
Tisztelt Utazó! 
 
Ön lehet, hogy olyan országba szándékozik utazni, ahol fertızéseknek teheti ki magát, 
gyermekét, vagy a szóban forgó ország hatóságai kérnek igazolást egyes oltásokról. Ezért, 
hogy nyaralása, üzleti útja minden tekintetben zavartalan legyen néhány dologra feltétlenül 
oda kell figyelnie. 
A bélrendszeri fertızéseket terjesztı kórokozók ellen a következı tanácsok betartásával 
védekezhetünk: 
• Ivásra kizárólag palackozott italok alkalmasak. 
• Csapvizet forralás nélkül fogmosásra sem szabad használni, célszerő elektromos merülı 
forralóval 3-4 percig forralni. 
• Zöldséget, salátaféleséget lehetıleg nyersen ne fogyasszunk. 
• Fertıtlenítıszerként pl. Neomagnol tabletta használható: 1 liter vízben 2 tablettát fel kell 
feloldani és azzal mossa le elsısorban a felületeket. A Neomagnol a gyógyszertárakban 
kapható. 
• Tejet csak minimum 20 perces forralás után célszerő fogyasztani. 
• Csak a kellı ideig fızött vagy sütött hús fogyasztható el biztonsággal. 
• Célszerő hasmenés ellen „székletfogó” valamint ionpótló gyógyszert vinni, mivel ezen 
országokban még a legnagyobb óvatosság mellett is gyakori lehet a hasmenés. 
Rovarok és rágcsálók által terjesztett fertızı betegségek elleni védelem: 
• Sötétedés és hajnal közötti idıszakban rajzanak a maláriát terjesztı szúnyogok, általában 
ilyenkor csípnek. Nappal támad a sárgalázat és egyéb vírusos vérzéses lázat terjesztı 
moszkitók. A szabadban tartózkodás idején viseljen könnyő, laza, de zárt ruhát, hosszú 
nadrágot. A sötét színő ruha vonzza a szúnyogokat, ezért világos színő ruhában járjon. 
• A lakóhelyiség ajtaján, ablakain szükséges a szúnyogháló, illetve az ágy fölött is, amely nem 
engedi át éjjel a rovarokat. 
• Használjon elektromos árammal mőködı szúnyogriasztót vagy szúnyogirtó sprayt a 
helyiségben levı rovarok ellen. 
• Bırön alkalmazható szúnyogriasztó krém vagy spray is ajánlatos, melyeknek hatásideje 
hosszú (6-8 óra) legyen. 
Egyéb kórokozók elleni védekezés: 
• Édesvizekben, folyóvizekben való fürdés, mosdás, mosás, mezítláb járás Európán kívüli 
területeken nem ajánlott az ilyen vizekben honos vérmétely-férgek miatt. 
• A vérrel és egyéb testnedvekkel terjedı fertızı betegségek (AIDS, hepatitis B, stb.) 
megelızése érdekében lehetıleg kerülje el az egészségügyi beavatkozásokat és törekedjen 
megfelelı életvitelre (pl. biztonságos szex, kondom használat, piercing és tetoválás kerülése 
stb.) 
 
A maláriáról: 
A malária (váltóláz) évszázadok óta a legelterjedtebb járványos megbetegedés. Még ma is a 
Föld lakosságának 40%-a él maláriaveszélyes területen. Afrikában minden nap 3000 gyermek 
hal meg maláriában, vagy annak következményében! 
A malária kórokozója egy egysejtő parazita, melyet szúnyogok juttatnak csípésükkel a vérbe. 
A kórokozók a vörösvérsejtekben szaporodnak, majd a vörösvérsejtek szétesnek és rengeteg 
új kórokozó kerül újból a vérbe. Ekkor jelentkezik a magas, 40 °C fölötti lázzal járó, 6-8 órán 
át tartó roham. Ez a láz a kórokozó fajtájától függıen egy-két, vagy négynaponként 
jelentkezik, de elıfordulhat rendszertelenül is. A betegség során károsodik a beteg mája, lépe 
és súlyos vérszegénységben szenved. 



A maláriával fertızött területekre (Afrika, Dél-Amerika és Ázsia egyes részei) utazóknak 
tabletta szedését javasoljuk, amelyet az utazás elıtt egy vagy két héttel vagy egy nappal 
(gyógyszertıl függıen, mivel többféle gyógyszer is felírható) el kell kezdeni szedni, a kinn 
tartózkodás ideje alatt és hazaérkezés után még négy hétig vagy egy hétig (gyógyszertıl 
függıen) kell szedni. 
 
A malária elterjedtsége 
Térkép: http://wwwnc.cdc.gov/travel/yellowbook/2012/chapter-3-infectious-diseases-related-
to-travel/malaria.htm#2528 
forrás: CDC 
 
Betegségek és védıoltások 
1. Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) elıírásai alapján az egyetlen kötelezı    védıoltás 
a külföldre utazó magyar állampolgárok számára a sárgaláz elleni vakcina, ha olyan országba 
utazik, ahol sárgaláz veszély van (Afrika és Dél-Amerika Egyenlítı menti területei), illetıleg 
ha egy ország a beutalás feltételeként megköveteli. A sárgaláz súlyos, belsı szervek 
vérzésével, elhalásával, magas lázzal, és 10-60 %-os halálozással járó vírusos betegség.  
A sárgaláz elleni oltás az Országos Epidemiológiai Központ Nemzetközi Oltóhelyén kívül 
már a megyei kormányhivatalok népegészségügyi szakigazgatási szerveinek oltóhelyein és 
más, az Országos Tisztifıorvosi Hivatal által engedélyezett oltóhelyeken is elérhetı. Az oltást 
a felkarba, a bır alá adják. 10 évig nyújt védettséget. 
 
Sárgalázas övezetek Afrikában és Dél-Amerikában 
Térkép: 
http://wwwnc.cdc.gov/travel/yellowbook/2012/chapter-3-infectious-diseases-related-to-
travel/yellow-fever.htm#2853 
forrás: CDC 
 
 
2. A kolera elleni oltást csak a járványos területekre utazóknak javasoljuk, ami nem gyakori. 
Ha koleraveszélyes területre utazik, a higiénés rendszabályok betartásával is elkerülheti a 
fertızést. A kolera láz nélküli gyakori híg, rizslészerő széklettel, hányással, kiszáradással jár. 
Szennyezett kézzel, élelmiszerekkel, ivóvízzel és szennyvízzel terjed. A szájon át alkalmazott 
oltóanyag jelenleg csak Budapesten, a nemzetközi oltóközpontban (OEK) érhetı el 
(www.oek.hu). 
Térkép: 
http://gamapserver.who.int/mapLibrary/Files/Maps/Global_Cholera%28WER%29_2010.png 
Forrás:WHO 
 
3. A volt Szovjetunió utódállamaiba utazó személyeknek javasolt a diftéria (torokgyík) elleni 
oltás, amennyiben 10 éven belül nem részesültek ilyen védıoltásban. 
Intézetünkben tetanusszal és járványos gyermekbénulás elleni komponenssel kombinált 
oltóanyagot használunk. Elsısorban a tetanusz komponens miatt az oltás után pár órával az 
oltás helye fájdalmassá válhat, levertség, hıemelkedés, láz fordulhat elı. 
 
4. Hastífusz súlyos, az elsı héten emelkedı, majd folyamatosan fennálló magas lázzal, 
valamint a bél kifekélyesedésével, idegrendszeri zavarokkal, néha eszméletlenséggel járó 
baktérium okozta betegség. 
Az oltás elölt baktériumokkal történik, egyszeri adag 3 évig nyújt védettséget. Az oltás után 
elıfordulhat rossz közérzet, hıemelkedés, levertség, hányinger, az oltás helyének fájdalma.  



 
5. A fertızı májgyulladás (hepatitis A) Az aktív oltóanyaggal való oltás, amelybıl az elsı 
oltás után 6-12 hónap múlva még egy adag szükséges, 20-25 évig tartó védelmet biztosít. 
Ritkák az oltást követı reakciók (helyi reakciók, izületi fájdalom). Adható még a gamma-
globulin, amely maximum 3 hónapig, biztosítja a passzív védekezést és egyszeri adag adandó. 
Azokban az esetekben alkalmazandó, amikor az utazónak gyorsan kell elutaznia, rövid idıt 
tölt a fertızésveszélyes területen és nagy a kockázat, valamint várhatóan nem utazik 
rendszeresen. 
 A hepatitis A a máj betegsége, széklettel, vízzel, fürdıvízzel és piszkos kézzel terjed. 
Elesettséggel, hıemelkedéssel, étvágytalansággal és sárgasággal jár.  
Hepatitis A földrajzi elterjedtsége 
Térkép: http://wwwnc.cdc.gov/travel/yellowbook/2012/chapter-3-infectious-diseases-related-
to-travel/hepatitis-a.htm#2394 
forrás: CDC 
 
6. A hepatitis B (fertızı    májgyulladás) vírusa elleni vakcinára is szükség lehet, hiszen 
világszerte megtalálható. A három oltásból álló sorozattal életre szóló védelem biztosítható, 
utazás elıtt két oltás (egy hónap különbséggel) beadására szükség van a védelem 
kialakulásához. Az oltási reakciók a helyi tünetek, fejfájás, fáradtságérzés A hepatitis B vírus 
vérrel és egyéb testnedvekkel terjed, ezért el kell kerülni minden olyan helyzetet, ahol 
fertızıdési lehetıség van (condom nélküli szexuális érintkezés, egészségügyi beavatkozások, 
stb.). A hepatitis B vírus a májat károsító megbetegedés. Késıi következményei lehetnek a 
krónikus májgyulladás, májzsugor, és a májszövet rosszindulatú elfajulása. Hepatitis A-val 
kombinált oltóanyag is rendelkezésre áll, melynek oltási sémájában lehetıség van a gyorsított 
oltási sorra is (0.1.3. hét -1 év). 
Hepatitis B földrajzi elterjedtsége 
Térkép: http://wwwnc.cdc.gov/travel/yellowbook/2012/chapter-3-infectious-diseases-related-
to-travel/hepatitis-b.htm#2403 
forrás: CDC 
 
7. A járványos gyermekbénulás (poliomyelitis) ellen alkalmazandó az elölt vírust tartalmazó 
oltás a diftéria-tetanusszal (+szamárköhögés) kombinált oltóanyag. Amennyiben az utazó 10 
éven belül nem kapott ilyen védıoltást, javasolt az adása. A poliomyelitis vírusa a bélben 
szaporodik, onnan jut el az idegrendszerbe, és a végtagok, súlyos esetekben a légzıizmok 
bénulásával jár. Utóbbi esetben mesterséges lélegeztetésre is szükség lehet.  
Ma már nem gyakori betegség, de elıfordul Afrikában, Európa keleti régiójában járványok 
törtek ki és vannak tartósan fertızött országok, mint India, Pakisztán, Afganisztán, Nigéria.  
Az oltás 10 évre ad védettséget. 
Poliomyelitis elıfordulása 
Térkép:http://gamapserver.who.int/mapLibrary/Files/Maps/Global_PolioRisk_ITHRiskMap.p
ng 
http://wwwnc.cdc.gov/travel/notices/in-the-news/polio-outbreaks.htm 
Forrás: CDC 
 
8. Az Amerikai Egyesült Államokba, Angliába utazó magyar állampolgároktól kérhetik az 
igazolást a mumpsz, kanyaró és rubeola (rózsahimlı) elleni oltásról (MMR). Ezen 
betegségek megelızésére egy kombinált vakcina áll rendelkezésre, amely mindhárom 
betegség gyengített, élı vírusát tartalmazza.10 évre ad védettséget. 
 



9. Fertızı agyhártyagyulladás. A Meningococcus nevő baktérium okozza, cseppfertızéssel 
terjed. Mindenütt elıfordul, Afrikában az ún. Meningitis övezet”-ben Gambiától Etiópiáig, 
Nepálban, Szaud-Arábiában. Hirtelen kezdıdik hidegrázással, erıs fejfájással, magas lázzal. 
Az agyhártyák gyulladását hányás, tarkómerevség, aluszékonyság, eszméletvesztés, súlyos 
formában bırvérzések jelzik. A védıoltás négy szerotípus ellen véd, ami világszerte 
elıfordulhat: A,C, W135,Y. 3-5 évig ad tartós védelmet. Helyi reakciók fordulhatnak elı az 
oltás helyén. 
 
10. A veszettséget vírus okozza. Az emberi fertızés a bırön illetve a nyálkahártyákon 
keresztül, a beteg állat harapása révén történhet. A vírus a behatolási kaputól idegrostok 
mentén halad a központi idegrendszer felé, ahol gyulladást, majd elhalást okoz. Tünetei az 
idegfájdalom, fejfájás, láz, víziszony, depresszió vagy dühroham. A halált a légzésbénulás 
okozza. A betegség gyógyíthatatlan. A lappangási idı néhány naptól, hónapokig tarthat. 
Csak akkor javasolt a megelızı oltás (0. 7. és a 21 - 28. nap), ha az utazó 3 hónapnál 
hosszabb ideig fertızött területen tartózkodik, hátizsákos turista, a kinti tevékenységük miatt 
különösen veszélyeztetettek (zoológus, barlangász, néprajzkutató, vadász).Az oltóanyag 
kiváltotta lehetséges oltási reakciók a helyi fájdalom, bırpír,fejfájás. 
Veszettség elıfordulása 
Térkép: http://www.who.int/rabies/Global_Rabies_ITH_2008.png 
Forrás:WHO 
 
Oltás utáni reakciók 
Ma az oltóanyagok gyártásánál a gyártók még jobban törekednek a biztonságra és nagyon 
ritkák az oltási szövıdmények. A legtöbb oltóanyag nem az egész kórokozót tartalmazza, 
hanem csak azt a molekuláját, amely a védettséget kialakítja az emberi szervezetben. Tehát a 
védekezı rendszer betegsége esetén sem jár a fertızés veszélyével. Más oltóanyagok teljesen 
elpusztított kórokozókat tartalmaznak, amelyekre ugyanez jellemzı. 
Elıfordulhat azonban, hogy érzékenyebb egyénekben az oltás napján (ritkábban pár napig) 
hıemelkedés, nem magas láz, levertség, rossz közérzet alakul ki. Az oltás helye néhány napig 
fájdalmas, duzzadt lehet. Ilyenkor állott vizes borogatás ajánlott, láz (> 38 ºC) esetén 
lázcsillapítót kell bevenni. 
Intézetünkben minden kedden van ügyfélfogadás a külföldre utazóknak. Itt lehet részletes 
tanácsot kérni az egyes országokba kötelezı és ajánlott védıoltásokról, amelyeket az 
oltóorvos bead az utazóknak, továbbá a szájon át adandó malária elleni gyógyszereket felírja 
orvosi vényre. 
 
Az ügyfélfogadás helye: 
Baranya Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve Pécs, 
Szabadság út 7. 
Tel.: 72/514-957, 72/514-999 
Az orvosi rendelı megközelítése ügyfélfogadás alatt: a Nagy Lajos király útja felıli ajtón. 
A rendelési idı minden héten kedden 13.30 - 15.30 óra között van. 
Csütörtökön kizárólag telefonos bejelentkezés (0672/514-957) alapján 09.30-11.30 óra 
között van rendelés. 
Jó egészséget és kellemes utazást kívánunk! 
Nemzetközi Oltóhely Munkatársai 
 
Hasznos linkek: 
www.oek.hu 
http://www.who.int/ith/en/index.html 



http://wwwnc.cdc.gov/travel/ 
http://www.fitfortravel.scot.nhs.uk/home.aspx 


