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10. számú melléklet 

Influenza pandémia esetén az antivirális szerek alkalmazásának alapelvei és prioritási 
sorrendje

Az  antivirális  szerek  fontos  szerepet  játszhatnak  mind  az  egyén,  mind  a  közösség 
védelmében, amennyiben alkalmazásuk célzottan és körültekintően történik. 

A jelenlegi tudományos eredmények szerint a korlátozott mennyiségben rendelkezésre 
álló antivirális szer készletek leghatékonyabb felhasználási  módja a klinikai influenza 
tüneteivel jelentkezők azonnal megkezdett kezelése. 

A.  Antivirális  szerek  terápiás  alkalmazása: Az  antivirális  szerek  csökkentik  a  tünetek 
fennállásának idejét és a betegség súlyosságát, amennyiben a tünetek megjelenését követő 48 
órán belül megkezdődik a kezelés. Az antivirális szerek terápiás adásának az a járványügyi 
jelentősége,  hogy  csökkentik  a  vírusürítés  idejét,  és  ezzel  a  fertőzés  továbbadásának  a 
lehetőségét, ezáltal pedig a teljes populáció influenza megbetegedési gyakoriságát. 

1. Kórházi  kezelést  igénylő  megbetegedések  kezelése.  Ebben  az  esetben  a  tünetek 
fennállását követő 48 órán túl megkezdett antivirális kezelés is javasolt.

2. Foglalkozásuknál fogva fokozott kockázatnak kitett  egészségügyi dolgozók, akiknél 
az  expozíció  valószínűsíthető,  és  a  megbetegedés  tüneteit  észlelik  magukon,  de 
posztexpozíciós profilaxisban nem részesültek 

3. Az  influenza  súlyos  szövődményei  szempontjából  magas  kockázatú  személyek 
(életkoruknál fogva magas kockázatóak, azaz a gyermekek és a 65 éven felüliek, illetve 
életkortól függetlenül a krónikus alapbetegségekben szenvedők)

B. Posztexpozíciós profilaxis: a megerősített vagy valószínűsített influenza A H1N1 vírus 
okozta megbetegedési esetekkel szoros kontaktusba kerülő személyek körében. 

o „családi profilaxis”: Posztexpozíciós profilaxisban a behurcolt, vagy közösségi 
járvány során  megbetegedett  személyek  közeli  kontaktjai  részesülnek,  akik 
egészségi  állapotuknál,  illetve  életkoruknál  fogva  kockázati  csoportba 
tartoznak.  Ezt  a  módszert  csak  addig  érdemes  alkalmazni,  ameddig  a 
gyógyszeres  kemoprofilaxissal  lehetőség  van  a  járvány  terjedésének 
fékezésére, azaz a járvány lakossági terjedésének kezdetét megelőzően. 

C. Egészségügyi dolgozók antivirális profilaxisban részesítése: 
A  nemzetközi  szakmai  ajánlások  az  egészségügyi  dolgozók  számára  kizárólag 
posztexpozíciós profilaxisként ajánlják a vírusellenes szerek alkalmazását. 
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A betegellátásban résztvevő egészségügyi dolgozók általános profilaxisa addig, amíg nem áll 
rendelkezésre  specifikus  védőoltás,  hozzájárulhat  a  kórokozó oseltamivir  rezisztenciájának 
gyors  kialakulásához,  valamint  a  szövődmények  növekvő  számú  előfordulásához.  A 
postexpozíciós profilaxis hatékony alternatívája a megelőzésnek.

A  megfelelő  védőeszköz  alkalmazása  költség-hatékony  eszköz  a  dolgozói  fertőzések 
elkerülésére, és a dolgozói önellenőrzés (láz) surveillance elrendelése biztosítja az antivirális 
terápia időbeni elkezdését. 

Irodalmi hivatkozások az egészségügyi dolgozók antivirális profilaxisára vonatkozóan: 

o ECDC (2009.15.11.) http://www.ecdc.europa.eu

Azokban az esetekben ajánlják az antivirális profilaxist, amikor az egészségügyi 
dolgozó az ellátás kockázatának megfelelően ajánlott védőeszközöket nem 
hordta, azaz a WHO definíció szerint szoros kontaktusba került a beteggel. 

o WHO (2009. 04.29.) http://www.who.int

Az antivirális profilaxis a védőeszközök nélkül történő expozíció esetén ajánlott.

o Health Protection Agency, UK (2008.05.15.) http://www.hpa.org.uk

Az antivirális profilaxist felajánlják minden olyan egészségügyi dolgozónak, aki 
vizsgált, ápolt, vagy kezelt valószínűsített, vagy megerősített új H1N1 influenza A 
esetet, és nem viselt FFP 3 légzésvédőt, köpenyt és védőszemüveget.. 

o Robert Koch Institute, Germany (2009. 05.15.) http://www.rki.de

Az antivirális profilaxis a védőeszköz nélkül történő expozíció esetén ajánlott. 
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