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Benne vagyunk már 

javában az idei influen-

zajárványban, sokakat 

érintett már ez a víru-

sos megbetegedés, 

amely egyes esetekben 

kifejezetten súlyos szö-

vődményekkel is járhat. 

Hogyan nyilvánul meg 

az influenza, mi okoz-

za, van-e még értelme 

védőoltást beadatni, 

és milyen más meg-

előzési módok vannak 

– többek között ezeket 

kérdeztük dr. Kovács 

Emőke csíkszeredai 

háziorvostól.

Az influenza, vagy ahogy a 
románból átvett kifejezés-
sel nálunk még nevezik, a 

„grippé”, egy vírusok által oko-
zott fertőző megbetegedést jelent. 
„Az influenza szó eredeti jelenté-
se hatás, befolyás. Onnan kapta a 
betegség az elnevezését, hogy né-
hány száz évvel ezelőtt azt figyel-
ték meg, a hideg hatására tömeges 
megbetegedés alakul ki. Ma már 
persze bizonyított, hogy ez csak 
részben igaz, tulajdonképpen nem 
a leghidegebb periódusban kez-
dődik, hanem inkább a fagypont 
közeli hőmérséklet, a párás, csa-
padékos időjárási körülmények 
adják a járvány kezdetét” – ismer-
tette Kovács Emőke. A főorvos-
tól megtudtuk, a betegséget okozó 
vírusnak létezik egy A, B és C tí-
pusa. A szezonális járványok ki-
alakulásáért elsősorban az A és 
B típus a felelős, ezek a vírusok 
pedig állandó mutációt szen-
vednek, változnak, és ezek az 
új vírustörzsek okozzák a sze-
zonális, évenkénti járványokat.

Melyek a tünetek?

„A fertőzés gyakorlatilag azon-
nal ledönti a beteget a lábáról, 
a lappangási idő nagyon rövid, 
mindössze egy-három nap. Hir-
telen magas láz, hidegrázás, 
elesettség,  étvágytalanság, 
izom- és ízületi fájdalom, fejfájás, 
szédülés jelentkezik, időnként 
torokfájás, esetleg száraz köhö-
gés is kísérheti. A láz néhány nap 
alatt szűnik, a többi tünet viszont 
jóval lassabban múlik el, gyak-
ran hetekre van szükség, mire a 
beteg tünetmentessé válik. Mind-
ezekhez társulhat még úgy a 

felső, mint az alsó légutak gyulla-
dása, akár tüdőgyulladás, súlyos 
esetekben akar szívizomgyulla-
dás is” – sorolta fel a tüneteket az 
orvos. Rámutatott, mivel a vírus-
fertőzés következtében csökken 
a légutak védekezőképessége 
más kórokozókkal szemben, így 
gyakran, egyidejűleg más bak-
teriális társfertőzések is meg-
jelenhetnek, tovább súlyosbítva 
a beteg állapotát.

Kinél veszélyesebb?

Amint Kovács Emőke felsorolta, 
a megbetegedés szempontjából 
veszélyeztetett kategóriába első-
sorban az idősek, a krónikus be-
tegek (szívbetegek, tüdőbetegek, 
cukorbetegek, veseelégtelenség-
ben szenvedők), az egészségügyi 
dolgozók tartoznak. A járvány 
terjedése szempontjából ugyan-
akkor szintén veszélyeztetet-
tek a tömeges, zsúfolt helyeken 
dolgozó személyek (bevásárló-
központok, repülőterek alkalma-
zottai), sőt a tanügyi személyzet 
is. „Ezenkívül, ha a járvány lefo-
lyását a korcsoportonkénti meg-
oszlás függvényében nézzük, 
akkor azt látjuk, hogy először a 
gyermekközösségekben jelent-
kezik és terjed a legjobban a be-
tegség, később érintve az idősebb 
populációt. De míg a gyermekek 
többnyire szövődménymente-
sen gyógyulnak hét nap alatt, ad-
dig az idősebb korosztályoknál 

gyakrabban és súlyosabb formá-
ban jelentkeznek a szövődmé-
nyek, sőt, előfordul haláleset is 
a fertőzés következményeként” – 
mutatott rá a szakember.

Gyógyulás, továbbfertőzés

Amint a főorvos ismertette, a be-
tegség többnyire magától gyógyul, 
de a gyógyulás érdekében mégis 

nagyon fontos a pihenés, az ágy-
nyugalom, a folyadékpótlás. Láz-
csillapító adása is csak abban az 
esetben indokolt, ha rossz a beteg 
állapota. „El kell fogadnunk, hogy 
nincs csodagyógyszer, amit ha 
beveszünk, akkor dolgozhatunk, 
végezhetjük a napi feladatainkat 
anélkül, hogy tovább fertőznénk 
embertársainkat, bármiféle kö-
vetkezmény nélkül” – tette hozzá. 
Kovács Emőke kihangsúlyozta, 
nem ért egyet azzal, hogy járvány 
idején a gyermekek nyugodtan 
mehetnek közösségbe orrfolyás-

sal, hőemelkedéssel, köhögéssel: 
„valóban igaz, hogy egy egészsé-
ges kisgyerek könnyen gyógyul, 
de rövid időn belül megfertőzik 
a gyermekek egymást, az intéz-
ményben dolgozókat, a családta-
gokat, és bármikor életveszélyes 
megbetegedés alakulhat ki pél-
dául egy veszélyeztetett terhes 
kismamánál, egy daganatos be-
tegnél, egy cukorbeteg nagyszü-
lőnél”. Felsorolta, a megelőzés 
érdekében nagyon fontos volna az 
elemi higiénés szabályok betar-
tása, a gyakori kézmosás, a szel-
lőztetés, a tömeges, zsúfolt helyek 
kerülése, betegség esetén egymás 
látogatásának elhalasztása.

Késő van a védőoltáshoz?

Az influenzát a megfelelő és 
időben beadott védőoltással és a 
már említett higiénés szabályok 
betartásával lehet megelőzni. 
Amint az orvos kifejtette, ah-
hoz, hogy az oltás megfelelő vé-
dettséget adjon, és a szervezet fel 
tudjon készülni a fertőzés legyő-
zésére, a vakcina beadása leg-
alább 2-3 héttel meg kell előzze a 
vírussal való találkozást. „Ezért 
a legbiztonságosabb az volna, ha 
az oltási kampány már október-
ben lezajlana. Jelen pillanatban 
az egészségügyi minisztérium 
még mindig javasolja az oltás be-
adását, de óvatosan kell eljárni, 
hiszen a járvány már tombol, és 
sok vírushordozóval találkozha-

tunk. Ha valaki még nem került 
kapcsolatba vírusfertőzöttel, és 
jó az egészségi állapota, akkor 
bekaphatja az oltást, de most már 
nagyobb az esélye a betegség ki-
alakulásának, mintha az oltási 
kampány elején kapta volna meg 
a vakcinát” – figyelmeztetett.

Többkomponensű védőoltás

A WHO ( Egészségügyi Világ-
szervezet) és az Európai Unió 
ajánlásának megfelelően az észa-
ki félteke lakosságának a három 
összetevőjű (két A típusú és egy B 
típusú vírustörzs ellen védő) vagy 
a négy komponensű (két A és két B 
típusú törzs ellen védő) influenza 
elleni oltóanyag beadása javasolt – 
közölte még Kovács Emőke. Mint 
megtudtuk, az influenzás meg-
betegedések hivatalos statiszti-
kái nyomon követhetők a WHO 
flunewseurope.org oldalán. „Az 
országos statisztikák is ugyanazt 
mutatják, hogy a fertőzések több-
ségét a B típusú influenzavírus 
okozza, de a halálos kimenetelű 
fertőzések többségéért az A típu-
sú vírus H1pdm09 altípusa a fe-
lelős, a vakcinák pedig pontosan 
ezek ellen a törzsek ellen adnak 
védettséget az idei szezonban. 
Még a járvány elején vagyunk, jó 
volna, ha tudatosan vigyáznánk 
magunkra és egymásra” – tette 
hozzá a szakember.
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Van, akinél súlyos következményei is lehetnek a vírusfertőzésnek

Szezonja van az influenzának

A védőoltás beadatásával és az alapvető higiénés szabályok betartásával tehetünk az influenza megelőzése érdekében

„A fertőzés gyakor-
latilag azonnal ledönti 
a beteget a lábáról, a 
lappangási idő nagyon 
rövid, mindössze egy-
három nap”
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