
Élősködő ízeltlábúak 

gyermekközösségekben

Fejtetvesség - Rühösség

Heves Megyei Kormányhivatal

Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve

Járványügyi Osztály

Dr. Lukács Tímea  

osztályvezető tisztiorvos

Gömöry Lászlóné 

közegészségügyi-járványügyi felügyelő

2013. december 5.1



Gerard ter BORCH: Tetűvadászat (Mauritshuis – Királyi Képtár, Hága, Hollandia)

2013. december 5.2



Fejtetű

(Pediculus humanus capitis)

1.Biológiai sajátossága:

 2,5-4,5 mm nagyságú, ovális alakú, szárnyatlan, hatlábú rovar. 

 Fejlődési alakjai: pete (serke) – lárva (3 stádium) – imágó (ivarérett rovar).

 Színe a szürke-világossárga színtő a feketéig változhat, tápláltsági állapottól függően.

 A tetveknek igen fejlett kapaszkodási ösztönük van, repülni, ugrani nem képesek, de                              

viszonylag gyorsan tudnak mászni a fejbőrön. 

 Kerülik a fényt, ezért ritkán láthatók. 

 A hajszálak eredési helyétől számított első 6 mm-es szakaszon tartózkodnak

 2 mm-nél rövidebb haj alkalmatlan a megtelepedéséhez
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2013. december 5.4

 A nőstény naponta 6-8 ovális alakú, apró, gyöngyházfényű petét (serkét) rak, 

amelyeket erős cement anyaggal a hajszálak tövéhez ragaszt, elsősorban a 

halánték- és tarkótájra. A serkéből 6-8 nap alatt kel ki. 

 Kizárólag az ember vérét szívja, naponta 6-12 alkalommal. Az éhezést 

rosszul tűri, emberi vér híján pár napon belül elpusztul. Egész életük az emberhez 

kötött!

 Szaporodásuk aránylag gyors, egy nőstény tetűtől 2-4 hetes élete során 

akár 200 utód is származhat, tehát az eltetvesedés viszonylag gyorsan 

bekövetkezhet. 



2013. december 5.5



2. Előfordulása:

 Bárkin előfordulhat!

 Járványszerűen közösségekben észlelhető. 

3. Közegészségügyi jelentősége:

 A fejtetvek fertőző megbetegedést nem terjesztenek!

 Ártalmuk elsősorban abból ered, hogy a vérszívó rovarok nyálmirigyének 

véralvadásgátló, értágító és viszketést kiváltó anyagokat tartalmazó váladéka az 

emberi szervezetbe jutva bőrizgalmat, duzzanatot és gyulladást okozhat. A testidegen 

fehérjékkel szemben az ember fokozatosan érzékennyé is válhat. Az allergia azonban 

csak egy-két hét múlva, az ismételt csípések hatására fejlődik ki.

 A viszketés miatt a gyakori vakarózás felsebzi a bőrt, ennek következtében 

másodlagos fertőzés, majd gennyesedés keletkezhet.
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4. Terjedése:

 Közvetlen érintkezés útján terjed (pl. fejek összedugásával, birkózással, 

sugdolózással). 

 Közösen használható tárgyakkal (pl. sapkával, fésűvel, hajkefével) is átvihető.

 Családtagok között is könnyen terjedhetnek, „cserélődhetnek” a tetvek (ping-pong 

hatás)

A terjedési mechanizmus ismerete a célzott és hatékony védekezés

elengedhetetlen feltétele!
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A TETVESSÉG ELLENI VÉDEKEZÉSRE VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK

1. Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény

„73. (2) Az emberi test felszínén, felhámjában, és a szőrzetben élősködő ízeltlábúak

irtása, a ruhanemű fertőtlenítése az érintett személy, illetve törvényes képviselője

feladata. Ha ezen személyek irtási, fertőtlenítési kötelezettségüknek nem tesznek

eleget, akkor hivatalból az egészségügyi szolgáltató vagy egészségügyi

államigazgatási szerv képviselője jár el. Az egészségügyi szolgáltató vagy egészségügyi

államigazgatási szerv képviselője által végzendő, az emberi test felszínén, felhámjában,

és a szőrzetben élősködő ízeltlábúak irtásának, illetve a ruhanemű fertőtlenítésének

tűrésére az érintett személy köteles.”

2013. december 5.8



2. A fertőzőbetegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges 

járványügyi intézkedésekről szóló 

18/1998.(VI.3.) NM rendelet  

„37. (2) Minden egészségügyi, szociális és oktatási dolgozó, aki az elvégzett

vizsgálatok során tetvesség fennállását észleli, vagy arról hivatásának

gyakorlása közben tudomást szerez, köteles annak megszüntetéséről

haladéktalanul gondoskodni. Amennyiben ezt a tetvesség mértéke, jellege vagy

bármi más ok miatt hatáskörében nem tudja biztosítani, köteles az esetről a

járási népegészségügyi intézetet tájékoztatni, amely a tetvetlenítést

elvégezteti.

(3) A tetvességi vizsgálatokat és a tetvetlenítést – a körülményektől függően és a

szükséges mértékben – ki kell terjeszteni a tetvesnek talált személy közvetlen

környezetére, illetőleg az ott élő és vele rendszeresen érintkező személyekre

is (pl. családtagokra, lakó-, munka-, tanulótársakra stb.).

(4) A vizsgálat alá vonandó, illetőleg a kezelendő személyek körét és a

környezet kiterjedését – indokolt esetben – a járási népegészségügyi intézet

állapítja meg.

(5) Az érintett személy köteles magát alávetni a tetvesség felderítése,

megszüntetése, illetőleg megelőzése érdekében szükséges eljárásoknak.”
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3. Országos Epidemiológiai Központ 

„A tetvesség elleni védekezésről” 

szóló 3. Módszertani Levele

(19. évfolyam, 2. különszám, 2012. augusztus 10.)

 Egészségügyi Világszervezet (WHO),

 Európai Betegségmegelőzési és Járványügyi Központ (ECDC),

 USA Betegségmegelőzési és Járványügyi Központja (CDC) ,

 Eütv.,

 18/1998. (VI.3.) NM rendelet,

Országos Epidemiológiai Központ (OEK) szakmai irányelveire épül.

www.oek.hu

Epinfo
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http://www.oek.hu/


A Módszertani Levél tartalmazza: 

 vérszívó tetvek jelentőségét, a védekezés alapját képező biológiai 

sajátosságokat, 

 a tetvességi vizsgálatok szakmai irányelveit, a tetvesség elleni 

védekezésre (irtásra és/vagy megelőzésre) alkalmas módszereket ,

 a  tetvesség elleni védekezésre vonatkozó jogszabályok alapján  

meghatározza az abban érdekelt közreműködők (szülők,védőnő, orvos, 

pedagógusok, a megyei kormányhivatalok népegészségügyi 

szakigazgatási szerveinek, illetve a járási népegészségügyi intézeteinek 

feladatait ) – segítséget nyújt az egészségnevelési tevékenység hatékony 

ellátásához ,

 a feladatok elvégzéséhez nélkülözhetetlen tetűirtószerek 

biztosításának kérdéskörét külön pontban foglalja össze.
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1. Szülő (törvényes képviselő) feladatai

 Fertőtlenítési kötelezettség - Eütv. 73. (2) bekezdés

 Tűrési kötelezettség (passzív együttműködés) – Eütv. 73. 

(2), 18/1998 (VI.3.) NM rendelet  37. (5) bekezdés 
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2. Gyermekvédelmi intézmények (bölcsőde, nevelőotthon) feladatai

 Megszüntetéséről gondoskodik (figyel, jelent) - 18/1998 (VI.3.) NM 
rendelet  37. (2) bekezdés 

 Tetvességi vizsgálat végzése – 18/1998. (VI.3.) NM rendelet 4. számú 

melléklete 1. pont

„a) bölcsődékben, nevelőotthonokban, gyermekvédelmi intézményekben 

gondozottakat felvételük alkalmával, majd negyedévente egyszer az 

intézmény orvosának vagy a védőnőnek kell a tetvesség előfordulására nézve 

is tüzetesen megvizsgálnia. A gondozó (nevelő) személyzet az öltöztetés, 

fürdetés alkalmával köteles figyelmet fordítani a tetvesség esetleges 

előfordulására és annak észlelése esetén haladéktalanul jelentést tenni az 

intézmény vezetőjének és orvosának, aki köteles annak megszüntetéséről 

haladéktalanul gondoskodni;”

 Tetűírtószerek biztosítása  - ML 6. pont
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3. Oktatási intézmények (alsófokú, középfokú) feladatai

 Megszüntetéséről gondoskodik (figyel, jelent) - 18/1998 (VI.3.) NM rendelet  
37. (2) bekezdés 

 Tetvességi vizsgálat végzése – 18/1998. (VI.3.) NM rendelet 4. számú 

melléklete 1. pont

„b) alsó fokú oktatási intézményekben (óvodákban, általános iskolákban), de

amennyiben indokolt, a középfokú oktatási intézményekben (középiskolákban,

szakmunkásképzőkben) is felvételkor, illetve a tanév elején kell az esetleges tetvesség

felderítésére irányuló vizsgálatokat az intézmény orvosának és a védőnőnek elvégeznie,

majd negyedévenként legalább egyszer megismételnie. Tetvesség észlelésekor a

szűrővizsgálatot az érintett egységben (pl. osztályban) kéthetenként meg kell ismételni

mindaddig, amíg három egymást követő vizsgálat eredménye alapján a

tetűmentesség és annak állandósulása megnyugtató módon meg nem állapítható;”

 Tájékoztatás – ML 2/a. melléklete

 Tetűírtószerek biztosítása  - ML 6. pont
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4. Iskola-egészségügyi hálózat (iskolaorvos, védőnő) feladatai

 Megszüntetéséről gondoskodik (tevőleges) - 18/1998 (VI.3.) NM rendelet  
37. (2) bekezdés 

 Tetvességi vizsgálat végzése – 18/1998. (VI.3.) NM rendelet 4. számú 

melléklete 1. pont a) és b) alpontjai

 Tájékoztatás – ML 2/a. melléklet és 2/b. melléklet

 Tetűírtószerek biztosítása  - ML 6. pont

 Védőnői jelentés - ML 3/a. és 3/b. melléklet

 Az iskola-egészségügyi ellátásról szóló 26/1997. (IX.3.) NM rendelet
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5. Háziorvosi/házi gyermekorvosi hálózat feladatai

 Megszüntetéséről gondoskodik (tevőleges) - 18/1998 (VI.3.) NM 
rendelet  37. (2) bekezdés 

 Tetvességi vizsgálat végzése – 18/1998. (VI.3.) NM rendelet 4. számú 

melléklete 1. pont 

c) ……………………Az alkalmi, időszakos és csoportos vizsgálatokon 

kívül az eljáró orvosnak egyéb okokból végzett vizsgálatát – az orvosi 

rendelőben, rendelőintézetben, a beteg lakásán, vagy máshol – a 

tetvesség előfordulására nézve is ki kell terjesztenie minden olyan 

esetben, amikor ezt a vizsgálat alá vont személy elhanyagolt külseje, 

életvitele vagy egyéb körülményei indokolttá teszik.”

 Együttműködés az illetékes járási népegészségügyi intézettel

 Tetűírtószerek biztosítása  - ML 6. pont

 A háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről 

szóló 4/2000. (II.25.) EüM rendelet

 Az iskola-egészségügyi ellátásról szóló 26/1997. (IX.3.) NM 

rendelet 
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6. Járási népegészségügyi intézetek feladatai

 Eütv. 73. (2) bekezdés

 18/1998 (VI.3.) NM rendelet

„37. (1) Az emberen élősködő vérszívó tetvek által terjesztett fertőző megbetegedések 

terjedésének megelőzése érdekében a járási népegészségügyi intézet elrendelheti,

hogy meghatározott helyeken és esetekben a tetvesség felderítésére időszakos 

vagy soron kívüli, csoportos vagy egyedi vizsgálatokat kell tartani, illetőleg annak 

megszüntetésére és megelőzésére megfelelő eljárásokat kell alkalmazni. Az 

elrendelésnek ki kell terjednie minden olyan közösségre, ahol a személyek gyakori 

cserélődése, életmódja vagy egyéb körülmények miatt a tetvesség behurcolására és 

terjedésére fokozott lehetőség nyílik.

(2) Minden egészségügyi, szociális és oktatási dolgozó, aki az elvégzett vizsgálatok 

során tetvesség fennállását észleli, vagy arról hivatásának gyakorlása közben tudomást 

szerez, köteles annak megszüntetéséről haladéktalanul gondoskodni. Amennyiben ezt a 

tetvesség mértéke, jellege vagy bármi más ok miatt hatáskörében nem tudja 

biztosítani, köteles az esetről a járási népegészségügyi intézetet tájékoztatni, amely 

a tetvetlenítést elvégezteti.

.
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 (4) A vizsgálat alá vonandó, illetőleg a kezelendő személyek 

körét és a környezet kiterjedését – indokolt esetben – a járási 

népegészségügyi intézet állapítja meg.”

 (6) A járási népegészségügyi intézet a járványügyi szempontból 

különös veszélyt jelentő tetves személyekről nyilvántartást 

vezet. A nyilvántartásba fel kell venni mindazokat, akiknél 

ruhatetvesség, illetőleg nagyfokú vagy ismételt fejtetvesség 

észlelhető.”

 18/1998 (VI.3.) NM rendelet 4. számú melléklet 1. pontja

„A tetvességi helyzet alakulásától függően a tisztifőorvos 

elrendelheti az a)–c) pontban feltüntetett vizsgálatoknak az 

előírtaknál rövidebb vagy hosszabb időközökben történő 

végzését, indokolt esetben azoknak meghatározott időre szóló 

felfüggesztését.”

 Az iskola-egészségügyi ellátásról szóló 26/1997. (XI.3.) NM rendelet

 Éves jelentés – ML 6. melléklete
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18/1998. (VI.3.) NM rendelet 4. számú mellékletének 1. pontja szerint: 

(1) rendszeres közösségi vizsgálatra kötelezett intézmények: 

 gyermekvédelmi intézmények (bölcsőde, nevelőotthon),

 alsó fokú oktatási intézmények (óvodák, általános iskolák), 

 középfokú oktatási intézmények (középiskolák, 

szakmunkásképzők),

 zsúfolt tömegszállások, hajléktalanok szálláshelyei.

(2) alkalmi, időszakos, csoportos vizsgálatra kötelezettek: 

 háziorvos, házi gyermekorvos,

 aktív, krónikus, rehabilitációs fekvőbeteg-(szak)ellátó intézmény. 
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Ezen intézmények fenntartójának (állam, önkormányzat,

karitatív szervezet, alapítvány, magánszemély stb.)

kötelessége az elvégzett tetvességi vizsgálatok esetén a

tetvesség megszüntetéséről haladéktalanul

gondoskodni, amelyhez tetűirtószer biztosítása

nélkülözhetetlen.
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Szankció

A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési 

nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény

„239. (1) bekezdés

a) a védőoltásra, a fertőző betegségekre, a fertőző betegekre vagy a fertőzésre gyanús 

személyekre – ideértve a gümőkóros, a nemibeteg, a trachomás vagy erre gyanús személyeket is 

–, továbbá a járványügyi megfigyelésre vagy ellenőrzésre és a fertőtlenítésre vonatkozó 

egészségügyi jogszabályt, vagy az ilyen jogszabály alapján kiadott egészségügyi rendelkezést, 

továbbá

b) a rágcsáló és rovarirtásra vonatkozó egészségügyi jogszabályt, vagy 

az ilyen jogszabály alapján kiadott egészségügyi rendelkezést

megszegi, szabálysértést követ el.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott szabálysértés miatt a hivatásos katasztrófavédelmi szerv 

erre felhatalmazott ügyintézője is szabhat ki helyszíni bírságot.
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Fejtetvesség észlelése esetén szükséges intézkedések,  gyakorlati 

megvalósítás 

1. 

A tetvességi szűrővizsgálatok alkalmával fejtetvesnek talált gyermek 

kezelése legelsőként a szülő (törvényes képviselő feladata!

2.

A kezelés elvégzése érdekében a védőnő/orvos haladéktalanul 

tájékoztatja a gyermek osztályfőnökét, aki még aznap értesíti a szülőt a 

fejtetvesség tényéről, és a szükséges teendőkről, egyidejűleg kérve a 

szülőtől a másnapi, írásos nyilatkozatát arról, hogy a gyermek szakszerű 

hajkezelését elvégezte.
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3. 

 A tetvesnek talált közösséget a védőnő két héten belül ismételten 

ellenőrizni köteles. 

 Amennyiben a védőnő az ellenőrző vizsgálat alkalmával a gyermek 

hajában élő, mozgó fejtetűt és/vagy életképes serkét talál, illetve ha a szülői 

kezelés eredménytelennek bizonyult, a védőnőnek/orvosnak a gyermek 

kezelését az intézményben, az emberi méltósághoz való jog tiszteletben 

tartásával, haladéktalanul el kell végeznie, amiről a gyermek szüleit 

tájékoztatni kell.

Fejtetvesség miatt az egész napos iskolai hiányzás nem indokolt, mert a 

tetűmentesítés tetűirtó hajszesszel rövid idő alatt biztosítható.
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4. 

 Amennyiben az iskola-egészségügyi hálózat a tetvesség 

megszüntetését annak mértéke, jellege vagy bármi más ok miatt 

hatáskörében biztosítani nem tudja, köteles az esetről a területileg illetékes 

járási intézetnek jelentést tenni, amely a tetvetlenítésben közreműködik.

 A védőnő a tetvesnek talált gyermeket, illetve a közösséget két héten 

belül ismételten ellenőrizni köteles. 
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Javaslat

 Iskolakezdéskor esedékes szülői értekezleteken a szülők az iskola-

egészségügyi tevékenység keretében a fejtetvességi vizsgálatok éves

rendjéről, a fejtetvesség megelőzéséről, a kiszűrt gyermek szüleinek értesítési

módjáról kapjanak tájékoztatást.

 Célszerű a figyelmet felhívni arra is, hogy a fejtetves gyermek kezelése a

szülő feladata és kötelessége.

 Szükséges a szülő tájékoztatása arról is, hogy – közegészségügyi,

járványügyi érdekből – az ismételten vagy nagymértékben fejtetves

gyermeket név szerint kötelesek jelenteni az illetékes járási

népegészségügyi intézetnek, amely nyilvántartásba veszi, valamint

gondoskodik a tetves gyermek környezetére (családtagjaira) kiterjedő

vizsgálatról és szükség esetén a tetves személyek kezeléséről.
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Heves megye tetvességi helyzete (2008-2012)

 Heves megyében az elmúlt 2008-2011. év között a tetvesség

mértéke folyamatosan nőtt,

 2011. évi 2,08 %-ról 2012-ben kismértékben 2,0 %-ra csökkent,

 a 2012. évben az országos átlagot (1,5%) még így is meghaladta.
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Tetvességi vizsgálat

1.lépés:

Távolítsunk el mindent a hajból! (hajcsat, hajkefe,

hajgumi)

2. lépés:

A hajat bontsuk szét lazára!

3. lépés

Legyen megfelelő világítás, használjunk nagyítót!

4. lépés

Használjunk sűrű fogazatú fésűt!

5. lépés

Gondosan, a hajat szétválasztva, lassan fésüljük át,

különösen a fülek mögött, tarkótájon!

Enyhén nedves hajon könnyebb elvégezni a vizsgálatot.



2013. december 5.28



2013. december 5.29

Kezelése

 Hajmosás nélküli, egyszeri kezeléssel használható szer

PEDEX tetűírtó hajszesz

- 5-15 perc behatási idő

-nem kell kimosni a hajból

 Hajmosással, egyszeri kezeléssel használható szer

- NIX tetűírtó szer – hajmosást követően 10 perc behatási idő, majd

leöblítendő,

- NOVOPED tetűírtó hajszesz – száraz hajat átnedvesítjük a szerrel,

6 óra behatási idő!, hajmosás

 Hajmosással, többszöri kezeléssel használható szer

-PARASIDOSE tetűírtó sampon – mossunk vele 3 percig a hajat,

ismételjük meg 3-4, majd 7-8 nappal az első mosás után használatát.

 Sérült bőrfelület kezelésére használható szer

- COOPEX-B tetűírtó porozószer – serkét nem öli meg, 7 nap múlva

ismétlendő
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Ügyeljünk arra, hogy:

 Gyermek szeme kezelés közben legyen csukva!

 Ha szembe kerül az írtószer, akkor bő, langyos vízzel mossuk

ki!

 Kisebesedett hajas fejbőrön nem végezhető kezelés!

 Az elhalt serkék eltávolítását ecetbe mártott fésűvel

végezzük,

vagy a hajszálról két körmünkkel húzzuk le, esetleg csipesszel!

 A kezelésre használt fésűt fertőtlenítsük, vagy néhány percre

forró vízbe is márthatjuk!
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Megelőzése

Szülői gondoskodás

Iskolaorvos, védőnő, nevelő, pedagógus figyelme

PEDEX tetűírtó hajszesz hajmosás után akár

rendszerességgel is használható

PARANIT vagy PARASIDOSE fejtetű-riasztó aeroszol

időközönkénti ismétlése
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Heves megye 2012. 

évben

Járási népegészség-

ügyi intézet

Fejtetvesek száma Vizsgált és tetves 

személyek aránya %-

ban

Személy-kezelések 

száma

Eger 193 0,8 249

Füzesabony 627 6,4 1161

Hatvan 229 1,3 465

Heves megye

összesen
1049 2,0 1107
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Emberi rühatka 

(Sarcoptes scabiei var. hominis) 

1.Biológiai sajátossága

0,3-0,5 mm nagyságú, szabad szemmel alig látható pókidomú rovar (atka).

Hámsejtekkel táplálkozik.

 Nősténye a finom bőrfelületek hámjában telepszik meg, ahol igen

vékony a szaruréteg és nincs sok szőrtüsző. A hímek inkább a bőr

felszínének mélyedéseiben húzódnak meg.

 Csak a bőr felső szarurétegében élősködik, ahol a levegőhöz könnyen

hozzájut. A nőstény a szarurétegben 5-10 mm hosszú, zegzugos járatot fúr,

amely a bőr hámjában, az elszarusodási réteg határán a felülettel

párhuzamosan halad. A rühatka ezekben fejlődik, és a nőstény a petéit is itt

helyezi el.

A petéből a lárva egy hét alatt kel ki. Kifejléssel fejlődik, a hím egy, a nőstény

4-6 hét alatt, két vedlés után válik ivaréretté.
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 Szaporodása kezdetben igen gyors, azonban a szervezet által

termelt ellenanyagok a szaporodás ütemét egy idő múlva

csökkentik.

 Egygazdás parazita, kizárólag az emberen él, idegen gazdán csak

átmenetileg tartózkodik. Az állatokon előforduló, az emberen

élősködőhöz igen hasonló rühatkák az embert viszont csak kivételes

esetben fertőzik meg.

 Az első rühatka befúródása a bőrbe többnyire észrevétlen marad !



2013. december 5.37



2013. december 5.38

2. Előfordulása, tünetek

 Nőkön az emlőbimbó környékén, férfiakon a hímvesszőn és a

herezacskón, csecsemőkön a tenyéren és a talpon is

megtelepedhet, illetve elszaporodhat.

.

 Ezt követően rendszerint 10-30 napos lappangási idő után

jelentkezik a fertőzés legjellegzetesebb és gyakorlatilag egyetlen tünete,

a gyakran rohamszerű és kínzó vakarózási kényszert kiváltó

viszketés, amely lefekvés után, ágymelegben a legintenzívebb, ami

alvászavart okoz.

Testszerte 0,5-1 mm átmérőjű, izolált savós hólyagok, tetejükön a

vakarózás következtében tűszúrásnyi varral, pörkkel fedett területek

láthatók.



2013. december 5.39
 



2013. december 5.40



2013. december 5.41



2013. december 5.42

3. Terjedése

 Bárki elkaphatja, a legteljesebb testi higiénia mellett is

előfordulhat!

 A fertőzés átvitele emberről emberre elsősorban közvetlenül, szoros

érintkezés útján (pl. szexuális kontaktussal, verekedéssel, kézfogással)

történhet.

 Textília (pl. fehérnemű, ágynemű, törülköző) is közvetítheti.
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4. Közegészségügyi jelentősége

 Az emberi rühatka fertőző megbetegedést nem terjeszt!

 A tünetmentes rühesség a már átvészelt és fogékony

egyéneknél is jelentkezhet !

 A vakarózás miatt másodlagosan bőrfertőzés alakulhat ki.

Nagyon ritkán az egész bőrfelületet gennyes pörkök borítják. Ez a

megjelenési forma (scabies norvegica) elhanyagolt, rossz

higiénés körülmények között élőkön szokott előfordulni, de

valószínű, hogy létrejöttében az immunhiányos állapot is szerepet

játszik.
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5. Kezelése

 A gyakori kézmosás, a felismert esetek mielőbbi kezelése, a ruhák és az

ágynemű gyakori mosása, a fertőzött személy környezetében az alapos

felület fertőtlenítés megakadályozhatja a továbbterjedést !

A rühesség gyógyítása, a rühatkamentesség egyetlen személykezeléssel

kb. 12 óra alatt biztosítható.

 Alapos forró fürdő után a rühatka-irtó szerrel a fej és a nyak

kivételével a teljes testfelületet be kell kenni, majd 30 perc után a

bekenést meg kell ismételni. A rühatka-irtószer 12 óra múlva,

fürdetéssel távolítható el.

(NOVOSCABIN oldat, Linimentum scabicidi FoNo)

 A kezelés ellenére fennálló viszketés antihisztaminokkal csökkenthető.

 A fertőzött személy kezelésével egyidejűleg az általa használt textíliák

(ágynemű, fehérnemű) hatásos, maradéktalan rühatka mentesítéséről is

gondoskodni kell. A textíliát műanyag zsákban elhelyezve lehet tárolni,
majd magas hőfokon (90 C ) mosásnak kell alávetni.
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6. Jogi szabályozása

 18/1998 (VI.3.) NM rendelet

„36. (1) A fertőző betegséget terjesztő vagy egyéb egészségügyi szempontból káros

rovarok és egyéb ízeltlábúak (a továbbiakban: rovarok), valamint a rágcsálók és

egyéb állati kártevők (a továbbiakban együtt: egészségügyi kártevők)

megtelepedésének és elszaporodásának megakadályozásáról, ártalmuk

megelőzéséről, távoltartásukról, rendszeres irtásukról (a továbbiakban együtt:

védekezés) gondoskodni kell.”

(2) Az (1) bekezdés vonatkozásában egészségügyi kártevőnek minősülnek:

a) emberen élősködő vérszívó tetvek,

b) maláriát terjesztő és egyéb vérszívó szúnyogok,

c) betegséget terjesztő vagy okozó kullancsok és atkák,

d) embervért is szívó bolhák,

e) ágyi poloska,

f) házi légy és egyéb élelmiszert szennyező vagy vérszívó legyek,

g) csótányok és egyéb élelmiszert szennyező rovarok,

h) vándor- és házi patkány,

i)154 házi egér és a zárt térben megtelepedett egyéb egerek,

j)155 az előző, a)–i) pontokban fel nem sorolt bármely állat, amennyiben tömeges

előfordulása következtében vagy egyéb körülmények miatt közegészségügyi ártalmat

okoz, illetőleg járványügyi szempontból veszélyt jelent.
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40. (1) A fertőző betegségek terjedésének megakadályozása érdekében minden orvos és 

egyéb egészségügyi dolgozó köteles az általa gyógykezelt, ápolt, ellátott fertőző betegnek és a 

beteg környezetében élő személyeknek a fertőző betegségek és járványok megelőzése céljából 

minden szükséges utasítást és felvilágosítást a hatályos jogszabályok és szakmai irányelvek 

alapján megadni.

(2) Az (1) bekezdésben foglaltak elősegítése érdekében az országos tisztifőorvos normatív 

utasításban határozza meg az ÁNTSZ, a megyei népegészségügyi szakigazgatási szervek, 

valamint a járási népegészségügyi intézetek által a járványügyi ellenőrzési és felügyeleti 

tevékenységük gyakorlása során érvényesítendő ellenőrzési szempontokat, valamint e 

tevékenységük ellátásához szükséges, a fertőző betegségek és járványok epidemiológiájára, 

megelőzésére, a szükséges laboratóriumi vizsgálatokra, a diagnózis megállapítására, a 

kezelésre, valamint a fertőző betegekkel és környezetükkel kapcsolatos feladatokra vonatkozó 

ismereteket és információkat.
41. (1) A kezelőorvos

a) a vonatkozó jogszabályi előírásnak megfelelően jelenti és nyilvántartja a fertőző beteget, és 

jelentést tesz a fertőző betegségek halmozódásairól és járványairól,

b) közvetlenül intézkedik a beteg elkülönítése, szükség esetén fekvőbeteg-gyógyintézetbe 

szállítása, a fertőtlenítés, a környezet járványügyi megfigyelése, munkaköri és egyéb 

korlátozó intézkedések tekintetében,

c) intézkedéseiről értesíti az illetékes járási népegészségügyi intézetet,

d) a betegtől és a környezetében élőktől vizsgálati anyagot küld laboratóriumi vizsgálatra,

e) gondoskodik a beteg környezetében élő személyek védőoltásáról, a megelőző gyógyszeres 

kezelésről,

f) végzi a kórokozó-hordozók járványügyi ellenőrzését,

g) végrehajtja, illetve végrehajtatja a beteggel és a környezetével kapcsolatos hatósági 

intézkedéseket.



2013. december 5.47

 Országos Epidemiológiai Központ „A kórházakban előforduló

egészségügyi kártevők elleni védekezésről” szóló Módszertani

Levele (13. évfolyam, 2. különszám, 2006. március 24.)



Köszönöm a figyelmet!
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