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A torokgyík veszélyére  fi gyelmeztetnek
Országos oltáskampányt sürget a háziorvosok szövetsége

S Z É C H E L Y  I S T V Á N

Megkongatták a vészharan-
got a romániai háziorvo-
sok az ország északi ha-

tára irányából érkező járványügyi 
fenyegetettség miatt. A Házior-
vosok Országos Szövetsége (SN-
MF) közleményében hivatalos 
kérést intézett a kormányhoz és 

az egészségügyi szaktárcához, 
hogy indítsanak országos diftéria 
elleni oltáskampányt a megbete-
gedés kockázatának kitett felnőtt 
lakosság körében, és a program 
költségvetésébe foglalják bele a 
védőoltások, illetve a tájékoztató 
és figyelemfelkeltő kampány költ-
ségeit. Megjegyzik, a háziorvosok 
megkapták a járványügyi figyel-
meztetéseket a megyei népegész-
ségügyi igazgatóságoktól és az 

egészségügyi szaktárca elrendelte 
a diftéria elleni oltóanyagkészle-
tek feltöltését. 

Tíz évig biztosít védettséget

A minisztérium eddig meghozott 
intézkedései jók, de kiegészítésre 
szorulnak, hívja fel a fi gyelmet az 
SNMF, amely azért tartja elengedhe-
tetlennek a dift éria elleni oltáskam-
pány elindítását a felnőtt lakosság 

körében, mert az országos oltáskam-
pányban az utolsó dift éria elleni vé-
dőoltást 14 éves korban kapja meg a 
lakosság és a vakcina csak tíz évig, 
tehát 24 éves korig biztosít védettsé-
get a súlyos, fertőző betegség ellen. 

„Ha a veszély fennáll, intézkedni 
kell, és nem azután, hogy megtör-
tént a baj” – fogalmazott Soós-Szabó 
Klára, 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 egy 
erős jelenség, de ha felerősödik, 
akkor veszélyt eredményezhet az 
egész közösségre nézve – mondta 
Soós-Szabó Klára.

Szükség esetén megvásárolható

A 14 éves korban beadott védőoltás 
tíz évig biztosít védelmet, utána már 
bizonytalanná válik és egyénileg 
változik, hogy milyen ellentestszin-
tet tart még pár éven át az oltóanyag 
az egyén szervezetében – magya-
rázta a védettségről Tar Gyöngyi. 
A Hargita Megyei Népegészségügyi 
Igazgatóság vezetője is indokoltnak 
tartja az úgynevezett emlékeztető 
immunizálást a felnőtt lakosság 
körében, de elsősorban azokban az 
északi megyékben, amelyek közvet-
lenül határosak Ukrajnával. „Álta-
lában az az eljárás, hogy ha felme-
rül a megbetegedés veszélye, akkor 
történik újraoltás. A felnőtt lakos-
ság jelenleg nem jogosult ingyenes 
oltóanyagra, de bárki megvásárol-
hatja a védőoltást” – fogalmazott. 
Tar Gyöngyi ugyanakkor felhívta a 
fi gyelmet, hogy ha valaki Kárpát-

aljára vagy Ukrajna más területeire 
készül utazni, előtte feltétlenül kon-
zultáljon járványtanásszal vagy a 
háziorvosával, és kérjen tájékozta-
tást a szükséges óvintézkedésekről 
és azokról az országrészekről, ahol 
fennáll a megbetegedés veszélye. 
Szem előtt kell tartani ugyanakkor 
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 egy 
cseppfertőzéssel, közvetlen érintke-
zéssel, fertőzött tárgyak érintésével 
terjedő, erősen fertőző betegség, 
amely akár halálos kimenetelű is 
lehet. A torokgyík tünetei – láz, 
torokfájás – kezdetben hasonlók 
egy egyszerű torokgyulladáséhoz. 
Később viszont egy fehér váladék, 
lepedék keletkezik a torokban, ami 
annyira megvastagszik és olyan 
módon tapad, hogy elzárja a levegő 
útját, tehát gyakorlatilag megfullad 
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 év-
tizedekkel ezelőtt, talán a hetvenes 
években fordult elő legutóbb dift é-
riás megbetegedés – mondta emlé-
kezetből a megyei népegészségügyi 
igazgatóság vezetője. 

Romániában 1960-ban vezették 
be a dift éria elleni védőoltásos im-
munizálást, ennek köszönhetően 
1980-ra teljesen felszámolták a be-
tegséget az országban.

A Kárpátaljára vagy Ukrajna más 
területeire készülőknek ajánlott 
beoltatniuk magukat

▴ K É P Ü N K  I L L U S Z T R Á C I Ó .
F ORRÁS: 123RF.COM

H I R D E T É S

• Diftéria elleni országos oltáskampány sürgős elindítását kéri a Háziorvosok
Országos Szövetsége az ukrajnai megbetegedések miatt. A torokgyík elleni immu-
nizálást a felnőtt lakosság esetében tartják elengedhetetlennek, ugyanis tíz évig
védettséget biztosító védőoltást utoljára 14 éves korban kap a hazai lakosság. A
megyei népegészségügyi igazgatóság vezetője a Kárpátaljára, Ukrajnába készülők-
nek háziorvosi, járványtani konzultációt javasol.

Torokgyík
A diftéria vagy difteritisz, magyarul torokgyík egy fertőző, néha halálos kime-
netelű betegség, amelyet a Corynebacterium diphteriae baktérium okoz. Erő-
sen fertőző megbetegedés, ami közvetlen érintkezés vagy cseppfertőzés útján 
terjed. Először a felső légutakban jelenik meg bőrre emlékeztető, kékesfehér 
hártya, ezt enyhe láz, torokfájás és levertség követi. Az Egyesült Államokban 
a vakcina 1923-as bevezetése óta jelentősen csökkent a betegség előfordulása. 




