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2009/2010-es influenzaszezon: védekezés két oltással
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Az évről-évre ismétlődő influenza szezonok mindegyike  saját  jellemzőkkel  bír,  melyben változó a járvány 
hossza, a megbetegedések legnagyobb számát okozó A és B vírusok, a súlyos szövődményes esetek lefolyása, a 
megfertőzödöttek száma. A 2009/2010-es infleunza szezon fő jellemzője, hogy az új vírus megjelenésével nem 
csak az Influenza A és B vírusok, de egy variáns, az új A(H1N1)v is rohamosan terjed világszerte.

Az influenza ellen a leghatékonyabb védekezési mód a védőoltás. A szezonális és a pandémiás influenza elleni 
védőoltás  nem  helyettesíthető  egymással.  A  2009/2010-es  szezonban  kizárólag  a  két  védőoltással  lehet 
megbízható védelmet szerezni. A Nemzeti Influenza Pandémia Prevenciós Bizottság Humán Egészségügyi 
Albizottsága mindenkit arra bátorít, hogy oltassa be magát. 

Az új influenzával kapcsolatban a média számos ellenőrizetlen és káros véleménynek ad hangot. Ilyen például, 
hogy a világjárvány mesterségesen keltett hisztéria. A megbetegedésekről és halálesetekről szóló világ- és hazai 
adatok ezt cáfolják. Hamis állítás, hogy az oltóanyag nem hatékony, mert variáns vírus ellen, rohamtempóban, 
nem kellően ellenőrzötten készült.  A valóság,  hogy minden influenza A(H1N1)  vírus  kémiai  tulajdonsága 
egyforma. Az oltóanyag összetétele ugyanaz, csupán az aktuális vírustörzset cserélik ki. Az oltóanyag klinikai 
kipróbálása egymás után háromszor 30 napig tart a felnőtt, a 3-18 évesek és a 6-36 hónap közöttiek körében. A 
klinikai  eredmények  eddig a felnőttek és a 3-18 évesek körében engedélyezetten bizonyították a védőoltás 
hatékonyságát és ártalmatlanságát. 

A védőoltás életmentő azoknál, akiknél a több napig tartó lázas állapot életveszélyes lehet. Ők azok a 
leginkább veszélyeztetett, krónikus betegek, akik a hazai oltási kampány első ütemében szerepelnek. A 
gyerekek és a nevelési, oktatási intézményekben dolgozók kampány oltása az őszi iskolai szünet után 
történik. 

Az eddigi  nemzetközi  vizsgálati  eredmények  azt  mutatják,  hogy a pandémiás  infuenza A(H1N1)v  járvány 
idején a terhes nők fokozott, hat-hétszeres kockázatnak vannak kitéve, gyakrabban kerülnek kórházi kezelésre, 
mint  az  általános népességbe tartozók.  A várandós nőknél  az  első trimeszterben a magas  láz  hatszor  több 
fejlődési rendellenességet okoz, mint az összes gyógyszer és oltás. A második trimeszterben az anyánál súlyos 
szövődményeket, míg a harmadikban koraszülést okozhat a magas láz. A várandós nők számára ezért ajánlott 
az influenza elleni védőoltás. Nincs ellenjavallata a várandóság alatti oltásnak, mivel a vakcina elölt vírusokat 
tartalmaz, maga az influenzavírus pedig nem okoz fejlődési rendellenességet, a védőoltást sok éves használata 
után sem találták a magzatra ártalmasnak. Az influenza elleni oltásnak az elsődleges célja az anyai halálozás, 
illetve a súlyos kimenetelű szövődmények megelőzése.

A szülész-nőgyógyászati szakmai kollégium állásfoglalása szerint a terheseket oltani kell, függetlenül a 
terhesség  korától.  Megbetegedés  esetén  a  várandós  nőt  24-48  órán  belül  antivirális  kezelésben  kell 
részesíteni. Láz esetén szalicilát vagy paracetamol tartalmú lázcsillapítóval a lázat csillapítani kell!

A  Bizottság  ismételten  megerősíti  azon  meggyőződését, hogy  a  Magyarországon  gyártott,  alacsony 
hatóanyag tartalmú, ellenőrzött és engedélyezett Fluval P nevű védőoltás biztonságos és hatékony, széleskörű 
alkalmazása  jól  szolgálja  egy  világjárvány  által  előidézni  képes  egészségügyi  és  gazdasági  krízishelyzet 
megelőzését.
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