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Mindenki volt vagy lesz az élete folyamán nát-

hás, sokat is beszélünk erről a betegségről, 

mégis sok tévhit is tartja magát vele kapcsolato-

san. Mit jelent a náthás megbetegedés, milyen 

gyógyszereket érdemes szedni ilyenkor, illetve 

melyek alkalmazása felesleges, kell-e orvoshoz 

menni, és mikor vigyük ismét óvodába a náthás 

gyermeket – kérdéseinket Kovács Emőke csík-

szeredai háziorvos főorvosnak tettük fel.

– Mit jelent, mit takar a 
náthás megbetegedés ki-
fejezés?

– A nátha egy felső légúti fer-
tőzést, megbetegedést jelent, 
amelyet elsősorban az orr-
nyálkahártya gyulladása mi-
att kialakuló tünetek jellemez-
nek: gyakori tüsszentés, orrfo-
lyás, orrdugulás, köhögés, to-
rokfájás, láz (kisebb gyerekek-
nél), illetve az ezek miatt ki-
alakuló evés- és alvászavar, 
ingerlékenység is jelen lehet. 
Semmiképp sem grippé, illet-
ve influenza, ahogy sokan té-
vesen nevezik. Leggyakrabban 
ősszel, a hideg évszak bekö-
szöntével jelentkezik, ugyan-
is a hőmérséklet csökkené-
se kedvez egyes légúti vírusok 
(például RSV: respiratorikus 
syncytialis vírus) elszaporodá-
sának, amelyek előszeretettel 
telepednek meg a légutak nyál-
kahártyáján, és mivel a hideg-
ben a nyálkahártyák érzéke-
nyebbek, így könnyebben ki-
alakul a betegség.

– A náthás tünetek eny-
hítésére a patikákban na-
gyon sok terméket kap-
ni, gyermekeknek és fel-
nőtteknek egyaránt, több-
nyire paracetamol és 
ibuprofen összetevők-
kel. Javallott-e, indokolt-e 
ezek szedése? Hogyan vá-
lasszunk közülük?

– Egyre több gyártó rendel-
kezik ilyenkor használatos 
kombinált készítményekkel. 
Itt óriási a gyógyszerész fele-
lőssége, mivel tüneti kezelés-
ről lévén szó, a betegek első lé-
pésben a patikába mennek, így 
sokszor a gyógyszerészek ko-
rábban kapcsolatba kerülnek 
a pácienssel. Fontos rákérdez-
ni a beteg nyilvántartott kró-
nikus betegségére, életkorára 
stb., mivel óriási hibák csúsz-
hatnak be. A minap is jött egy 
76 éves betegem, aki fekélyes 
kórelőzménnyel a patikában 
C-vitaminos aszpirint kapott, 
ami veszélyes lehet számára. 
Mégis, a legtöbb baj szerintem 
a pszeudoefedrin tartalmú ké-
szítményekkel van, ugyanis a 
pszeudoefedrin az efedrinhez 
hasonló kémiai összetétellel 
rendelkezik, ezért hatását te-
kintve érösszehúzó: a megduz-
zadt orrnyálkahártya kitágult 
hajszálereit összehúzza, ami-
nek következtében csökken 
az adott terület véráramlása, 
így csökkentve a nyálkahártya 
duzzanatát. Viszont a mellék-
hatások krónikus betegségek 

esetén elég gyakran jelentkez-
nek: vérnyomáskiugrás, pul-
zuskiugrás, hallucinációk, ar-
ra is volt példa, hogy olyan hir-
telen és halmozottan jelentkez-
tek a mellékhatások, hogy a be-
teg autóvezetés közben rosszul 
lett, és felborult az autójával.

Jobb, ha csak egyetlen ha-
tóanyagot tartalmazó gyógy-
szert választunk, például 
paracetamol- vagy ibuprofen-
tartalmút. Ezek használata is 
csak akkor indokolt, ha jelent-
kezik a láz, hőemelkedés, fej-
fájás, rossz közérzet. Lázcsil-
lapítók használata csak abban 
az esetben javasolt, ha rossz a 
beteg állapota, illetve túl ma-
gasra emelkedik a láz, példá-
ul 39-40 Celsius-fok fölé, de ez 
egy egyszerű nátha esetén rit-
kább jelenség.

– Szükség van-e antibio-
tikumra?

– Nátha esetén az antibioti-
kum használata indokolatlan, 
mivel a betegséget vírusfertő-
zés okozza, az antibiotikum 
nem hoz javulást. Abban az 
esetben, ha a betegség elhúzó-
dik, az illető állapota rosszab-
bodik, bakteriális társfertőzés 

jelentkezik, orvosi javallatra 
indokolttá válhat a használata, 
de csakis célzottan, az életko-
ri sajátosságoknak megfelelő-
en, illetve akár a krónikus be-
tegségek jelenlétét is figyelem-
be véve történik a megfelelő an-
tibiotikum kiválasztása.

– Van-e értelme nátha 
esetén nagy dózisú C-vita-
mint szedni?

– A nagy dózisú C-vitamin 
használatának létjogosultsá-
gát egyelőre még nem igazol-
ják a tanulmányok, de javulás 
jelentkezhet, ha a megbetege-
dés idején használja a beteg. 
Itt inkább azt hangsúlyoznám, 
hogy a C-vitamin szedése nem 
javasolt folyamatosan, például 
ősztől tavaszig, mert fennáll a 

vesekőképződés veszélye, in-
kább a 7–10 napos kúraszerű 
használatot javasolnám.

Egyéb gyógynövénytartal-
mú szerek is segítenek a rossz 
közérzet javításában, de eze-
ket sem kell túlzásba vinni, 
halmozni, mivel nem igaz az, 
hogyha többfélét beveszek, ha-
marabb gyógyulok.

Újabban az illóolajok hasz-
nálata is nagyon elterjedt, itt 

fontos megemlíteni, hogy eze-
ket ne melegítve, forró gőz fölé 
hajolva használjuk, hanem in-
kább hideg párásító segítségé-
vel lélegezzük be.

– Nagyon sok és szé-
les árskálájú orrcseppek 
is vannak forgalomban 
felső légúti megbetegedé-
sek esetére. Ezek ajánlot-
tak-e?

– Az orrtisztítás történhet 
egyszerű sóoldattal, sőt a hi-
pertóniás változatnak van 
orrkidugító hatása is. Emel-
lett vannak oldatok, amelyek 
a nyálkahártyák duzzanatát 
csökkentő hatóanyagot tar-
talmaznak, de ezek csak 2 
éves kor fölött használhatók. 
Ma már inkább spray formá-

ban kaphatók, ezt az indokolja, 
hogy így kevesebb oldat csorog 
le a garatba, így ezzel elkerül-
hető a mérgezések kialakulá-
sának veszélye. Itt még fontos 
kiemelni, hogy ezek a készít-
mények maximálisan mind-
össze 5-7 napig használhatók, 
mivel nagy a függőség kialaku-
lásának veszélye.

– Mikor forduljunk or-
voshoz náthás megbetege-
déssel?

Nátha esetén nem szükséges 
egyből az orvosi vizsgálat, pi-
henéssel, orrtisztítással, gya-
kori kézmosással, bőséges fo-
lyadékfogyasztással, szükség 
esetén megfelelő tüneti keze-
léssel könnyen gyógyuló beteg-
ségről van szó.

Hangsúlyoznám a pihenés 
fontosságát. Ezt semmilyen 
gyógyszer nem helyettesíti, a 
beteg szervezet mindig takaré-
kon működik, az öngyógyítás-
ra összpontosít, így ha megbe-
tegedés esetén dolgozunk, haj-
szoljuk magunkat, akkor köny-
nyen elhúzódik, társfertőzé-
sekkel komplikálódik. Kisgye-
rekek esetén ez hatványozot-
tan igaz.

– Mikor vihetjük közös-
ségbe a náthás gyerme-
ket?

– A szakma azt mondja, ha 
egy gyermek taknyos, beteg, 
lázas az jó, így tanul meg túl-
élni, erősödik. Ez igaz is bizo-
nyos mértékig, azaz nem baj, 
ha egy év alatt átlag hat-hét-
szer megbetegszik egy gyer-
mek, de az már baj, ha nem 
vesszük figyelembe az adott 
betegség lefolyását, és nem 
ennek függvényében cselek-
szünk. Egy figyelmes szülő, ha 

ránéz a gyermekére, már lát-
ja, ha valami baj készülődik, 
ilyenkor általában hamarosan 
meg is jelennek a tünetek. Azt 
hibának tartom, hogyha a gyer-
mek éjjel belázasodik, reggel 
kap lázcsillapítót és elviszik 
oviba. Pont az elején, amikor 
harcol a szervezet a kóroko-
zók ellen, akkor volna a legna-
gyobb szükség a pihenésre, az 
elkülönítésre, hiszen akkor a 
legnagyobb az esélye a fertő-
zés továbbadásának is. Mire 
kiveszik a gyermeket a közös-
ségből, rendszerint már késő, 
és ez egy mókuskerék. A gya-
korlat pont a fordítottját mu-
tatja a helyes megoldásnak, az 
elején viszik a kicsiket közös-
ségbe, majd amikor már job-
ban van, otthon tartják, hogy 
„jól gyógyuljon meg”. Sajnos az 
óvodákban kevés az egészség-
ügyi személyzet, hetente egy-
szer-kétszer nézik át a gyer-
mekeket, addig bármi történ-
het, és sokszor sajnos történik 
is. A járványtani ellenőrzések 
ritkábbak, mint régen, és a kol-
lektív felelősségtudat is hiány-
zik legtöbb esetben, hisz nem-
csak az óvodába járó gyermek 
betegszik meg, hanem otthon 
továbbadhatja a fertőzést egy 
várandós kismamának, nem-
rég megszületett kistestvérnek 
vagy egy súlyos állapotban lé-
vő krónikus beteg nagyszülő-
nek, ami komoly következmé-
nyeket vonhat maga után. Har-
minc évvel ezelőtt jóval keve-
sebb gyógyszerrel dolgozhat-
tak az orvos kollégák, mégis 
kevesebb beteg gyermek járt a 
közösségekbe, jobban be voltak 
tartva a higiénés szabályok. Az 
az érzésem, hogy valamit nem 
jól csinálunk.
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Őszi szezonbetegség: a nátha

A náthás gyermeknek sok pihenésre van szüksége, a betegség első jeleire ajánlott otthon tartani

A kollektív felelősségtudat is hiányzik legtöbb 
esetben, hisz nemcsak az óvodába járó gyermek 
betegszik meg, hanem otthon továbbadhatja a 
fertőzést egy várandós kismamának, nemrég 
megszületett kistestvérnek vagy egy súlyos álla-
potban lévő krónikus beteg nagyszülőnek, ami 
komoly következményeket vonhat maga után.
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