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Dift éria elleni oltáskampány 
sürgős elindítását kéri a Házi-
orvosok Országos Szövetsége, 
mivel Ukrajnában többen 
megbetegedtek. A torokgyík-
nak is nevezett betegség elleni 
immunizálást a felnőtt lakosság 
számára tartják elengedhe-
tetlennek, ugyanis a tíz évig 
védettséget biztosító védőoltást 
utoljára 14 éves korban kap a 
hazai lakosság.

 » SZÉCHELY ISTVÁN

Megkongatták a vészharangot 
a romániai háziorvosok az 

ország északi határa irányából ér-
kező járványügyi fenyegetettség 
miatt, Ukrajnában ugyanis töb-
ben elkapták a fertőző betegséget. 
A Háziorvosok Országos Szövetsége 
(SNMF) közleményében hivatalos 
kérést intézett a kormányhoz és az 
egészségügyi szaktárcához, hogy 
indítsanak dift éria elleni oltáskam-
pányt a megbetegedés kockázatá-
nak kitett felnőtt lakosság körében, 
és a program költségvetésébe fog-
lalják bele a védőoltások, illetve 
a tájékoztató és fi gyelemfelkeltő 
kampány költségeit. Megjegyzik, a 
háziorvosok megkapták a járvány-
ügyi fi gyelmeztetéseket a megyei 
népegészségügyi igazgatóságoktól, 
és az egészségügyi szaktárca elren-
delte a dift éria elleni oltóanyagkész-
letek feltöltését.

Tíz évig biztosít védettséget
A minisztérium eddig meghozott 
intézkedései jók, de kiegészítésre 
szorulnak, hívja fel a fi gyelmet az 

orvosok szövetsége, amely azért 
tartja elengedhetetlennek a torok-
gyík elleni oltáskampány elindítá-
sát a felnőtt lakosság körében, mert 
az utolsó, dift éria elleni védőoltást 
14 éves korban kapja meg a lakos-
ság, és a vakcina csak tíz évig, tehát 
24 éves korig biztosít védettséget a 
súlyos fertőző betegség ellen. „Ha 
a veszély fennáll, intézkedni kell, 
és nem azután, hogy megtörtént a 
baj” – fogalmazott Soós-Szabó Klá-
ra, a háziorvosok szövetségének 
Hargita megyei elnöke. Megjegyezte 
viszont, hogy Hargita megye a köte-
lező védőoltásokkal való átoltottsá-
gi arány tekintetében jól áll, tehát 
nincs akkora baj, mint más megyék-
ben. Itt az oltásellenesség sem erős 
jelenség, de ha felerősödik, akkor 

veszélyt jelenthet az egész közös-
ségre nézve – mondta Soós-Szabó 
Klára.

Szükség esetén megvásárolható
A 14 éves korban beadott védőoltás 
tíz évig biztosít védelmet, utána már 
bizonytalanná válik és egyénileg vál-
tozik, hogy milyen ellentestszintet 
tart még pár éven át az oltóanyag az 
egyén szervezetében – magyarázta a 
védettségről Tar Gyöngyi. A Hargita 
Megyei Népegészségügyi Igazgató-
ság vezetője is indokoltnak tartja az 
úgynevezett emlékeztető immunizá-
lást a felnőtt lakosság körében, de el-
sősorban azokban az északi megyék-
ben, amelyek közvetlenül határosak 
Ukrajnával. „Általában az az eljárás, 
hogy ha felmerül a megbetegedés 
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A torokgyík veszélyére fi gyelmeztetnek

A Kárpátaljára vagy Ukrajna más területeire készülőknek ajánlott beoltatniuk magukat
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veszélye, akkor történik újraoltás. 
A felnőtt lakosság jelenleg nem 
jogosult ingyenes oltóanyagra, de 
bárki megvásárolhatja a védőol-
tást” – fogalmazott. Tar Gyöngyi 
felhívta a fi gyelmet, hogyha valaki 
Kárpátaljára vagy Ukrajna más ré-
szébe készül, előtte feltétlenül kon-
zultáljon háziorvosával, és kérjen 
tájékoztatást a szükséges óvintéz-
kedésekről. Szem előtt kell tartani 
azt is, hogy a védőoltás beadásától 
számítva egy-két hétnek kell eltel-
nie, amíg kialakul a szervezetben 
a teljes védettség. A dift éria, azaz a 
torokgyík cseppfertőzéssel, közvet-
len érintkezéssel, fertőzött tárgyak 
érintésével terjedő, erősen fertőző 
betegség, amely akár halálos ki-
menetelű is lehet. A tünetek – láz, 
torokfájás – kezdetben hasonlóak 
az egyszerű torokgyulladáséhoz. 
Később fehér váladék, lepedék ke-
letkezik a torokban, ami annyira 
megvastagszik és olyan módon 
tapad, hogy elzárja a levegő útját, 
tehát gyakorlatilag megfulladhat 
a beteg – ismertette a kór lefolyá-
sát Tar Gyöngyi, hozzáfűzve, hogy 
a védőoltásoknak köszönhetően 
a ma élők többsége legfeljebb az 
irodalomban találkozott ezzel a 
betegséggel. Hargita megyében 
évtizedekkel ezelőtt, talán a het-
venes években fordult elő legutóbb 
dift ériás megbetegedés – mondta 
emlékezetből a megyei népegész-
ségügyi igazgatóság vezetője. Ro-
mániában 1960-ban vezették be 
a dift éria elleni védőoltásos im-
munizálást, ennek köszönhetően 
1980-ra teljesen felszámolták a 
betegséget az országban. Az Egye-
sült Államokban a vakcina 1923-as 
bevezetése óta jelentősen csökkent 
a betegség előfordulása.

 » A védőoltá-
soknak köszön-
hetően a ma élők 
többsége legfel-
jebb az irodalom-
ban találkozott a 
diftériával, vagy-
is torokgyíkkal. 

 » SIMON VIRÁG

Az állattartó gazdáknak meg kell 
érteniük, hogy az afrikai sertés-

pestis terjedésének legfőbb ellensze-
re a felelős állattartás – hangoztatta 
Kincses Sándor, a Maros Megyei Ál-
lategészségügyi Igazgatóság vezető-
je a Székelyhonnak. Múlt héten egy 
hajtóvadászat alkalmával Erkeden 
lelőtt vaddisznó húsából mutatták 
ki a sertéspestis vírusának jelenlétét 
egy kolozsvári, majd egy bukaresti 
laboratóriumban. Maros megye pre-
fektusa szombaton egyeztetett az ille-
tékesekkel a kötelező korlátozó intéz-
kedésekről. Kincses Sándor megyei 
állategészségügyi igazgató elmondta, 
a levadászott hét vaddisznó tetemét 
mély gödörbe dobták és elégették, be-
takarták, majd a környéket is fertőtle-
nítették. Csak egyikükben mutatták ki 
a vírust, de mindeniket megsemmisí-
tették. Kijelölték a törvény által előírt 
13 kilométeres körzetben a karantént 
is. Ennek értelmében fertőzöttnek mi-
nősített települések: Erked, Szederjes, 
Magyarfelek, Héjjasfalva, Szászkézd, 
Zoltán és Miklóstelke. Érintett tele-
pülések, ahol szintén karantén van: 

Fehéregyháza, Küküllősárd, Alsóbún, 
Felsőbún, Szászdálya és Határpatak. 
Ezeken a településeken elkezdődött 
az élő sertések felleltározása. Amíg ez 
nem történik meg, addig ott nem lehet 
sertésekkel vagy azok húsával keres-
kedni. Amikor a leltározást befejezik, 
állatorvosi engedély alapján a fülszám-
mal rendelkező, vagyis nyilvántartott 
sertéseket el lehet vinni eladás céljából 
más településekre is.

„Amíg a sötétség leple alatt kupe-
cektől vásárolják a malacokat, disznó-
kat, húsokat, mindenféle papír nélkül, 
addig nem csoda, hogy fennáll a ser-
téspestis terjedésének veszélye. Nem 
győzzük hangsúlyozni, hogy az álla-
tokat elsősorban megbízható helyről 
kell beszerezni, nyilvántartásba venni, 
elkerített helyen tartani, hogy ne kó-
szálhassanak a mezőn” – fogalmazott 
az igazgató. Hozzátette, hiába mondják 
az emberek, hogy ők nevelték, tudják, 
mit evett, nem lehet beteg, mert a ví-
rus könnyen terjed, és megbetegítheti 
a házi sertéseket is. Kifejtette, Maros 
megyében már év eleje óta nem szabad 
az esztenákon házi sertéseket tartani, 
éppen azért, mert a szabadon hagyott 
sertések könnyebben megbetegedhet-

nek. A karanténban lévő településeken 
fokozottabban ellenőrzik az autókat, 
erdőket, mezőket, ez utóbbi helyeket 
főként az elhullott állatok miatt. A 
vadásztársaságok egy évig nem szer-

vezhetnek hajtóvadászatot a települé-
sekhez tartozó erdőkben, csak lesből 
lőhetik le a vaddisznót. Egyúttal köte-
lesek 60 napon belül az egész idényre 
tervezett számú vaddisznót lelőni.

Sertéspestis: az állatokat megbízható helyről kell beszerezni
 » A Maros 

megyében lelőtt 
vaddisznó húsá-
ból kimutatták a 
sertéspestist.

A vadásztársaságok kötelesek 60 napon belül az egész idényre tervezett számú vaddisznót lelőni




