számítógép-használat 
és az okoseszközök, illetve az 
olvasásos tanulás miatt – mond-
ta Nagy Zoltán Zsolt, a budapes-
ti Semmelweis Egyetem Szemé-
szeti Klinikájának igazgatója. A 
professzor a gyerekek leggya-
koribb szemészeti problémái 
közt említette még a kancsalsá-
got, illetve a veleszületett szür-
ke- és zöldhályogot, amelyeket 
kisebb műtéti beavatkozások-
kal már fiatalkorban jól lehet 
kezelni – olvasható az origón. 
A közhiedelemmel ellentétben 
a rövidlátás nem múlik el a kor 
előrehaladtával, vagyis nem le-
het kinőni – mondta Nagy Zol-
tán Zsolt.

Ez azzal magyarázható, 
hogy a rövidlátás kialakulásá-
nak alapvetően anatómiai okai 
vannak: akkor jelentkezik, ha 
a csontos szemüreg hosszabb 
a normálisnál, illetve a len-
cse felszínének domborúsá-
ga is okozhat fénytörési prob-
lémát, ami gyengíti az éleslá-
tást – magyarázta a professzor, 
hozzátéve, szemtornával nem 

lehet befolyásolni az anatómi-
ai adottságokat. A klinikaigaz-
gató szerint 1-1,5 dioptria fe-
lett már mindenképpen szem-

üveg viselése ajánlott, és nem 
kell attól tartani, hogy a szem 
ettől „ellustul” és tovább rom-
lik, ellenben az elhanyagolt rö-

vidlátás komoly terhelést jelent 
a szemnek. Európában az em-
berek 25%-a rövidlátó, a gyere-
kek esetén is hasonló arány fi-

gyelhető meg, és az elektroni-
kai eszközök, valamint az ol-
vasásos tanulás miatt várha-
tóan ez az arány tovább fog nö-
vekedni – hangsúlyozta Nagy 
Zoltán Zsolt. A klinikaigazga-
tó szerint tanácsos a gyerekek-
nek minél kevesebb időt tölte-
ni a számítógép és a különbö-
ző okoseszközök képernyője 
előtt, mivel a közeli használat 
az alkalmazkodási izmokat ve-
szi igénybe, ami szintén okoz-
hat rövidlátást, vagy fokozhat-
ja a már meglévő problémát. 
A szabadban tartózkodás vagy 
kirándulás, azaz amikor 5 mé-
ternél messzebbre tudunk néz-
ni, jót tehet a szemnek, mert az 
alkalmazkodási izmok ilyen-
kor nyugalmi állapotba kerül-
nek – javasolta. Nagy Zoltán 
Zsolt kiemelte, bizonyos gene-
tikai betegségek is gyakran je-
lentkeznek gyermekkorban, 
ilyen a veleszületett szürke-, 
illetve zöldhályog. Ezek elha-
nyagolása jelentősen ronthat-
ja az életminőséget, a korán 
– akár 2-3 hónapos korban – el-
végzett műtéttel azonban elér-
hető, hogy a potenciálisan vak-
ságra ítélt gyerekek teljes éle-
tet tudjanak élni.
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Közösségi védettség. Minél többen be vannak oltva, annál kevésbé valószínű a járvány kitörése 

Ártalmas képernyőbámulás. A szem már gyerekkorban folyamatos közeli használatnak van kitéve 




