
Nemzetközi utakkal kapcsolatos 
információk 
 
A Baranya Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve Járványügyi 
osztályának munkatársai, Dr . Kiss Gabriella és Dr. Bartakovics Mónika végzi az 
utazásokkal kapcsolatos felvilágosítást és a védıoltások beadását. Az adminisztratív 
feladatokat Cseh Marianna látja el. 
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. 
 
Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy csak az idejében adott oltás, illetve gyógyszeres 
védelem, (pl. malária ellen) jelent kellı biztonságot! Ezért utazás elıtt legalább 2 héttel 
keressék fel a Nemzetközi Oltóhelyet, azonban javasoljuk, hogy az utazás elıtt 6-8 héttel 
érdeklıdjön telefonon a szükséges oltásokról, hiszen lehetséges, hogy oltási sorozatra van 
szüksége, aminek kivitelezéséhez legalább 6 hét szükséges!  
Az árlistában feltüntetett oltóanyagokon kívül a többi ajánlott oltást receptre írjuk fel, a 
gyógyszertárban való kiváltás után adjuk be az oltóhelyen. 
Az oltóanyag árak a mindenkori árváltozásnak megfelelıen alakulnak. 
Közép-Afrika és Dél-Amerika országaiban a sárgaláz járványosan fordul elı, ide a beutazást 
csak érvényes oltási bizonyítvánnyal rendelkezıknek engedélyezi a hatóság.   
A sárgaláz elleni oltás, mely az említett kontinensek meghatározott országaiban kötelezı, 
elérhetı oltóhelyünkön. 
 
Ön lehet, hogy olyan országba szándékozik utazni, ahol fertızéseknek teheti ki magát, 
gyermekét, vagy a szóban forgó ország hatóságai kérnek igazolást bizonyos oltásokról. Ezért, 
hogy nyaralása minden tekintetben zavartalan legyen, néhány dologra feltétlenül oda kell 
figyelnie. 
Milyen oltásokra van szükség? 
Afrika és Dél-Amerika Egyenlítıhöz közeli országaiban kötelezı a sárgaláz elleni oltás. 
Ajánlott oltások a hastífusz, fertızı májgyulladás A és B típusa, tetanusz, járványos 
gyermekbénulás elleni vakcinák. Ezeket az oltásokat elsısorban azoknak javasoljuk, akik 
olyan területre utaznak, ahol nincsenek meg a megfelelı higiénés feltételek. Bizonyos 
helyekre szükséges a fertızı agyhártyagyulladás, veszettség elleni védelem is. 
A malária (váltóláz) évszázadok óta a legelterjedtebb járványos megbetegedés. A maláriával 
fertızött területekre (Afrika, Dél-Amerika és Ázsia egyes részei) utazóknak tabletta szedését 
javasoljuk, melyet az utazás elıtt egy, ill. két héttel vagy egy másik tabletta esetében egy 
nappal kell elkezdeni. A gyógyszert az oltóorvos írja fel vényre és a gyógyszertárakban 
kiváltható. 
 
Oltás nélkül is sokat tehetnek azért, hogy elkerüljék a különbözı    fertızéseket az olyan 
területeken, amelyek közegészségügyi helyzete eltér a magyarországitól. 
A bélrendszeri fertızéseket terjesztı kórokozók ellen a következı tanácsok betartásával 
védekezhetnek: ivásra kizárólag palackozott italokat fogyasszanak, csapvizet forralás nélkül 
fogmosásra sem célszerő használni (elektromos merülı forralóval min. 3-4 percig kell 
forralni a vizet, a tejet legalább 15-20 percig!). 
Zöldséget, salátaféleséget nyersen ne fogyasszanak! Csak a kellı ideig fızött vagy sütött hús 
fogyasztható el biztonsággal. 
Fertıtlenítıszerként pl. Neomagnol tabletta használható: 1 liter vízbe 2 tablettát fel kell oldani 



és azzal lemosni a felületeket, gyümölcsöt, stb. 
Legfontosabb a rendszeres kézmosás! 
Fertıtlenítıszerek folyadék vagy törlıkendı formájában a gyógyszertárakban kaphatók. 
Célszerő hasmenés ellen „székletfogó” (ezt kizárólag az utazás idejére szabad bevenni, mert 
leállítja a bélmozgást és így tartós szedése súlyosbítja a betegséget), ionpótló, görcsoldó, 
lázcsillapító gyógyszert vinni, mivel ezen országokban még a legnagyobb óvatosság mellett is 
elıfordul a hasmenés. 
A különbözı kórokozókat terjesztı rovarok ellen úgy védekezhetnek, hogy a szabadban 
tartózkodás idején viseljenek zárt ruhát, hosszú nadrágot, stb. Sötétedés és hajnal közötti 
idıszakban rajzanak a maláriát terjesztı szúnyogok, általában ilyenkor csípnek. A 
lakóhelyiség ajtaján, ablakain szükséges a szúnyogháló, illetve az ágy fölött is, amely nem 
engedi át éjjel a rovarokat. Fontos a rovarriasztó szerek használata nap közben és éjszaka akár 
elektromos formában is! 
Édesvizekben, folyóvizekben való fürdés, mosdás, mosás, mezítláb járás Európán kívüli 
területeken nem ajánlott, az ilyen vizekben honos vérmétely-férgek miatt. 
További tájékoztatásért keresse fel a Baranya Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi 
Szakigazgatási Szerve Járványügyi Osztályát az 514-957-es vagy az 514-999/404-es 
melléken, vagy személyesen minden kedden délután 13:30 és 15:30 óra között a hivatalos 
rendelési idıben ! 
 
Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy csak az idejében adott oltás, illetve gyógyszeres 
védelem, (pl. malária ellen) jelent kellı biztonságot! A védıoltás biztos védelmet 14 nap 
múlva ad. 


