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 II. rész JOGSZABÁLYOK

A Kor mány ren de le tei

A Kormány
178/2006. (VIII. 23.) Korm.

rendelete

a külföldiek beutazásáról és tartózkodásáról  szóló
2001. évi XXXIX. tör vény végrehajtásáról  szóló

170/2001. (IX. 26.) Korm. rendelet módosításáról

A Kor mány a kül föl di ek be uta zá sá ról és tar tóz ko dá sá -
ról  szóló 2001. évi XXXIX. tör vény (a továb biak ban: Tv.)
94.  §-ának (1) be kez dé sé ben ka pott fel ha tal ma zás alap ján
a kö vet ke zõ ket ren de li el:

1.  §

A kül föl di ek be uta zá sá ról és tar tóz ko dá sá ról  szóló
2001. évi XXXIX. tör vény vég re haj tá sá ról  szóló
170/2001. (IX. 26.) Korm. ren de let a kö vet ke zõ
12/A.  §-sal egé szül ki:

„12/A.  § A Tv. 9.  § (1) be kez dé sé nek b) pont já ban meg -
ha tá ro zott át uta zó ví zu mot nem kell be sze rez nie an nak a
kül föl di nek, aki ren del ke zik az át uta zás tel jes – leg fel jebb
5 na pig tar tó – idõ tar ta má ra ér vé nyes

a) a schen ge ni vív má nyo kat tel jes kö rû en al kal ma zó ál -
lam ál tal ki ál lí tott, a sze mé lyek kül sõ ha tá ro kon tör té nõ,
egyes do ku men tu mok nak a Cseh Köz tár sa ság, Észt or szág, 
Cip rus, Lett or szág, Lit vá nia, Ma gyar or szág, Mál ta, Len -
gyel or szág, Szlo vé nia és Szlo vá kia ál tal a te rü le tü kön tör -
té nõ át uta zás cél já ból ki adott nem ze ti ví zu ma ik kal egyen -
ér té kû ként való egy ol da lú el is me ré sén ala pu ló, el len õr zé -
se egy sze rû sí tett rend sze ré nek be ve ze té sé rõl  szóló, 2006.
jú ni us 14-i 895/2006/EK eu ró pai par la men ti és ta ná csi ha -
tá ro zat 2. cikk (1) be kez dé sé ben em lí tett ví zu mok va la me -
lyi ké vel, il let ve tar tóz ko dá si en ge déllyel; vagy

b) a Cseh Köz tár sa ság, Észt or szág, Cip rus, Lett or szág,
Lit vá nia, Len gyel or szág, Mál ta, Szlo vé nia vagy Szlo vá kia 
ál tal ki ál lí tott, a sze mé lyek kül sõ ha tá ro kon tör té nõ, egyes
do ku men tu mok nak a Cseh Köz tár sa ság, Észt or szág, Cip -
rus, Lett or szág, Lit vá nia, Ma gyar or szág, Mál ta, Len gyel -
or szág, Szlo vé nia és Szlo vá kia ál tal a te rü le tü kön tör té nõ
át uta zás cél já ból ki adott nem ze ti ví zu ma ik kal egyen ér té -
kû ként való egy ol da lú el is me ré sén ala pu ló, el len õr zé se
egy sze rû sí tett rend sze ré nek be ve ze té sé rõl  szóló, 2006. jú -
ni us 14-i 895/2006/EK eu ró pai par la men ti és ta ná csi ha tá -
ro zat mel lék le té ben ta lál ha tó do ku men tu mok va la me lyi -
ké vel; vagy

c) Svájc vagy Li ech tens te in ál tal ki ál lí tott, a sze mé lyek 
kül sõ ha tá ro kon tör té nõ, Svájc és Li ech tens te in ál tal a te -
rü le tü kön tör té nõ át uta zás cél já ból ki adott egyes tar tóz ko -
dá si en ge dé lyek nek a tag ál la mok ál tal tör té nõ egy ol da lú
el is me ré sén ala pu ló, el len õr zé se egy sze rû sí tett rend sze ré -
nek be ve ze té sé rõl  szóló, 2006. jú ni us 14-i 896/2006/EK
eu ró pai par la men ti és ta ná csi ha tá ro zat 2. cik ké nek meg -
fele lõen, a ha tá ro zat mel lék le té ben fel so rolt tar tóz ko dá si
en ge dé lyek va la me lyi ké vel.”

2.  §

Ez a ren de let a kö vet ke zõ uni ós ak tu sok nak való meg fe -
le lést szol gál ja:

a) a sze mé lyek kül sõ ha tá ro kon tör té nõ, egyes do ku -
men tu mok nak a Cseh Köz tár sa ság, Észt or szág, Cip rus,
Lett or szág, Lit vá nia, Ma gyar or szág, Mál ta, Len gyel or -
szág, Szlo vé nia és Szlo vá kia ál tal a te rü le tü kön tör té nõ át -
uta zás cél já ból ki adott nem ze ti ví zu ma ik kal egyen ér té kû -
ként való egy ol da lú el is me ré sén ala pu ló, el len õr zé se egy -
sze rû sí tett rend sze ré nek be ve ze té sé rõl  szóló, 2006. jú ni us
14-i 895/2006/EK eu ró pai par la men ti és ta ná csi ha tá ro zat;

b) a sze mé lyek kül sõ ha tá ro kon tör té nõ, Svájc és
 Liechtenstein ál tal a te rü le tü kön tör té nõ át uta zás cél já ból
ki adott egyes tar tóz ko dá si en ge dé lyek nek a tag ál la mok ál -
tal tör té nõ egy ol da lú el is me ré sén ala pu ló, el len õr zé se egy -
sze rû sí tett rend sze ré nek be ve ze té sé rõl  szóló, 2006.  június
14-i 896/2006/EK eu ró pai par la men ti és ta ná csi ha tá ro zat.

3.  §

Ez a ren de let 2006. szep tem ber 1-jén lép ha tály ba.

Gyur csány Fe renc s. k.,
mi nisz ter el nök

A Kor mány tag ja i nak
ren de le tei

Az egészségügyi miniszter
31/2006. (VIII. 23.) EüM

rendelete

az egyes emberi felhasználásra és alkalmazásra
kerülõ gyógyszerekkel és vizsgálati készítményekkel

összefüggõ egészségügyi miniszteri rendeletek
módosításáról

Az 1.  § te kin te té ben az il le té kek rõl  szóló 1990. évi
XCIII. tör vény 67.  §-ának (2) be kez dé sé ben ka pott fel ha -
tal ma zás alap ján – a pénz ügy mi nisz ter rel egyet ér tés ben –,
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a 2.  § te kin te té ben az em be ri al kal ma zás ra ke rü lõ gyógy -
sze rek rõl és egyéb, a gyógy szer pi a cot sza bá lyo zó tör -
vények mó do sí tá sá ról  szóló 2005. évi XCV. tör vény
32.  §-a (5) be kez dé sé nek d) és k) pont já ban, to váb bá a 3.  §
te kin te té ben az egész ség ügy rõl  szóló 1997. évi CLIV. tör -
vény 247.  §-a (2) be kez dé sé nek o) pont já ban ka pott fel ha -
tal ma zás alap ján a kö vet ke zõ ket ren de lem el:

1.  §

Az em be ri fel hasz ná lás ra ke rü lõ gyógy sze rek kel kap -
cso la tos egyes en ge dé lye zé si el já rá sok so rán fi ze ten dõ
igaz ga tá si szol gál ta tá si dí jak ról  szóló 32/2005. (VIII. 11.)
EüM ren de let mel lék le té nek 4. pont ja he lyé be e ren de let
mel lék le te lép.

2.  §

Az em be ri al kal ma zás ra ke rü lõ gyógy sze rek gyár tá sá -
nak sze mé lyi és tár gyi fel té te le i rõl  szóló 44/2005. (X. 19.)
EüM ren de let 6.  §-ának (2) be kez dé se a kö vet ke zõ d) pont -
tal egé szül ki:

[(2) Ez a ren de let a kö vet ke zõ uni ós jogi ak tu sok nak
való meg fe le lést szol gál ja:]

„d) a Bi zott ság 2005/28/EK irány el ve (2005. áp ri lis 8.)
a he lyes kli ni kai gya kor lat el ve i nek és rész le tes irány mu -
ta tá sa i nak meg ál la pí tá sá ról az em be ri fel hasz ná lás ra szánt
vizs gá la ti gyógy szer ké szít mé nyek, va la mint az ilyen ter -
mé kek gyár tá si vagy be ho za ta li en ge dé lye zé sé nek te kin te -
té ben.”

3.  §

Az em be ri fel hasz ná lás ra ke rü lõ vizs gá la ti ké szít mé -
nyek kli ni kai vizs gá la tá ról és a he lyes kli ni kai gya kor lat
al kal ma zá sá ról  szóló 35/2005. (VIII. 26.) EüM ren de let
19.  §-a a kö vet ke zõ (8) be kez dés sel egé szül ki:

„(8) Az (1) be kez dés sze rin ti el len õr nek írás ban nyi lat -
koz nia kell ar ról, hogy mi lyen ér de kelt sé gi, üz le ti és egyéb 
kap cso lat ban áll az el len õr zés alá vont fe lek kel. Ezt a nyi -
lat ko za tot az el len õr ese ti el len õr zés re tör té nõ ki ne ve zé sé -
nél figye lembe kell ven ni.”

4.  §

Ez a ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ 5. na pon lép ha -
tály ba.

Dr. Hor váth Ágnes s. k.,
egész ség ügyi mi nisz té ri u mi

államtitkár

Melléklet
a 31/2006. (VIII. 23.) EüM rendelethez

„4. Vizs gá la ti ké szít ménnyel vég zen dõ kli ni kai
vizs gá lat az em be ri fel hasz ná lás ra ke rü lõ
vizs gá la ti ké szít mé nyek kli ni kai vizs gá la tá ról
és a he lyes kli ni kai gya kor lat al kal ma zá sá ról
 szóló 35/2005. (VIII. 26.) EüM ren de let 2.  §-a 
(1) be kez dé sé nek q) pont ja sze rin ti nem
kereskedelmi vizsgálat kivételével.”

Az egészségügyi miniszter
32/2006. (VIII. 23.) EüM

rendelete

az emberi reprodukcióra irányuló különleges
eljárások végzésére vonatkozó,

valamint az ivarsejtekkel és embriókkal való
rendelkezésre és azok fagyasztva tárolására

vonatkozó részletes szabályokról  szóló
30/1998. (VI. 24.) NM rendelet és a kötelezõ
egészségbiztosítás keretében igénybe vehetõ

meddõségkezelési eljárásokról  szóló
49/1997. (XII. 17.) NM rendelet módosításáról

Az egész ség ügy rõl  szóló 1997. évi CLIV. tör vény
247.  §-a (2) be kez dé sé nek p) pont já ban és a kö te le zõ
egész ség biz to sí tás el lá tá sa i ról  szóló 1997. évi LXXXIII.
tör vény 83.  §-a (4) be kez dé sé nek d) pont já ban fog lalt fel -
ha tal ma zás alap ján a kö vet ke zõ ket ren de lem el:

1.  §

Az em be ri rep ro duk ci ó ra irá nyu ló kü lön le ges el já rá sok
vég zé sé re vo nat ko zó, va la mint az ivar sej tek kel és emb -
riókkal való ren del ke zés re és azok fa gyaszt va tá ro lá sá ra
vo nat ko zó rész le tes sza bá lyok ról  szóló 30/1998. (VI. 24.)
NM ren de let (a továb biak ban: R.) 1.  §-ának (4) be kez dé se
he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(4) A rep ro duk ci ós el já rás el vég zé sé re irá nyu ló szak -
or vo si ja vas lat meg adá sá ra szü lész-nõ gyó gyász szak kép -
zett sé gû szak or vos jo go sult – az 1/B.  § a) pont já ban és az
1/C.  § c) pont já ban fog lal tak ki vé te lé vel – and ro ló gus
szak or vos vé le mé nyé nek figye lembe véte lével.”

2.  §

Az R. a kö vet ke zõ 1/A–1/C. §-sal egé szül ki:
„1/A.  § Az Eütv. 165.  §-ának d) pont ja sze rin ti egye dül -

ál ló nõ ese té ben (a továb biak ban szin tén: ké rel me zõ),
amennyi ben

a) egész sé gi ál la po ta (med dõ ség), vagy

2006/105. szám M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 8161



b) élet ko ra
kö vet kez té ben gyer me ket ter mé sze tes úton nagy va ló szí -
nû ség gel nem vál lal hat, az egész sé gi ál la po ta ál tal in do -
kolt, az Eütv. 166.  §-a (1) be kez dé sé nek b)–d) és f) pont ja
sze rin ti rep ro duk ci ós eljárás végezhetõ el.

1/B.  § Az 1/A.  § a) pont ja sze rin ti eset ben ak kor vé gez -
he tõ el a rep ro duk ci ós be avat ko zás, ha

a) leg alább két egy más tól füg get len – a med dõ ség té -
nyé nek és oká nak meg ál la pí tá sá hoz szük sé ges or vo si vizs -
gá la to kon ala pu ló – szak or vo si szak vé le mény alá tá maszt -
ja, hogy a ké rel me zõ nél fenn ál ló egész sé gi ok(ok) kö vet -
kez té ben a ké rel me zõ ter mé sze tes úton nagy va ló szí nû -
ség gel egész sé ges gyer me ket nem vál lal hat, és

b) az 1.  § (1) be kez dé sé nek b) és d)–g) pont já ban, va la -
mint az 1.  § (5) be kez dé sé nek a) pont já ban és ba) al pont já -
ban fog lalt fel té te lek fenn áll nak.

1/C.  § Az 1/A.  § b) pont ja sze rin ti eset ben ak kor vé gez -
he tõ el a rep ro duk ci ós be avat ko zás, ha

a) a ké rel me zõ élet ko ra  miatt ter mé sze tes úton gyer me -
ket nagy va ló szí nû ség gel nem vál lal hat, és

b) az 1.  § (1) be kez dés db) al pont já ban, f) és g) pont -
já ban, va la mint az 1.  § (5) be kez dé sé nek a) pont já ban és 
ba) al pont já ban fog lalt fel té te lek fenn áll nak, és

c) a rep ro duk ci ós el já rás el vég zé sé nek in do kolt sá gát
két (a be avat ko zást vég zõ or vos, il le tõ leg or vos cso port
tag ja, va la mint egy, a be avat ko zás ban részt nem vevõ)
szü lész-nõ gyó gyász szak kép zett sé gû szak or vos egy be -
hang zó vé le mé nye, il let ve aján lá sa alá tá maszt ja.”

3.  §

Az R. 4.  §-ának (5) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren -
del ke zés lép:

„(5) A ké rel me zõk együt te sen, az 1/A.  § a) és b) pont ja
sze rin ti ké rel me zõ egye dül – az Eütv. 168. §-ának (2) be -
kez dé se sze rin ti tá jé koz ta tás után – a 8. szá mú mel lék let
sze rin ti „Ren del ke zé si nyi lat ko zat fa gyaszt va tá rolt emb -
ri ók ról” el ne ve zé sû nyom tat vá nyon gya ko rol ják az emb -
riókkal kap cso la tos ren del ke zé si jo got, és azon meg je löl -
he tik, hogy a ren del ke zé si jog meg szû né se ese té re

a) hoz zá já rul nak az emb rió ado má nyo zás hoz, il let ve
b) hoz zá já rul nak az emb ri ók tu do má nyos kí sér let cél -

já ból tör té nõ fel hasz ná lá sá hoz, vagy
c) ké rik az emb ri ók meg sem mi sí té sét.”

4.  §

Az R. 8. szá mú mel lék le te he lyé be e ren de let mel lék le te
lép.

5.  §

(1) A kö te le zõ egész ség biz to sí tás ke re té ben igény be ve -
he tõ med dõ ség ke ze lé si el já rá sok ról  szóló 49/1997.
(XII. 17.) NM ren de let (a továb biak ban: Rr.) 2/A.  §-ának
(1) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(1) A 2.  § (1) be kez dés c) pont ja sze rin ti egyes be avat -
ko zá sok, to váb bá a (2) be kez dés sze rin ti le tét té rí tés men -
te sen ak kor ve he tõ igény be, ha az R. 1.  §-ában, va la mint
1/A–1/C.  §-ában fog lalt fel té te lek a (2) be kez dés ben fog -
lalt ki vé te lek kel fenn áll nak.”

(2) Az Rr. 2/A.  §-ának (2) be kez dé se a kö vet ke zõ
a) pont tal egé szül ki:

[(2) A kö te le zõ egész ség biz to sí tás ter hé re nem ve he tõ
igény be az (1) be kez dés sze rin ti szol gál ta tás, ha]

„a) a be avat ko zás ra az R. 1/A.  §-ának b) pont ja sze rin ti
eset ben, nem egész ség ügyi in dok ból ke rül sor,”

6.  §

(1) Ez a ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ 3. na pon lép ha -
tály ba.

(2) E ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg ha tá lyát
vesz ti az em be ri rep ro duk ci ó ra irá nyu ló kü lön le ges el já rá -
sok vég zé sé re vo nat ko zó, va la mint az ivar sej tek kel és
emb ri ók kal való ren del ke zés re és azok fa gyaszt va tá ro lá -
sá ra vo nat ko zó rész le tes sza bá lyok ról  szóló 30/1998.
(VI. 24.) NM ren de let, az Egész ség ügyi Tu do má nyos Ta -
nács ról  szóló 34/2003. (VI. 7.) ESZCSM ren de let, va la -
mint a mag za ti élet vé del mé rõl  szóló 1992. évi LXXIX.
tör vény vég re haj tá sá ról  szóló 32/1992. (XII. 23.) NM ren -
de let mó do sí tá sá ról  szóló 6/2006. (II. 20.) EüM ren de let
3.  §-a (2) be kez dé sé nek a) és c) pont ja.

(3) E ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg az R. 1.  §-a 
(1) be kez dé sé nek fel ve ze tõ szö ve gé ben az „Eütv. 167.  §
(2) be kez dés sze rin ti egye dül ál ló nõ nél” szö veg rész he lyé -
be az „Eütv. 165.  §-ának c) pont ja sze rin ti egye dül ál ló vá
vált nõ nél” szö veg rész lép.

Dr. Mol nár La jos s. k.,
egész ség ügyi mi nisz ter
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Melléklet a 32/2006. (VIII. 23.) EüM rendelethez

„8. szá mú mel lék let a 30/1998. (VI. 24.) NM ren de let hez

Rendelkezési nyilatkozat fagyasztva tárolt embriókról1

Sor szám:

Kel te:

I. Együt tes ren del ke zé si nyi lat ko zat2

Alul írot tak .................................................................................................................................................. (fe le ség/nõ),

il let ve .............................................................................................................................................................. (férj/fér fi)

a ............................................................................................................................................................................ in té zet

 (kli ni ka) Asszisz tált Rep ro duk ci ós Köz pont já ban (a továb biak ban: ARK) tá rolt, sa ját ivar sejt je ink bõl vagy ado má nyo -
zott és sa ját ivar sejt je ink bõl szár ma zó emb ri ók to váb bi fel hasz ná lá sá ról a kö vet ke zõk sze rint ren del ke zünk.*

1. Az emb ri ó kat ké sõb bi sa ját fel hasz ná lás cél já ból le tét be kí ván juk he lyez ni. A le tét be he lye zett emb ri ók fe let ti ren -
del ke zés jo gát a továb biak ban

a) együt te sen, vagy
b) a mel lé kel ten csa tolt, köz ok irat ban (tel jes bi zo nyí tó ere jû ma gán ok irat ban) fog lalt le mon dó nyi lat ko zat nak meg -

fele lõen
kí ván juk gya ko rol ni.

Tu do má sul vesszük, hogy bár me lyi künk ha lá la ese tén az emb ri ók fe let ti ren del ke zés jo gát a túl élõ ren del ke zés re jo -
go sult gya ko rol ja. Mind ket tõnk ha lá la, vá lá sunk, il let ve élet tár si kap cso la tunk meg szû né se ese té re*

a) fel ajánl juk a tá rolt emb ri ó kat más sze mé lyek nél el vég zen dõ rep ro duk ci ós el já rás cél já ra,
b) fel ajánl juk a tá rolt emb ri ó kat emb rió ku ta tás cél já ra,
c) kér jük az emb ri ók meg sem mi sí té sét.

2. Az emb ri ó kat más sze mé lyek nél tör té nõ rep ro duk ci ós el já rás cél já ra fel ajánl juk. Tu do má sul vesszük, hogy
– amennyi ben a fel aján lást az in té zet (kli ni ka) el fo gad ja – nyi lat ko za tunk kal az emb ri ók fe let ti ren del ke zés jo gát el ve -
szít jük. Tu do má sul vesszük, hogy az egész ség ügy rõl  szóló 1997. évi CLIV. tör vény 176.  §-ának (1) be kez dé sé re fi gye -
lem mel az emb rió ado má nyo zás hoz szük sé ges az emb ri ót lét re ho zó sze mé lyek élet ko rá nak, kül sõd le ges tes ti je gye i nek,
va la mint az is me re tes meg be te ge dé se i nek köz lé se. Ezen ada to kat a kö vet ke zõk sze rint ren del ke zés re bo csát juk:
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................

Tu do má sul vesszük, hogy a ha tá lyos jog sza bá lyok alap ján az emb rió ado má nyo zás ano nim, en nek meg fele lõen sze mély -
azo no sí tó ada ta in kat a fa gyaszt va tá ro lást vég zõ in té zet (kli ni ka) bi zal ma san ke ze li, egy ide jû leg azon ban az emb ri ó kat fel -
hasz ná ló sze mé lyek ada ta i ról tá jé koz ta tást mi sem ka punk, ilyen tá jé koz ta tás ra jo go sul tak nem va gyunk.

3. Az emb ri ó kat or vos tu do má nyi ku ta tás cél já ra fel ajánl juk. Tu do má sul vesszük, hogy e nyi lat ko za tunk kal
– amennyi ben a fel aján lást az in té zet (kli ni ka) vagy a ku ta tó hely el fo gad ja – az emb ri ók fe let ti ren del ke zé si jo gun kat el -
ve szít jük.

Kelt: ............................ (hely ség) ............................................... (dá tum)

.................................................... ....................................................
fe le ség/nõ férj/fér fi

1 A ren del ke zé si jog gya kor lá sa sze rint kér jük az I. vagy a II. jelû nyi lat ko za tot ki töl te ni.
2 Az egész ség ügy rõl  szóló 1997. évi CLIV. tör vény 175.  § sze rin ti eset ben.
* A vá lasz tott ren del ke zés nek meg fe le lõ nyi lat ko zat sor szá mát kér jük jól lát ha tó an be ke re tez ni.
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Sor szám:

Kel te:

II. Ön ál ló ren del ke zé si nyi lat ko zat3

Alul írott ....................................................................................................................................................... (ké rel me zõ)

a ............................................................................................................................................................................ in té zet

(kli ni ka) Asszisz tált Rep ro duk ci ós Köz pont já ban (a továb biak ban: ARK) tá rolt, ado má nyo zott és sa ját ivar sej tek bõl
szár ma zó emb ri ók to váb bi fel hasz ná lá sá ról a kö vet ke zõk sze rint ren del ke zem.*

1. Az emb ri ó kat ké sõb bi sa ját fel hasz ná lás cél já ból le tét be kí vá nom he lyez ni. A le tét be he lye zett emb ri ók fe let ti ren -
del ke zés jo gát ön ál ló an gya kor lom. Tu do má sul ve szem, hogy ha lá lom ese té re*

a) fel aján lom a tá rolt emb ri ó kat más sze mé lyek nél el vég zen dõ rep ro duk ci ós el já rás cél já ra,

b) fel aján lom a tá rolt emb ri ó kat emb rió ku ta tás cél já ra,

c) ké rem az emb ri ók meg sem mi sí té sét.

2. Az emb ri ó kat más sze mé lyek nél tör té nõ rep ro duk ci ós el já rás cél já ra fel aján lom. Tu do má sul ve szem, hogy
– amennyi ben a fel aján lást az in té zet (kli ni ka) el fo gad ja – nyi lat ko za tom mal az emb ri ók fe let ti ren del ke zés jo gát el ve -
szí tem. Tu do má sul ve szem, hogy az egész ség ügy rõl  szóló 1997. évi CLIV. tör vény 176.  §-ának (1) be kez dé sé re fi gye -
lem mel, az emb rió ado má nyo zás hoz szük sé ges az emb ri ót lét re ho zó sze mé lyek élet ko rá nak, kül sõd le ges tes ti je gye i nek,
va la mint az is me re tes meg be te ge dé se i nek köz lé se. Ezen ada ta i mat a kö vet ke zõk sze rint ren del ke zés re bo csá tom:

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

Tu do má sul ve szem, hogy a ha tá lyos jog sza bá lyok alap ján az emb rió ado má nyo zás ano nim, en nek meg fele lõen sze -
mély azo no sí tó ada ta i mat a fa gyaszt va tá ro lást vég zõ in té zet (kli ni ka) bi zal ma san ke ze li, egy ide jû leg azon ban az emb ri ó -
kat fel hasz ná ló sze mé lyek ada ta i ról tá jé koz ta tást én sem ka pok, ilyen tá jé koz ta tás ra jo go sult nem va gyok.

3. Az emb ri ó kat or vos tu do má nyi ku ta tás cél já ra fel aján lom. Tu do má sul ve szem, hogy e nyi lat ko za tom mal
– amennyi ben a fel aján lást az in té zet (kli ni ka) vagy a ku ta tó hely el fo gad ja – az emb ri ók fe let ti ren del ke zé si jo go mat el -
ve szí tem.

Kelt: ............................ (hely ség) ............................................... (dá tum)

............................................

ké rel me zõ

3 Az egész ség ügy rõl  szóló 1997. évi CLIV. tör vény 167.  § (4) be kez dés sze rin ti eset ben.

* A vá lasz tott ren del ke zés nek meg fe le lõ nyi lat ko zat sor szá mát kér jük jól lát ha tó an be ke re tez ni.”
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Az egészségügyi miniszter
33/2006. (VIII. 23.) EüM

rendelete

a fertõzõ betegségek és a járványok megelõzése
érdekében szükséges járványügyi intézkedésekrõl
 szóló 18/1998. (VI. 3.) NM rendelet módosításáról

Az egész ség ügy rõl  szóló 1997. évi CLIV. tör vény
57.  §-ának (2) és (3) be kez dé sé ben, 59.  §-ának (2) és
(3) be kez dé sé ben, 63.  §-ának (2) be kez dé sé ben,
65.  §-ának (1) be kez dé sé ben, 68.  §-ának (1) és (3) be kez -
dé sé ben, 71.  §-ának (1) be kez dé sé ben, va la mint 247.  §-a
(2) be kez dé sé nek dg) pont já ban fog lalt fel ha tal ma zás
alap ján a kö vet ke zõ ket ren de lem el:

1.  §

A fer tõ zõ be teg sé gek és a jár vá nyok meg elõ zé se ér de -
ké ben szük sé ges jár vány ügyi in téz ke dé sek rõl  szóló
18/1998. (VI. 3.) NM ren de let (a továb biak ban: R.)
5.  §-ának (9) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés
lép:

„(9) Ol tó or vos – ha az ML más ként nem ren del ke zik –
az ol tás ra kö te le zett há zi or vo sa, házi gyer mek or vo sa, is -
ko lai kam pány ol tás ese tén az is ko la or vos. Élet kor hoz kö -
tött kö te le zõ vé dõ ol tás azon a he lyen vé gez he tõ, ahol az
ol tás ra vo nat ko zó mi nõ ség biz to sí tá si sza bá lyok ban meg -
ha tá ro zott fel té te lek biz to sí tot tak (a továb biak ban: ol tó -
hely).”

2.  §

Az R. 9.  §-a a kö vet ke zõ (3) be kez dés sel egé szül ki:
„(3) Az egész ség ügyi szol gál ta tó a csök kent im mu ni tá -

sú sze mé lyek egész sé gé nek vé del me ér de ké ben a transz -
plan tá ci ós, az on ko ló gi ai, a he ma to ló gi ai, a di a li zá ló, a fel -
nõtt és a gyer mek in ten zív el lá tást nyúj tó, va la mint a kró -
ni kus bel gyó gyá sza ti osz tá lyo kon a be te gek kel köz vet len
kap cso lat ba ke rü lõ al kal ma zot ta i nak éven te fel ajánl ja az
inf lu en za el le ni vé dõ ol tást.”

3.  §

Az R. 13.  §-ának (1)–(5) be kez dé se he lyé be a kö vet ke -
zõ ren del ke zé sek lép nek:

„(1) A te rü le ti vé dõ nõ az el lá tá si te rü le té re vo nat ko zó an 
ha von ta je len ti a vá ro si in té zet nek az ese dé kes sé get kö ve -
tõ hó nap 5. nap já ig a fo lya ma tos ol tá si rend sze rint vég zett
ol tá so kat, to váb bá az ol tás nak az ese dé kes sé ge hó nap ját
kö ve tõ 2 hó na pot meg ha la dó el ma ra dá sát, va la mint az ol -
tás ra kö te le zett gon do zot tak el- és be köl tö zé sét a név, szü -
le té si idõ, lak cím vál to zás fel tün te té sé vel. Az ol tá sok ról a

ha von kén ti je len tést a vé dõ nõ az el lá tá si te rü le té hez tar to -
zó gon do zot tak egész ség ügyi do ku men tá ci ó ja, to váb bá az
ol tó or vos, il let ve a vá ro si in té zet ál tal meg kül dött ol tá si ér -
te sí tõ alap ján ké szí ti el.

(2) Az is ko lai kam pány ol tá sok ról  szóló je len tést az
 oltásra ki je lölt idõ sza kot kö ve tõ hó nap 15. nap já ig az
 iskola-egészségügyi fel ada to kat el lá tó vé dõ nõ kül di meg a 
vá ro si in té zet nek.

(3) Ha a gyer mek ol tá sát nem a te rü le ti leg ille té kes há zi -
or vos vagy házi gyer mek or vos vég zi, az el vég zett ol tá sok -
ra vo nat ko zó ada to kat az ol tó or vos az ol tás be adá sá nak
nap ján írás ban kö te les je len te ni a vá ro si in té zet nek.

(4) A vá ro si in té zet
a) az ol tott gyer mek ada ta it elekt ro ni kus úton ha la dék -

ta la nul rög zí ti az Epi de mi o ló gi ai Fel ügye le ti Rend szert ki -
szol gá ló In for ma ti kai Rend szer (a továb biak ban: EFRIR)
Vé dõ ol tá si al rend sze ré be, és ez zel egy ide jû leg az ol tá si ér -
te sí tõ ada ta it to váb bít ja a gyer mek la kó he lye sze rint ille té -
kes vé dõ nõi szol gá lat hoz,

b) a fo lya ma tos ol tá si rend sze rint vég zett ol tá sok ada ta it
ha von ta, a je len tés hó nap ját kö ve tõ hó nap 15. nap já ig, a
kam pány ol tá sok ada ta it az ol tás be fe je zé sét kö ve tõ  hónap
25. nap já ig rög zí ti az EFRIR Vé dõ ol tá si al rend sze ré be.

(5) A vé dõ ol tá sok ra vo nat ko zó ada tok a me gyei in té zet és 
az OEK szá má ra a kö zös adat bá zi son ke resz tül el ér he tõk.”

4.  §

Az R. 15.  §-ának (1) és (2) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zé sek lép nek:

„(1) A vé dõ nõ
a) el len õr zi az új szü lött ko ri BCG ol tá sok ered mé nyes -

sé gét,
b) nyil ván tart ja az el lá tá si te rü le tén az ol tás ra kö te le -

zet te ket, ve ze ti az ol tá si nyil ván tar tást, el ma radt ol tás ese -
tén is mé telt ér te sí tést küld, és ugyan azon ol tan dó ra vo nat -
ko zó há rom szo ri ered mény te len írás be li meg ke re sés ese -
tén ér te sí ti a te rü le ti leg ille té kes vá ro si in té ze tet,

c) írás ban ér te sí ti a kör ze té be és az ál ta la el lá tott ok ta -
tá si in téz mény be (a továb biak ban: el lá tá si te rü let) tar to zó
ol tan dó sze mély tör vényes kép vi se lõ jét az ol tás ese dé kes -
sé gé rõl, je len tõ sé gé rõl, a be adás hely szí né rõl és idõ pont já -
ról, a vár ha tó ál ta lá nos re ak ci ók ról és a vé dõ ol tás el mu -
lasz tá sá nak kö vet kez mé nye i rõl,

d) a vá ro si in té zet tõl igény li az ok ta tá si in téz mény be
járó ol tan dó ta nu lók szá má ra az is ko lai kam pány ol tá sok -
hoz szük sé ges ol tó anya got, gon dos ko dik az ol tó anyag elõ -
írásoknak meg fe le lõ tá ro lá sá ról és el szá mo lá sá ról,

e) gon dos ko dik az el ve szett, meg ron gá ló dott Gyer -
mek-egész ség ügyi kis könyv pót lá sá ról az ol tá si nyil ván -
tar tá si do ku men tá ció alap ján,

f) el ké szí ti és meg kül di a vá ro si in té zet nek a 13.  §
(1) be kez dé sé ben fog lalt ol tá si je len tést,

g) az ol tá si te vé keny ség gel kap cso la tos fel ada ta it az ol -
tó or vos sal együtt mû köd ve vég zi.
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(2) Az ol tó or vos
a) nyil ván tar tást ve zet az ál ta la ol tan dók ról,
b) az ál ta la ol tan dó sze mé lyek szá má ra az élet kor hoz

kö tött ol tás hoz szük sé ges ol tó anyag (a hoz zá be je lent ke -
zet tek neve és TAJ-szá ma sze rin ti) igény lé sét – a vé dõ nõ -
vel együtt mû köd ve – a ren de lõ he lye sze rint ille té kes vá ro -
si in té zet nek meg kül di,

c) egye di leg el bí rál ja az ol tás vég re hajt ha tó sá gát,
d) a gyer mek egész ség ügyi do ku men tá ci ó já ban és a

Gyer mek-egész ség ügyi kis könyv ben az ol tás meg tör tén te -
kor do ku men tál ja az ol tás dá tu mát, az ol tás meg ne ve zé sét,
az ol tó anyag ne vét és gyár tá si szá mát,

e) a te rü le ti el lá tá si kö te le zett sé gé hez nem tar to zó
gyer mek vé dõ ol tá sa ese tén az ol tás tel je sí té sé rõl a ren de lõ
he lye sze rint ille té kes vá ro si in té zet nek ol tá si ér te sí tõt
küld; az adott hó nap ban ese dé kes ol tás el ma ra dá sá ról és
an nak in do ká ról leg ké sõbb a tárgy hó vé gé ig je len tést kö -
te les kül de ni a vá ro si in té zet nek,

f) amennyi ben a vé dõ nõi kör zet hez tar to zó ol tan dó
gyer me ket a te rü le ti vé dõ nõ je len lé te nél kül olt ja, ak kor az 
ol tás meg tör tén tét az ol tás be adá sá nak nap ján írás ban kö -
te les je len te ni a ren de lõ he lye sze rint ille té kes vá ro si in té -
zet nek; az ér te sí tés tör tén het az erre a cél ra rend sze re sí tett
ol tá si ér te sí tõn vagy az zal meg egye zõ adat tar tal mú, egye -
di je len tés for má já ban,

g) gon dos ko dik az ol tó anya gok elõ írásoknak meg fe le -
lõ tá ro lá sá ról és az el szá mo lás ról,

h) azon nal je len ti az ol tá sok kal kap cso la tos fo ko zott
re ak ci ó kat, szö võd mé nye ket a ren de lõ he lye sze rint ille té -
kes vá ro si in té zet nek és az Or szá gos Gyógy sze ré sze ti In té -
zet nek,

i) te le fo non ha la dék ta la nul je len ti az ol tá si bal ese tet és
a sú lyos vagy hal mo zott ol tá si szö võd mény elõ for du lá sát a 
me gyei in té zet nek és az OEK-nek.”

5.  §

(1) Az R. 16.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(1) A vá ro si in té zet
a) ille té kességi te rü le tén gon dos ko dik a vé dõ ol tá sok

jog sza bály ban fog lal tak nak meg fe le lõ vég re haj tá sá ról,
b) gon dos ko dik a vé dõ ol tás hoz szük sé ges ol tó anya -

gok ról és azok meg fe le lõ szét osz tá sá ról,
c) ol tó anyag nyil ván tar tást ve zet, el szá mol tat ja az ol tó -

or vost a ki adott ol tó anyag fel hasz ná lá sá ról,
d) el len õr zi a te rü le ti vé dõ nõ ál tal ve ze tett ol tá si nyil -

ván tar tá so kat és az ol tó or vos ol tá si do ku men tá ci ó ját,
e) rög zí ti az EFRIR Vé dõ ol tá si al rend sze ré be az ol tá -

sok kal kap cso la tos ada to kat, és kar ban tart ja azo kat,
f) ha tá ro zat tal el ren de li a vé dõ ol tás ra kö te le zett sze -

mély ol tá sát, ha az a 14.  § (1)–(2) be kez dé sé ben fog lal tak -
nak nem tesz ele get.”

(2) Az R. 16.  §-a (2) be kez dé sé nek b) pont ja he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[A me gyei in té zet]
„b) vizs gál ja, elem zi és ér té ke li az ol tá si ered mé nye ket,

in téz ke dik az ész lelt hi á nyos sá gok meg szün te té sé rõl,”

(3) Az R. 16.  §-a (3) be kez dé sé nek d) pont ja he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[Az OEK]
„d) elem zi és ér té ke li az or szág la kos sá gá ra vo nat ko zó

át ol tott sá got,”

6.  §

Az R. 25.  §-a a kö vet ke zõ (2)–(4) be kez dés sel egé szül
ki, és a § ere de ti szö ve ge (1) be kez dés re vál to zik:

„(2) Az OEK je len ti az Eu ró pai Unió Kö zös sé gi Há ló -
za tá nak a fer tõ zõ be teg sé gek jár vány ügyi hely ze té vel és a
fer tõ zõ be teg sé gek bõl adó dó köz egész ség ügyi ve szély -
hely ze tek kel kap cso la tos in for má ci ó kat.

(3) A jár vány ügyi sur ve il lan ce ada ta i nak egy sé ges
gyûj té se ér de ké ben az OEK az egyes be teg sé gek re vo nat -
ko zó an egye di sur ve il lan ce adat la pot ad hat ki.

(4) A (3) be kez dés sze rin ti adat la po kat a fer tõ zõ be teg
be- és ki je len tõ lap ja, az el vég zett hely szí ni jár vány ügyi
vizs gá lat jegy zõ köny ve, to váb bá a mik ro bi o ló gi ai
 laboratóriumi vizs gá la tok ered mé nyei alap ján a vá ro si in -
té zet töl ti ki és kül di meg az OEK ille té kes osztá lyának.”

7.  §

Az R. 26.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(1) A vá ro si in té zet a fer tõ zõ be teg be je len té se alap ján
vagy más mó don tu do má sá ra ju tott min den eset ben kö te -
les jár vány ügyi vizs gá la tot vé gez ni, ha

a) sür gõs ség gel je len ten dõ be teg ség rõl vagy an nak
gya nú já ról,

b) fer tõ zõ be teg ség kö zös sé gi, il let ve te rü le ti hal mo zó -
dá sá ról,

c) ha tó sá gi in téz ke dést igény lõ fer tõ zõ be teg ség rõl,
d) az át la gos nál na gyobb szám ban, sú lyo sabb for má -

ban je lent ke zõ fer tõ zõ be teg ség rõl,
e) is me ret len kó ro kú, de fel te he tõ en fer tõ zõ jel le gû

meg be te ge dé sek rõl
sze rez tu do mást.”

8.  §

Az R. a 35.  §-t köve tõen a kö vet ke zõ al cím mel és
35/A.  §-sal egé szül ki:

„Sterilanyag/eszköz-ellátás, sterilizálás

35/A.  § (1) Egész ség ügyi, va la mint ter mé szet gyó gyá -
sza ti szol gál ta tás nyúj tá sa, to váb bá gyógy koz me ti ka, te to -
vá lás, test ék szer-be ül te tés ese tén a ste ril anyag/esz köz-elõ -
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ál lí tó te vé keny sé get az OEK ál tal idõ sza ko san ki adott
„Tá jé koz ta tó a ste ri li zá lás ról. A be teg el lá tás ban al kal maz -
ha tó ste ri li zá ló el já rá sok” címû ki ad vány ban meg ha tá ro -
zot tak be tar tá sa mel lett le het foly tat ni.

(2) Az (1) be kez dés ben fog lal tak nem vo nat koz nak a
 diagnosztikai esz kö zök, hu mán vér- és vér ké szít mé nyek
elõ ál lí tá sa so rán az Or szá gos Vér el lá tó Szol gá lat ál tal sza -
bá lyo zott el já rá sok ra.”

9.  §

Az R. 38.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:
„38.  § A nem zet kö zi sze mély- és áru szál lí tást vég zõ lé -

gi-, ví zi- és szá raz föl di jár mû vek, va la mint a re pü lõt erek,
sze mély- és te her pá lya ud va rok és ki kö tõk egész ség ügyi
kár te võk tõl való men tes sé gét a nem zet kö zi egész ség ügyi
elõ írásokban rög zí tett kö te le zett sé gek nek meg fele lõen
biz to sí ta ni kell.”

10.  §

Az R. 41.  §-a a kö vet ke zõ új (3) be kez dés sel egé szül ki,
egy ide jû leg az ere de ti (3) és (4) be kez dés szá mo zá sa (4) és 
(5) be kez dés re vál to zik:

„(3) A mik ro bi o ló gi ai vizs gá la tot vég zõ la bo ra tó ri um a
fer tõ zõ be teg ség re gya nús sze mé lyek mik ro bi o ló gi ai vizs -
gá la ti ered mé nye it a sze mély azo no sí tó ada ta ik kal együtt
to váb bít ja az ÁNTSZ te rü le ti leg ille té kes me gyei in té ze te
jár vány ügyi/epi de mi o ló gi ai osz tá lyá ra.”

11.  §

(1) Az R. 1. szá mú mel lék le te he lyé be e ren de let 1. szá -
mú mel lék le te lép.

(2) Az R. 4. szá mú mel lék le te e ren de let 2. szá mú mel -
lék le te sze rint mó do sul.

12.  §

(1) Ez a ren de let 2006. szep tem ber 1-jén lép ha tály ba.

(2) E ren de let hatályba lépésével egy ide jû leg ha tá lyát
vesz ti az R. 5.  §-ának (10) be kez dé sé ben a „gyer mek bé nu -
lás el le ni ol tó anyag szá jon át való be adá sá val vé dõ nõ”
szö veg rész, va la mint az R. mó do sí tá sá ról  szóló 20/2001.
(V. 25.) EüM ren de let.

(3) E ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg az R.
20.  §-ának (1) be kez dé sé ben „az Or szá gos Bõr- és Ne mi -
kór ta ni In té zet és” szö veg rész he lyé be „a Sem mel we is
Egye tem ÁOK Bõr-Ne mi kór ta ni és Bõr on ko ló gi ai Kli ni ka 
STD Cent ru ma, va la mint” szö veg rész, 28.  §-ának (3) be -
kez dé sé ben a „Fek võ be teg-gyógy in té zet” szö veg rész he -

lyé be az „El sõ sor ban fek võ be teg-gyógy in té zet” szö veg -
rész, a 36.  §-a elõtt a „Ro va rok és rág csá lók ir tá sa” al cím
he lyé be az „Egész ség ügyi kár te võk el le ni vé de ke zés” al -
cím, 36.  §-ának (1) be kez dé sé ben a „rág csá lók (a továb -
biak ban a ro va rok kal együtt: egész ség ügyi kár te võk)” szö -
veg rész he lyé be a „rág csá lók és egyéb ál la ti kár te võk
(a továb biak ban együtt: egész ség ügyi kár te võk)” szö veg -
rész, 36.  §-a (2) be kez dé sé nek i) pont já ban a „la kás ban”
szö veg rész he lyé be a „zárt tér ben” szö veg rész, 36.  §-a
(2) be kez dé sé nek j) pont já ban az „egész ség ügyi kár te võ,”
szö veg rész he lyé be az „ál lat,” szö veg rész, va la mint
36.  §-ának (3) be kez dé sé ben a „te kin ten dõ a vá ro sok és
köz sé gek be épí tett te rü le tén a la kó há zak (köz épü le tek,
üze mek stb.),” szö veg rész he lyé be a „te kin ten dõk a vá ro -
sok és köz sé gek be épí tett te rü le tén fek võ, em be ri tar tóz ko -
dás ra al kal mas lé te sít mé nyek (la kó há zak, köz épü le tek,
üze mek stb.),” szö veg rész, to váb bá 36.  §-ának (6) be kez -
dé sé ben a „vé de ke zést há zi la gos ki vi te le zés ben” szö veg -
rész he lyé be a „vé de ke zést – ha jog sza bály más ként nem
ren del ke zik – há zi la gos ki vi te le zés ben” szö veg rész lép.

Dr. Mol nár La jos s. k.,
egész ség ügyi mi nisz ter

1. számú melléklet
a 33/2006. (VIII. 23.) EüM rendelethez

„1. számú melléklet
 a 18/1998. (VI. 3.) NM rendelethez

Be- és kijelentésre kötelezett betegségek felsorolása

– Acut flac cid pa raly sis
– AIDS/HIV
– An cy los to mi a sis
– Anth rax
– Bo tu liz mus
– Bru cel lo sis
– Cam py lo bac ter en te ri tis
– Cho le ra
– Cryp tos po ri di o sis
– Dipht he ria
– Dy sen te ria

= Amo e bi a sis
= Shi gel lo sis

– Dys pep sia coli
= En te ro pat ho gen E. coli en te ri tis (EPEC)

– Egyéb E. coli ál tal oko zott meg be te ge dés
= En te ro ha e morr ha gi as E. coli en te ri tis (EHEC)
= En te ro in va siv E. coli (EIEC)
= En te ro to xi cus E. coli en te ri tis (ETEC)
= Echi no coc co sis
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– En cep ha li tis in fec ti o sa
= En cep ha li ti sek
= Kul lan csen cep ha li tis

– En te ri tis in fec ti o sa
= Ví ru sos gast ro en te ri ti sek

- Ade no ví ru sok
- Nor walk ví rus
- Ro ta ví rus

= Gi ar di a sis
– Feb ris fla va
– Feb ris re cur rens
– Fer tõ zõ spon gi form en cep ha lo pat hi ák:

= Cre utz feldt-Ja kob-be teg ség (CJB)
= Va ri áns Cre utz feldt-Ja kob-be teg ség (vCJB)

– He pa ti tis in fec ti o sa
= He pa ti tis A
= He pa ti tis B
= He pa ti tis C
= Del ta he pa ti tis
= He pa ti tis E
= Non A–E he pa ti ti sek

– Ke ra to con junc ti vi tis epi de mi ca
– Le gi o nel lo sis

= Le gi o ná ri us be teg ség
= Nem pne u mo ni ás le gi o ná ri us be teg ség (Pon ti ac -

láz)
– Lep ra
– Lep tos pi ro sis
– Lis te ri o sis
– Lyme-kór
– Lyssa
– Ma dár inf lu en za
– Ma lá ria
– Mal le us
– Me nin gi tis pu ru len ta

= Me nin gi tis epi de mi ca
= Ha e mop hi lus inf lu en zae okoz ta me nin gi tis

– Me nin gi tis se ro sa
– Mo no nuc le o sis in fec ti o sa
– Mor bil li
– Mul ti re zisz tens kór oko zók ál tal oko zott, egész ség -

ügyi el lá tás sal össze füg gõ fer tõ zés
– No so co mi a lis fer tõ zés (no so co mi a lis sep sis)
– Or nit ho sis
– Pa ratyp hus
– Pa ro ti tis epi de mi ca
– Per tus sis
– Pes tis
– Po li o my e li tis
– Q-láz
– Ru be o la

= Con ge ni ta lis ru be o la synd ro ma
– Sal mo nel lo sis
– Scar la ti na (vör heny)
– Schis to so mi a sis
– Sú lyos akut lég úti tü net együt tes (SARS)

– Stap hy lo coc cus in fek ci ók
= Stap hy lo coc cus au re us okoz ta fer tõ zé sek be teg el -

lá tó in téz mé nye ken kívül
= Stap hy lo coc cus fer tõ zé sek a kór há zi szü lé sze ti és

cse cse mõ osz tá lyo kon
= Stap hy lo coc co sis az egyéb mû té ti és bel gyó gyá -

sza ti osz tá lyo kon
– Strongy lo i do sis
– Ta e ni a sis
– Cys ti cer co sis
– Te ta nus
– To xop las mo sis
– Tra cho ma
– Tri chi nel lo sis
– Tu ber cu lo sis
– Tu la re mia
– Typhus ab do mi na lis
– Typhus exant he ma ti cus
– Va ri cel la
– Va ri o la
– Yer si ni o sis
– Ví ru sos ha e morr ha gi ás lá zak
a) Ma gyar or szá gon elõ for du ló be teg sé gek:

= Han ta ví rus okoz ta meg be te ge dés
= Pul mo ná lis szind ró má val járó han ta ví rus fer tõ zés
= Krí mi-kon gói ha e morr ha gi ás láz

b) Ma gyar or szág ra be hur col ha tó be teg sé gek
= Den gue-láz
= Mar burg-Ebo la ví rus
= Las sa-láz
= Rift-völ gyi láz

– Nemi be teg sé gek
= Acut ureth ri tis non go norr ho i ca
= Con dy lo ma acu mi na tum
= Go norr ho ea
= Gra nu lo ma in gu i na le
= Her pes simp lex ano ge ni ta lis
= Lymphog ra nu lo ma ve ne re um
= Syp hi lis
= Ul cus mol le
= Acut uro ge ni ta lis chla my di a sis

Bejelentésre nem kötelezett fertõzõ betegségek
felsorolása

– Ac ti no my co sis
– Aph tae epi zo o ti cae
– As ca ri a sis
– Dip hyl lo both ri a sis
– En te ro bi a sis
– Ery si pe las ho mi nis
– Ery si pe lo id Ro sen ba chi
– Her pes simp lex
– He veny fel sõ lég úti fer tõ zé sek
– Hu man to xo ca ri a sis
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– Hy me no le pi a sis
– Inf lu en za
– My co ses, gom bás be teg sé gek

= Gom bás bõr be teg sé gek
= Tüdõ my co si sok
= Op por tu nis ta gom bás fer tõ zé sek

– Nem-po lio en te ro ví ru sok ál tal oko zott be teg sé gek
– Phle bo to mus láz
– Pne u mo ni ák

= Strep to coc cus pne u mo ni ae okoz ta tü dõ gyul la dás
= My cop las ma tü dõ gyul la dás, my cop las mo sis
= Chla my dia tü dõ gyul la dás új szü lött- és cse cse mõ -

kor ban
= Pne u mo cys tis ca ri nii okoz ta tü dõ gyul la dás
= Egyéb pne u mo ni ák

– Sca bi es
– Strep to coc cus fer tõ zé sek

= Strep to coc cus py o ge nes okoz ta to rok gyul la dás
= Egyéb A cso por tú Strep to coc cus fer tõ zé sek
= Strep to coc cus aga lac ti ae (B cso port) okoz ta új szü -

lött ko ri meg be te ge dé sek
– Tri cho mo ni a sis
– Tri chu ri a sis

Be- és kijelentésre kötelezett betegségekkel
kapcsolatos eljárások

Acut flac cid pa raly sis
(AFP)
Nem fer tõ zõ be teg ség
1. Kór oko zó: -
2. Fer tõ zõ for rás: -
3. Ter je dé si mód: -
4. Lap pan gá si idõ: -
5. Fon to sabb kór ké pek: 15 éven alu li gyer me kek pety -

hüdt izom bé nu lás sal járó, nem tra u más ere de tû meg be te -
ge dé se, be le ért ve a Gu il la in-Bar ré szind ró mát (BNO10:
G61.0), egyéb gyul la dá sos poly ne u o ro pat hi á kat (BNO10:
G61.8), fél ol da li pety hüdt bé nu lást (BNO10: G81.0),
pety hüdt pa rap le gi át (BNO10: G82.0), pety hüdt tet rap le -
gi át (BNO10: G82.3), he veny ha ránt ge rinc ve lõ-gyul la -
dást (BNO10: G37.3), tra u más ne u ri tist (BNO10: M79.2),
pe ri o di kus pa raly sist. Nem tar toz nak eh hez a be teg ség hez
az izo lált fa ci a lis pa re si sek és tu mor okoz ta ideg rend sze ri
el vál to zá sok.

6. Fer tõ zõ ké pes ség tar ta ma: -
7. Te en dõk a be teg ség elõ for du lá sa kor:
A) Te en dõk a be teg gel:
a) Je len tés: Be- és ki je len tés re kö te le zett. A sur ve il lan -

ce cél ja an nak iga zo lá sa, hogy vad po li o ví rus cir ku lá ció
ha zánk ban nem for dul elõ, és hogy a rend szer elég ér zé -
keny en nek ki mu ta tá sá ra. A WHO sze rint meg fe le lõ ér zé -
keny sé gû az a sur ve il lan ce, ha az éven ként be je len tett és
meg fele lõen ki vizs gált (lásd alább) ese tek elõ for du lá sa a
15 éven alu li ak kö zött el éri az 1‰-et.

b) El kü lö ní tés: El kü lö ní te ni nem szük sé ges. Fon tos
azon ban ezek nek az ese tek nek az egy sé ges kli ni kai és epi -
de mi o ló gi ai meg íté lé se meg fe le lõ vizs gá la ti anya gok biz -
to sí tá sá val és 60 na pot kö ve tõ utó vizs gá la tá val. Ezért a
fel so rolt meg be te ge dés ben szen ve dõ ket az ész le lés tõl szá -
mí tott 48 órán be lül olyan fek võ be teg-el lá tó osz tály ra kell
be utal ni, ahol a gyer mek ne u ro ló gi ai szak el lá tás és in ten -
zív el lá tás is biz to sí tott.

c) Jár vány ügyi la bo ra tó ri u mi vizs gá lat: A be teg tõl
mi e lõbb, de fel tét le nül a kez det tõl szá mí tott 14 na pon
be lül 1 na pos idõ köz zel le vett 2 szék let min tát, to váb bá
14 na pos idõ köz zel al va dás gát ló nél kül, ste ri len vett
2 vér min tát kell kül de ni a WHO ál tal éven te akk re di tált
la bo ra tó ri um ba (OEK Vi ro ló gi ai fõ osz tá lya).

d) Fer tõt le ní tés: Nem szük sé ges.

AIDS (ac qu i red im mu no de fi ci en cy synd ro me)
BNO10: B20-B24
HIV (hu mán im mun de fi ci en cia ví rus) fer tõ zés, szer zett

im mun hi á nyos tü net cso port
1. Kór oko zó: A Ret ro ví ru sok csa lád já ba tar to zó HIV,

mely nek an ti gén szer ke ze te igen vál to zé kony. Két tí pu sa
is mert: a HIV–1 és a HIV–2. A HIV–2 ke vés bé pa to gén. A
két tí pus sze ro ló gi ai tu laj don sá gai és föld raj zi el ter jedt sé -
ge kü lön bö zõ. A pan dé mia fõ kór oko zó ja a HIV–1.

2. Fer tõ zõ for rás: A be teg em ber és a tü net men tes ví rus -
hor do zó.

3. Ter je dé si mód: A fer tõ zés a fer tõ zött sze mély test -
ned ve i ben, il let ve vá la dé ka i ban (vér, ondó, hü vely vá la -
dék, anya tej) lévõ ví rus tar tal mú sej tek nek és sza bad vi ri o -
nok nak a köz ve tí té sé vel vi he tõ át má sik sze mély be. A HIV 
el sõ sor ban sze xu á lis (he te ro-, bi- és ho mo sze xu á lis) érint -
ke zés út ján ter jed. Lét re jö het azon ban a fer tõ zés vér, vér -
ké szít mé nyek, vér rel, vá la dé kok kal szennye zett or vo si
esz kö zök, mû sze rek hasz ná la ta, sé rült bõr, nyál ka hár tya
kon ta mi ná ci ó ja, int ra vé nás ká bí tó szer-él ve zõk kö zös tû,
fecs ken dõ hasz ná la ta, szerv-, szö vet át ül te tés ré vén, va la -
mint ver ti ká li san, a fer tõ zött anyá ról gyer mek re. A
HIV-po zi tív ter hes nõk új szü lött jei 15–30%-os va ló szí nû -
ség gel fer tõ zõd het nek transzp la cen tá ri san vagy pe ri na ta li -
san, va la mint az anya te jes táp lá lás so rán is, azon ban a koc -
ká za tot a fer tõ zött ter hes nõk és új szü lött jük ví rus gát ló
gyógy sze res ke ze lé se je len tõ sen csök ken ti. Az egész ség -
ügyi dol go zók fer tõ zött vér rel kon ta mi nált esz köz zel tör -
té nõ perc után sé rü lé se után a sze ro kon ver zi ós gya ko ri ság
ki sebb, mint 0,5%. A HIV-fer tõ zött sze méllyel tör té nõ
min den na pi érint ke zés nem je lent koc ká za tot a fer tõ zés
ak vi rá lá sa szem pont já ból. A fer tõ zés vér szí vó ro va rok ré -
vén sem ter jed.

4. Lap pan gá si idõ: Vál to zó. A HIV-fer tõ zés meg tör tén -
te után a fer tõ zöt tek vé ré bõl ál ta lá ban 1–3 hó nap múl va
(át lag: 6–8 hét) vál nak ki mu tat ha tó vá az el len anya gok
(sze ro kon ver zió). A HIV-fer tõ zés és az AIDS di ag nó zi sá -
nak fel ál lí tá sa kö zött el telt idõ né hány hó nap tól több, mint
10 évig ter jed het. A HIV–1-gyel fer tõ zött fel nõt tek ese té -
ben az AIDS át la gos in ku bá ci ós ide je 10 év. A ví rus el le nes 
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sze rek kel tör té nõ ke ze lé sek ezt je len tõ sen meg hosszab bít -
hat ják. Az új szü lött-, il let ve cse cse mõ ko ri fer tõ zöt tek ese -
té ben az át la gos in ku bá ci ós idõ lé nye ge sen rö vi debb (int -
ra u te rin HIV–1 fer tõ zés után 2 év).

5. Fon to sabb tü ne tek: A fer tõ zést köve tõen az ese tek
több sé gé ben né hány hét múl va (a sze ro kon ver zió idõ sza -
ká ban) pri mer tü net együt tes ala kul ki: ma gas láz, fá ra dé -
kony ság, arth ral gia, a tör zsön, eset leg a vég ta go kon ma cu -
lo-pa pu lo sus ki üté sek, nyi rok cso mó-duz za nat, le u ko pé -
nia, lympho pe nia, re la tív mo no cy to sis. A tü ne tek egy-két
hét után spon tán meg szûn nek, és a tü net men tes HIV-fer tõ -
zés ál la po ta jön lét re. A fer tõ zés prog resszi ó ja so rán ala kul 
ki a tü ne tes HIV-fer tõ zés, a HIV-be teg ség. Ezt két fé le tü -
net együt tes ural ja: a Per zisz tá ló Ge ne ra li zált Lympha de -
no pat hia (PGL) és az AIDS Re la ted Comp lex (ARC). Az
elõb bi re jel lem zõk a 3 hó nap nál to vább fenn ál ló, több ré -
gi ó ra ki ter je dõ, fáj dal mat lan, egy cm vagy an nál na gyobb,
jól ta pint ha tó nyi rok cso mó meg na gyob bo dá sok. Az ARC
di ag nó zi sa ak kor ál lít ha tó fel, ha a po zi tív vizs gá la ti le let
mel lett leg alább két kli ni kai és két la bo ra tó ri u mi jel egy -
ide jû leg tar tó san (kb. 3 hó nap) ész lel he tõ. A kli ni kai tü ne -
tek le het nek lympha de no pat hia, éj sza kai iz za dás, láz, test -
súly csök ke nés (kb. 10%), ki fe je zett fá ra dé kony ság, orá lis
ha jas le u kop la kia. A la bo ra tó ri u mi le le tek a kö vet ke zõk
le het nek: csök kent T-hel per lympho cy ta szám, emel ke dett 
szé rum im mun glo bu lin szint, ana e mia, le u ko pe nia. Az im -
mun rend szer to váb bi ká ro so dá sa so rán, az in di ká tor be teg -
sé gek (op por tu nis ta fer tõ zé sek, tu mo rok, AIDS de men tia
comp lex stb.) meg je le né se kor a be teg az AIDS stá di um ba
ke rül. A le ta li tás ma gas, a be te gek dön tõ több sé ge
(80–90%) az AIDS di ag nó zi sá nak fel ál lí tá sa után 3–5
éven be lül meg hal.

6. Fer tõ zõ ké pes ség tar ta ma: A fer tõ zött sze mély már a
fer tõ zés ko rai sza ká ban (az el len anya gok ki mu tat ha tó sá ga
elõt ti ún. ab lak pe ri ó dus ban is) fer tõ zõ ké pes, és egész éle -
te fo lya mán az ma rad. Az epi de mi o ló gi ai ada tok azt va ló -
szí nû sí tik, hogy a fer tõ zõ ké pes ség az im mun de fi ci en cia
elõ re ha la dá sá val, a kli ni kai tü ne tek meg je le né sé vel, más
STD be teg sé gek egy ide jû je len lé té vel fo ko zó dik.

7. Te en dõk HIV-fer tõ zés, va la mint AIDS di ag nosz ti zá -
lá sa ese tén:

A) Te en dõk a HIV-fer tõ zött sze méllyel, il let ve a AIDS
be teg gel:

a) Je len tés: Be- és ki je len tés re kö te le zett. A HIV-fer tõ -
zés és az AIDS sze mély azo no sí tó ada tok nél kül je len ten dõ 
be. A HIV-po zi tív sze mély gon do zó or vo sa, il let ve az
AIDS-et di ag nosz ti zá ló or vos/ha lott kém a be je len tést sze -
mély azo no sí tó ada tok nél kül kö te les meg ten ni az ÁNTSZ
(fer tõ zés/meg be te ge dés he lye sze rint) ille té kes vá ro si in -
té ze té nek, és az OEK Jár vány ügyi osz tá lyá nak. A sze -
mély azo no sí tó ada to kat a vá ro si in té zet ké ré sé re a be je len -
tõ kö te les meg ad ni.

b) El kü lö ní tés: A HIV-po zi tív sze mé lye ket nem szük sé -
ges el kü lö ní te ni. Azt a HIV-po zi tív be te get azon ban, aki -

nél vér zé ses el vál to zás, nyi tott vagy dre nált seb, ex su da tív
vagy fe ké lyes bõr el vál to zás for dul elõ vagy in con ti nens és
egy ide jû leg pszi cho ló gi ai za va rok ész lel he tõk, az Or szá -
gos Pszi chi át ri ai és Ne u ro ló gi ai In té zet fer tõ zõ osz tá lyán
kell el he lyez ni.

c) Kli ni kai el len õr zés, gon do zás: Meg erõ sí tet ten po zi -
tív szû rõ vizs gá la ti ered mény ese tén a vér vé telt vég zõ or -
vos ér te sí ti a la kó hely sze rint ille té kes szak gon do zó, szak -
ren de lés (a továb biak ban együtt: gon do zó) ve ze tõ jét, aki a
fer tõ zött sze mélyt – kis ko rú ese tén a tör vényes kép vi se lõ -
jé vel együtt – a le let kéz hez vé te lé tõl szá mí tott egy hé ten
be lül gon do zás ba ve szi. A meg erõ sí tet ten po zi tív sze mély
gon do zá sát, a Sem mel we is Egye tem ÁOK Bõr-Ne mi kór -
ta ni és Bõr on ko ló gi ai Kli ni ka STD Cent ru ma, va la mint a
vi dé ki STD Cent ru mok vég zik. A HIV-po zi tív gyer mek
gon do zá sa a Fõ vá ro si Szent Lász ló Kór ház ki je lölt gyer -
mek osz tá lyán tör té nik. A kli ni kai gon do zás cél ja a fer tõ -
zöt tek ál la pot rom lá sá nak le he tõ ség sze rin ti igen ko rai fel -
is me ré se és a szük sé ges te rá pi ás be avat ko zá sok meg kez -
dé se. A HIV-fer tõ zöt tek el len õr zõ vizs gá la tát cél sze rû há -
rom ha von ta meg is mé tel ni. Az im mu no ló gi ai el len õr zés
leg alább fél éven te in do kolt. Azo kat a HIV-fer tõ zöt te ket,
akik nél az an ti ret ro vi rá lis te rá pia meg kez dé se in do kolt,
vagy akik nél AIDS-re uta ló in di ká tor be teg ség tü ne te it
ész le lik a be teg el lá tók, a ha té kony ke ze lés biz to sí tá sa ér -
de ké ben a Fõ vá ro si Szent Lász ló Kór ház Im mu no ló gi ai
osz tá lyá ra kell utal ni, és gyógy ke ze lé sü ket a továb biak ban 
ott kell foly tat ni.

d) A HIV-po zi tív egész ség ügyi dol go zó nem tölt het be
in va zív be avat ko zá so kat is ma gá ba fog la ló mun ka kört
(lásd a 2. szá mú mel lék le tet).

e) Jár vány ügyi la bo ra tó ri u mi vizs gá lat: Kö te le zõ. A
HIV-fer tõ zött ség meg ál la pí tá sa, il let ve az AIDS di ag nó zi -
sá nak fel ál lí tá sa csak ve ri fi kált HIV-po zi tív ered mény
alap ján le het sé ges. A HIV-el len anyag vizs gá lat el vég zé se
cél já ból al va dás gát ló nél kül, ste ri len vett vér min ta kül den -
dõ a szer zett im mun hi á nyos tü net cso port ter je dé sé nek
meg gát lá sa ér de ké ben szük sé ges in téz ke dé sek rõl és a szû -
rõ vizs gá lat el ren de lé sé rõl  szóló ren de let ben ki je lölt la bo -
ra tó ri um ba. Az op por tu nis ta fer tõ zé sek la bo ra tó ri u mi
meg erõ sí té sé re a meg fe le lõ be teg sé gek re vo nat ko zó la bo -
ra tó ri u mi vizs gá la to kat kell vé gez ni. A ha zai HIV di ag -
nosz ti kai és szû rõ vizs gá la ti le he tõ sé ge ket és sza bá lyo kat a 
fen ti ren de let tar tal maz za.

f) Fer tõt le ní tés: Fo lya ma tos fer tõt le ní tés szük sé ges. Az
AIDS-be te gek vagy arra gya nús sze mé lyek, va la mint a
szubk li ni kus vagy tü net men tes HIV-el len anyag po zi tív
egyé nek kör nye ze té ben szük sé ges fer tõt le ní tés hez csak
HIV-ví rus in ak ti vá ló ha tá sú de zin fi ci ens ké szít mé nye ket
sza bad al kal maz ni. A köz vet len mó don ter je dõ fer tõ zést
fer tõt le ní tés sel nem le het meg elõz ni, de zin fek ció a köz ve -
tett úton ter je dõ fer tõ zés út já nak meg sza kí tá sá ra al kal mas.
Így a köz ve tett úton, a vér rel és test vá la dé kok kal kon ta mi -
ná ló dott esz kö zök kel, tár gyak kal, anya gok kal ter je dõ fer -
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tõ zés azon ban adek vát de zin fek ci ós el já rá sok kal és a jel -
zett HIV in ak ti vá ló ef fek tu sú fer tõt le ní tõ sze rek kel meg -
elõz he tõ, a fer tõ zés útja meg sza kít ha tó. Mi vel a HIV a vér -
ben és a kü lön bö zõ test vá la dé kok ban le het je len: az ezek -
kel a fer tõ zõ anya gok kal tör té nõ kon ta mi ná ló dás le he tõ sé -
ge és egy ben a fo ko zott fer tõ zé si ve szély a köz vet len be -
teg el lá tás ban, va la mint a la bo ra tó ri u mi és pa to ló gi ai mun -
ka so rán e te vé keny sé get vég zõ egész ség ügyi sze mély ze -
tet kü lö nö sen fe nye ge ti. Az el lá tás ra ke rü lõ be te gek kö zött 
a tü net men tes fer tõ zöt tek ál ta lá ban is me ret le nek, ezért
alap elv, hogy min den be te get vagy vizs gá lat ra ke rü lõ sze -
mélyt, va la mint la bo ra tó ri u mi vizs gá lat ra be kül dött anya -
got (vért, test vá la dé ko kat, szö vet min tá kat stb.) ilyen
szem pont ból po ten ci á li san fer tõ zött nek kell mi nõ sí te ni és
a szük sé ges pre ven ci ós fer tõt le ní té si te vé keny sé get is en -
nek meg fe le lõ ala pos ság gal, ki ter je dés sel kell meg szer -
vez ni és fo lya ma to san vé gez ni.

B) Te en dõk a HIV-fer tõ zött sze mély kör nye ze té ben:
a) A HIV-po zi tív sze mély sze xu á lis part ne re i nél, il let ve 

a kör nye ze té ben élõ, a tõle fel te he tõ en fer tõ zõ dött sze mé -
lyek nél ví rus sze ro ló gi ai vizs gá la tot kell vé gez tet ni a fer tõ -
zött ség meg ál la pí tá sa cél já ból.

b) A HIV-fer tõ zött sze mé lyek és sze xu á lis part ne re ik
nem ad hat nak vért, anya te jet ide gen és sa ját cse cse mõ táp -
lá lá sá ra, sej tet, szö ve tet, szer vet át ül te tés cél já ra, il let ve
sper mát mes ter sé ges meg ter mé ke nyí tés cél já ból. Fer tõ zött 
ter he sek és új szü lött je i nek an ti vi rá lis ke ze lé sé vel az át vi -
tel va ló szí nû sé ge egy har ma dá ra csök kent he tõ.

c) Az egész ség ügyi dol go zók aláb bi ak ban fel so rolt ex -
po zí ci ó ja ese tén mi nél ha ma rabb, le he tõ leg 2 órán be lül a
Fõ vá ro si Szent Lász ló Kór ház Im mu no ló gai osz tá lyá val
vagy az ÁNTSZ me gyei in té ze té nek epi de mi o ló gi ai osz tá -
lyá val foly ta tott kon zul tá ció alap ján an ti ret ro vi rá lis ke ze -
lést kell kez de ni. A HIV-fer tõ zés koc ká za tá val járó ki -
emelt ex po zí ci ók: fer tõ zõ anyag vé let len be fecs ken de zé se, 
HIV-kon ta mi nált esz köz zel szúrt seb vagy vá gott sé rü lés,
HIV-po zi tív be teg ar té ri á já ba vagy vé ná já ba be kö tött tû -
vel vagy ka nül lel tör tént sé rü lés, nyál ka hár tya vagy na -
gyobb bõr te rü let tar tós kon ta mi ná ci ó ja HIV-po zi tív sze -
mély vé ré vel, vé res vá la dé ká val, li qu o rá val, on dó já val
vagy hü vely vá la dé ká val.

8. Meg elõ zés: A sze xu á lis ter je dés gát lá sa ér de ké ben a
la kos ság szé les körû egész ség ügyi fel vi lá go sí tá sa a sze xu -
á lis biz ton ság ér de ké ben (part ner hû ség, mo no ga mia, gu -
mi óv szer stb. hasz ná la ta). A vér rel tör té nõ ter je dés gát lá sa
a vér-, sejt-, szö vet-, szerv do no rok kö te le zõ HIV vizs gá la -
ta ré vén; az int ra vé nás ká bí tó sze rek hasz ná la tá nál, kö zös
tû és fecs ken dõ hasz ná la tá nak ki ik ta tá sá val; te to vá lók és
az aku punk tu rát vég zõk ste ril esz köz- és anyag hasz ná la tá -
nak biz to sí tá sá val. A no so co mi a lis ter je dés gát lá sa az
egész ség ügyi dol go zók ok ta tá sá val, a vér rel, vá la dék kal
szennye zett esz kö zök biz ton sá gos ke ze lé sé vel, fer tõt le ní -
té si, ste ri li zá lá si sza bá lyok be tar tá sá val, sper ma do no rok
HIV vizs gá la tá val a do ná ció idõ pont já ban és 6 hó nap múl -
va. A ver ti ká lis ter je dés gát lá sa a HIV-po zi tí vak ter hes sé -

gé nek meg elõ zé sé vel, ter hes ség ese tén an ti vi rá lis ke ze lés
ré vén, és szü lés után a sa ját anya tej ki ik ta tá sá val.

An cy los to mi a sis (An cy los to ma to sis)
(Ho rog fé reg-be teg ség)
BNO10: B76.0
1. Kór oko zó: An cy los to ma du o de na le, Ne ca tor ame ri -

ca nus. Az An cy los to ma du o de na le a me di ter rán és szub -
tró pu si, a Ne ca tor ame ri ca nus a tró pu si te rü le te ken for dul
elõ.

2. Fer tõ zés for rá sa: A fer tõ zött em ber.
3. Ter je dé si mód: A friss szék let ben a pe ték az emb ri o -

ná ló dás kez de ti sza ká ban van nak. A pe ték bõl köz be esõ
lár va fej lõ dé si fo lya mat után a fer tõ zõ ké pes lár vák a ta laj -
ban, a meg fe le lõ hõ mér sék let és ned ves ség mel lett 10 nap
alatt ala kul nak ki. A fer tõ zõ ké pes lár vák a sér tet len bõ rön
vagy szá jon át jut hat nak a szer ve zet be. Em ber rõl em ber re
nem ter jed.

4. Lap pan gá si idõ: A fer tõ zés tõl a pe ték a szék let ben
való meg je le né sé ig ál ta lá ban 5–8 hét te lik el.

5. Fon to sabb tü ne tek: A lár vák be ha to lá si he lyén visz -
ke tõ bõr je len sé gek ész lel he tõk. A mig rá ció idõ sza ká ban
bron chi tis, láz, a vé kony bél ben való meg te le pe dés pe ri ó -
du sá ban a fér gek szá má tól füg gõ mér té kû ana e mia, gyo -
mor- és bél pa na szok je lent kez het nek. Sú lyos fer tõ zé sek -
ben szív pa na szok, va so mo tor és en doc rin za va rok, ca che -
xia.

6. Fer tõ zõ ké pes ség tar ta ma: Amíg a fér gek a bél ben je -
len van nak. A pe ték és a lár vák a ta laj ban he te kig él nek és
fer tõ zõ ké pe sek ma rad nak.

7. Te en dõk a be teg ség elõ for du lá sa kor:
A) Te en dõk a be teg gel:
a) Je len tés: Be- és ki je len tés re kö te le zett.
b) El kü lö ní tés: Nem szük sé ges.
c) Jár vány ügyi la bo ra tó ri u mi vizs gá lat: Kö te le zõ.

 Diagnosztikai vizs gá lat ra be kül den dõ szék let min ta az
ÁNTSZ te rü le ti leg ille té kes pa ra zi to ló gi ai la bo ra tó ri u má -
ba, il let ve az OEK Pa ra zi to ló gi ai osz tá lyá ra. A kí sé rõ ira -
ton in do kolt a fer tõ zõ dés fel té te le zett he lyé nek (or szág)
meg je lö lé se.

d) Fer tõt le ní tés: Nem szük sé ges.
8. Meg elõ zés: Tró pu si, szub tró pu si te rü let rõl ér ke zõk 

kö zött szû rõ vizs gá la tok vég zé se, a fer tõ zöt tek fel de rí té -
sé re.

Anth rax
(Lép fe ne)
BNO10: A22
1. Kór oko zó: Ba cil lus anth ra cis. A spó ra nél kü li ve -

ge ta tív for ma el len ál ló ké pes sé ge nem nagy. A spó ra
igen el len ál ló, el pusz tí tá sá hoz 5–10 per ces for ra lás
vagy 160 °C-on 2 órás szá raz hõ ke ze lés szük sé ges. Táp -
ta laj ban, tár gya kon a spó ra hosszú éve ken át meg tart ja a
fer tõ zõ ké pes sé gét.

2. Fer tõ zés for rá sa: A be teg ál la tok, fõ leg a szar vas mar -
ha, juh, ló, ser tés stb.
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3. Ter je dé si mód: Köz vet len érint ke zés a fer tõ zött ál lat -
tal: fe jés kor, ál lat gon do zás kor; hú sá nak, csont já nak, szõr -
mé jé nek fel dol go zá sa kor és a vele való érint ke zés kor (bo -
rot va pa macs); por fer tõ zés: be lé leg zés út ján nyers szõr mé -
vel, gyap jú val, ron gyok kal való fog lal ko zás kor; en te rá lis
úton: fer tõ zött hús fo gyasz tá sa kor, eset leg bõr- és gyap jú -
fel dol go zó üze mek bõl el fo lyó szenny víz zel fer tõ zött víz
út ján, fel te he tõ en szúr ól egyek köz ve tí té sé vel is.

4. Lap pan gá si idõ: 1–7 nap, leg gyak rab ban 2 nap.
5. Fon to sabb tü ne tek: Em ber ben a be teg ség bõr-, tü dõ-

vagy bé lanth rax for má já ban foly hat le. Bõ ranth rax nál a sé -
rü lés he lyén visz ke tés je lent ke zik, majd fáj dal mat lan
gömb, ké sõbb vé res hó lyag (pus tu la ma lig na), pör kö sö dés, 
il let ve nem fáj dal mas szö vet el ha lás ala kul ki. Az el vál to -
zás kö ze pe a vér zés és el ha lás kö vet kez té ben fe ke te (po -
kol var), kö rü löt te oe de ma lát ha tó. Tü dõ anth rax ban a kez -
de ti tü ne tek eny he bron chi tis nek fe lel nek meg, 3–5 nap
múl va fej lõ dik ki a sú lyos tü dõ gyul la dás, vé res kö pet tel.
Bé lanth rax ban a fer tõ zött étel el fo gyasz tá sa után 2–5 nap -
pal sú lyos en te ri tis jön lét re, he ves há nyás sal, vé res has -
me nés sel, erõs hasi fáj da lom mal.

6. Fer tõ zõ ké pes ség tar ta ma: Ál ta lá ban a kli ni kai tü ne -
tek fenn ál lá sá ig, bár az em ber rõl em ber re ter je dés nem bi -
zo nyí tott.

7. Te en dõk a be teg ség elõ for du lá sa kor:
a) Je len tés: Be- és ki je len tés re kö te le zett. Jár vány ügyi

ér te sí tés a te rü le ti leg ille té kes ha tó sá gi ál lat or vos hoz.
b) El kü lö ní tés: A be te get kór ház ban kell el kü lö ní te ni

gyó gyu lá sá ig.
c) Jár vány ügyi la bo ra tó ri u mi vizs gá lat: Kö te le zõ a

 diagnosztikus és a fel sza ba dí tás cél já ból vég zett vizs gá lat.
Bõ ranth rax ese té ben a pus tu la, car bun cu lus vagy más el -
vál to zás ste ri len vett vá la dé kát kell be kül de ni az ÁNTSZ
te rü le ti leg ille té kes la bo ra tó ri u má ba. Tü dõ anth rax ese té -
ben kö pe tet, bé lanth rax ese té ben szék le tet kell be kül de ni.
Sep ti ca e mi ás szö võd mény ese té ben vért kell ha e mo cul tu -
ra pa lack ban meg fele lõen cso ma gol va a la bo ra tó ri um ba
kül de ni di ag nosz ti kus vizs gá lat ra, va la mint a kli ni kai gyó -
gyu lás után fel sza ba dí tó vizs gá lat ra. Ha va la mi lyen ok
 miatt a be teg éle té ben a la bo ra tó ri u mi vizs gá lat nem tör -
tén he tett meg, bon co lá si anyag (lép, eset leg egyéb szer -
vek) kül den dõ be a la bo ra tó ri u mi vizs gá lat ra, csi szolt
üveg du gós por üveg ben. A min ta vé tel kor vi selt egy szer -
hasz ná la tos gu mi kesz tyût el kell éget ni.

d) Fer tõt le ní tés: Bõr- és bé lanth rax ese té ben fo lya ma -
tos és zá ró fer tõt le ní tés, tü dõ anth rax ese té ben szi go rí tott
fo lya ma tos és zá ró fer tõt le ní tés vég zen dõ, ame lyet az
ÁNTSZ te rü le ti leg ille té kes in té ze te el len õriz. Leg gon do -
sab ban a seb vá la dé kot, szék le tet, kö pe tet és az ezek kel
szennye zett anya go kat kell fer tõt le ní te ni. A fer tõt le ní tés -
hez spo ro cid ha tá sú el já rá so kat kell al kal maz ni (gõz fer tõt -
le ní tés, au tok láv, 10%-os klór mész-tej, 5%-os kló ra min
vagy nat ri um hy poch lo rit, 10–30%-os for ma lin). Bõ ranth -
rax ese té ben a köt sze re ket el kell éget ni, a kö tö zés nél hasz -
nált mû sze re ket au to klá voz ni kell. Zá ró fer tõt le ní tés: tel jes 
fer tõt le ní tés a te rü le ti leg ille té kes ÁNTSZ irá nyí tá sá val.

e) Egyéb te en dõk: A fer tõ zõ for rást fel kell ku tat ni, és az 
ered mény rõl a te rü le ti leg ille té kes ha tó sá gi ál lat or vost ér -
te sí te ni kell. Mun ka he lyi fer tõ zés ese tén a dol go zó kat egy
hé tig meg kell fi gyel ni; gya nús bõr fer tõ zés ese tén azon nal
pe ni cil lin-te rá pi át kell kez de ni.

8. Meg elõ zés: Ál lat-egész ség ügyi és mun ka-egész ség -
ügyi in téz ke dé sek (a fer tõ zés re gya nús gyap jú, bõ rök stb.
fer tõt le ní té se for mal de hid gõz ben vagy eti lén oxid ban fel -
dol go zás elõtt, fer tõ zés re gya nús anya gok érin té sé nek
meg til tá sa egy szer hasz ná la tos gu mi kesz tyû nél kül stb.).
Anth ra xos ál lat hú sá nak fel dol go zá sa vagy el fo gyasz tá sa
ese tén 7 na pig jár vány ügyi meg fi gye lés és an ti bi o ti kus
pre ven ció (pe ni cil lin nel) szük sé ges.

Bo tu liz mus
BNO10: A5.10
1. Kór oko zó: A Clost ri di um bo tu li num A, B, E és F tí pu sú 

ne u ro to xint (bo tu lo to xin) ter me lõ bio va ri án sai. Eu ró pá ban,
és így ha zánk ban is a B to xint ter me lõ tí pus a leg gya ko ribb.
Az A és E tí pu sú to xin sú lyo sabb meg be te ge dést, a B to xin
eny he bo tu liz must okoz. Cse cse mõ-bo tu liz must az E tí pu sú
to xint ter me lõ Clost ri di um buty ri cum és az F tí pu sú to xint
ter me lõ Clost ri di um ba ra ti is okoz hat. A to xin 100 °C-on
10 per cen be lül in ak ti vá ló dik. A spó rák 100 °C hõ mér sék le -
ten több órá ig élet ké pe sek ma rad nak, ezért a sü tés után
hosszabb ide ig tá rolt élel mi szer ben (pl. hur ka fé le ség ben) is
ter mel het az el sza po ro dó bak té ri um to xint.

2. Fer tõ zés for rá sa: A kór oko zó spó rái a ta laj ban (be le -
ért ve a ten ger fe nék ta la ját) min de nütt je len van nak. A ta -
laj ból ke rül a bak té ri um a zöld ség fé lék be, föl des áru ba,
méz be is. A bo tu lo to xint ter me lõ Clost ri di um tör zsek el -
halt ál la ti és nö vé nyi szö ve tek ben ké pe sek sza po rod ni és
to xint ter mel ni (szap ro fi ta bak té ri u mok), de bi zo nyos kö -
rül mé nyek kö zött az élõ ál la tok (így a ha lak) bél fló rá já ban
is je len van nak.

3. Ter je dé si mód:
a) Az élel mi szer ere de tû bo tu liz mus ki ala ku lá sá hoz

nem ele gen dõ a C. bo tu li num em be ri szer ve zet be ju tá sa,
mi vel sem a bak té ri um, sem a spó rái a nor mál bél fló rá val
ren del ke zõ bél hu zam ban nem sza po rod nak (ki vé ve a cse -
cse mõ ket). Az étel mér ge zést olyan élel mi szer köz ve tí ti,
amely ben a kór oko zó ana e rob kö rül mé nyek kö zött el sza -
po ro dott és az ál ta la ter melt to xint tar tal maz za.

b) Seb-bo tu liz must okoz hat a seb be ke rült, ana e rob kö -
rül mé nyek kö zött sza po ro dó kór oko zó: ta laj jal szennye -
zett se bek, tra u más sé rü lé sek, in jek ci ós ká bí tó szer-hasz -
ná lat ré vén. A bo tu lo to xin der má lis ex po zí ci ó ja egyéb ként 
nem je lent ve szélyt.

c) Bél-bo tu liz mus: a cse cse mõk és a (mû tét, an ti bi o ti -
kum-te rá pia  miatt) meg vál to zott bélf ló rá jú fel nõt tek vas -
tag be lé ben a C. bo tu li num sza po rod ni ké pes, ezért a bo tu -
lo to xin-men tes, de spó rá kat tar tal ma zó élel mi sze rek
(pl. méz) fo gyasz tá sa is okoz hat meg be te ge dést.

d) A bo tu lo to xin ae ro szo li zált for má ját is le ír ták, mely
in ha lál va al kal mas szán dé kos bio ter ror cse lek mény el kö -
ve té sé re.
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4. Lap pan gá si idõ: Az ideg rend sze ri tü ne tek az étel el -
fo gyasz tá sát kö ve tõ 12–36 órán be lül je lent kez nek.

5. Fon to sabb tü ne tek: A bo tu lo to xin gá tol ja az ace til ko lin 
fel sza ba du lá sát, amely nek jel leg ze tes pety hüdt bé nu lás a kö -
vet kez mé nye. Élel mi szer ere de tû és seb-bo tu liz mus ese tén
száj szá raz ság, ho má lyos, il let ve ket tõs lá tás, nye lé si és be -
széd za var, pto sis, a pu pil la ref lex ki esé se a jel lem zõ, majd a
kez de ti tü ne te ket szim met ri kus, le szál ló tí pu sú pety hüdt bé -
nu lás kö ve ti, vé gül lég zés bé nu lás ala kul hat ki. Láz és ér zé -
ke lé si za va rok nin cse nek. Az étel mér ge zést gast ro in tes ti ná -
lis tü ne tek kí sér he tik (has me nés, há nyás, majd szék re ke dés). 
A bél-bo tu liz mus tí pu sos eset ben szék re ke dés sel kez dõ dik,
me lyet le tar gia, ét vágy ta lan ság, pto sis, fél re nye lés, hy po to -
nia, né hány eset ben lég zé si elég te len ség kö vet. A cse cse mõ -
ko ri bo tu liz mus leg több ször a 6 hó na pos nál fi a ta labb cse cse -
mõ ket érin ti, tü ne te ik igen vál to za to sak le het nek, a bé nu lá -
sok tól a hir te len cse cse mõ ha lá lig.

6. Fer tõ zõ ké pes ség tar ta ma: A bo tu liz mus em ber rõl
em ber re nem ter jed.

7. Te en dõk a be teg ség elõ for du lá sa kor:
a) Je len tés: Be- és ki je len tés re kö te le zett. A bo tu liz -

must vagy an nak gya nú ját az ész le lõ or vos nak azon nal te -
le fo non, fa xon is je len te nie kell az ÁNTSZ – meg be te ge -
dés he lye sze rin ti te rü le ti leg ille té kes – me gyei in té ze té nek 
és az OEK ré szé re.

b) El kü lö ní tés: A be te get a szak sze rû gyógy ke ze lés biz -
to sí tá sa cél já ból in ten zív osz tállyal (lé le gez te tõ ké szü lék)
ren del ke zõ kór ház ba kell utal ni, de el kü lö ní te ni nem szük -
sé ges.

c) Jár vány ügyi la bo ra tó ri u mi vizs gá lat: Kö te le zõ. A
be teg tõl ha la dék ta la nul, le he tõ leg az an ti to xi kus te rá pia
meg kez dé se elõtt, kb. 20 ml al va dás gát ló nél kü li vért kell
ven ni, és – elõ ze tes te le fo nos ér te sí tés sel egy idõ ben – fu -
tár ral az OEK Bak te ri o ló gi ai osz tá lyá ra kell kül de ni. Cse -
cse mõ-bo tu liz mus gya nú ja ese tén szék let min tát kell be -
kül de ni. A gya nús élel mi szer bõl az ÁNTSZ ille té kes vá ro -
si in té ze té nek mun ka tár sa vesz min tát, és azt a te rü le ti leg
ille té kes re gi o ná lis élel mi szer-mik ro bi o ló gi ai laborató -
riumba kül di.

d) Fer tõt le ní tés: Nem szük sé ges.
8. Meg elõ zés: A to váb bi meg be te ge dé sek el ke rü lé se ér -

de ké ben a gya nú sí tott étel fo gyasz tá sá nak meg til tá sa.
Köz fo gyasz tás ra ke rü lõ élel mi sze rek gyár tá sa so rán az
élel me zés-egész ség ügyi és tech no ló gi ai sza bá lyo zá sok
be tar tá sa, a szál lí tás és áru sí tás alatt az elõ írt tá ro lá si és ke -
ze lé si sza bá lyok meg tar tá sa. A bak té ri um ter je dé sé nek
meg elõ zé se el sõ sor ban te le pü lés- és kör nye zet-hi gi é nés
in téz ke dé sek re ala pul (bel vi zek, rág csá lók el le ni vé de ke -
zés, szenny víz ke ze lés).

Bru cel lo sis
(Bang-kór, mál tai láz, un du lá ló láz stb.)
BNO10: A23
1. Kór oko zó: Bru cel la me li ten sis (ha zánk ban leg gyak -

rab ban a Bru cel la me li ten sis bi o va ri ans abor tus for dul elõ
az em be ri fer tõ zé sek ben).

2. Fer tõ zés for rá sa: Fer tõ zött ál la tok, el sõ sor ban a te -
hén, kecs ke, juh és a ser tés.

3. Ter je dé si mód: Em ber rõl em ber re nem ter jed. Köz -
vet len érint ke zés a fer tõ zött ál la tok kal, vá la dé ka ik kal, pl.
el lés nél való se géd ke zés köz ben, vá gó hí don vagy a fer tõ -
zött ál la tok te jé nek és tej ter mé ke i nek fo gyasz tá sa (ez
utób bi eset ben a bru cel lo sis jár vá nyo san is elõ for dul hat).

4. Lap pan gá si idõ: Vál to za tos, leg gyak rab ban 5–30
nap, eset leg hosszabb is le het.

5. Fon to sabb tü ne tek: Las sú kez det, con ti nua, in ter mit -
tá ló vagy sza bály ta lan láz me net, erõs iz za dás, ízü le ti és
izom fáj dal mak, lép- és máj duz za nat. Abor tív ese tek is elõ -
for dul nak. Gya ko ri a hó na po kig, eset leg éve kig tar tó idült
le fo lyás.

6. Fer tõ zõ ké pes ség tar ta ma: Amíg a kór oko zó az ál la -
tok vi ze le té vel vagy más vá la dé ka i val ürül. A kór oko zó a
nyers tej ben, sajt ban he te kig élet ké pes ma rad hat.

7. Te en dõk a be teg ség elõ for du lá sa kor:
A) Te en dõk a be teg gel:
a) Je len tés: Be- és ki je len tés re kö te le zett. Ér te sí te ni kell 

a fer tõ zés he lye sze rint ille té kes ha tó sá gi ál lat or vost.
b) El kü lö ní tés: Nem szük sé ges. A szak sze rû an ti bi o ti -

kus gyógy ke ze lés ér de ké ben a be te get az akut szak ban le -
he tõ leg kór ház ba kell utal ni, mert a be teg ség ki me ne te le és 
a be teg mun ka ké pes sé ge az akut szak ban al kal ma zott he -
lyes ke ze lés tõl függ.

c) Jár vány ügyi la bo ra tó ri u mi vizs gá lat: Kö te le zõ.
 Beküldendõ al va dás gát ló nél kül vett vér min ta az ÁNTSZ
te rü le ti leg ille té kes bak te ri o ló gi ai la bo ra tó ri u má ba, il let ve 
az OEK Bak te ri o ló gi ai la bo ra tó ri u má ba immunszeroló -
giai vizs gá lat ra.

d) Fer tõt le ní tés: Nem szük sé ges.
B) Te en dõk a be teg kör nye ze té ben:
A fer tõ zõ for rást fel kell ku tat ni, és er rõl a te rü le ti leg

ille té kes ha tó sá gi ál lat or vost ér te sí te ni kell.
8. Meg elõ zés: A bru cel lo sis az ál lat gon do zók, ál lat-

egész ség ügyi és vá gó hí di dol go zók fog lal ko zá si be teg sé -
ge. A fer tõ zés meg elõ zé sé re ál ta lá nos hi gi é nés és mun -
ka-egész ség ügyi rend sza bá lyo kat kell fo ga na to sí ta ni. A
be teg vagy fer tõ zés re gya nús ál la tok kal fog lal ko zók kö te -
le sek vé dõ ru hát vi sel ni (gu mi csiz ma, gu mi kö tény, gu mi -
kesz tyû, mun ka ru ha, sap ka), s ezt a hasz ná lat után gon do -
san fer tõt le ní te ni kell. Ügyel ni kell a mun ka he lyek tisz ta -
sá gá ra, a gya ko ri kéz mo sás ra és kéz fer tõt le ní tés re. Ter hes
nõk, 16 éves nél fi a ta lab bak és olya nok, akik nek ke zén
nyílt seb van, be teg ál la tok gon do zá sá val nem fog lal koz -
hat nak. A be teg és a be teg ség re gya nús ál lat te jét for ga -
lom ba hoz ni ti los. A tej hely ben, for ra lás után csak ál la tok
ete té sé re hasz nál ha tó. Fer tõ zött és fer tõ zött ség re gya nús
ál lat vagy ilyen ál la tot ma gá ba fog la ló ál lo mány teje a fo -
gyasz tó nak köz vet le nül nem ad ha tó el, és ab ból nem ad ha -
tó ki il let mény tej sem. Az ilyen te jet fel dol go zó üzem be
kell szál lí ta ni, és a for ga lom ba ho za ta la elõtt hõ ke zel ni
kell. A fer tõ zés nek ki tett dol go zók tól meg be te ge dé sük
ese tén ak kor is vért kell kül de ni agg lu ti ná ci ós vizs gá lat ra,
ha a tí pu sos tü ne te ik  miatt a bru cel lo sis gya nú ja egyéb ként 
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nem me rül ne fel. Az ÁNTSZ-szel tör tént elõ ze tes meg ál -
la po dás alap ján el le het vé gez ni az ál lat te nyész tõ gaz da sá -
gok dol go zó i nak sze ro ló gi ai szû rõ vizs gá la tát.

Cam py lo bac ter en te ri tis
BNO10: A04.5
1. Kór oko zó: A Cam py lo bac ter ge nus ba 19 spe ci es, il -

let ve subs pe ci es tar to zik. Hu mán kli ni kai je len tõ sé ge fõ -
ként a C. je ju ni és a C. coli tör zsek nek van.

2. Fer tõ zés for rá sa: A be teg vagy tü net men tes fer tõ zött
házi és va don élõ ál lat, rit káb ban a be teg em ber. Leg fon to -
sabb re zer vo ár jai a szár nya sok.

3. Ter je dés mód ja: A be teg vagy tü net men tes fer tõ zött
ál la tok gon do zá sa, hú sá nak, il let ve ter mé ke i nek fel dol go -
zá sa, ke ze lé se, elég te le nül hõ ke zelt ál la ti ere de tû élel mi -
sze rek fo gyasz tá sa, fer tõ zött ál la tok kal való köz vet len
kon tak tus út ján.

4. Lap pan gá si idõ: 1–10 nap, rend sze rint 3–5 nap.
5. Fon to sabb tü ne tek: Láz, gyen ge ség, fej fá jás, izom -

fáj da lom, gyer me kek nél néha ap pen di ci tis vagy pe ri to ni tis 
gya nú ját kel tõ hasi tü ne tek, has me nés.

Cse cse mõk nél gyak ran eny he le fo lyás el le né re is le het
vé res a szék let, na gyobb gyer me kek nél és fel nõt tek nél ex -
sic co sis hoz ve ze tõ cho le ra sze rû tü ne tek is ki ala kul hat nak.
A kli ni kai tü ne tek rend sze rint nem tar ta nak to vább 10 nap -
nál. A be te gek zöme spon tán gyó gyul. Idõn ként vissza esé -
sek ta pasz tal ha tók, fõ leg fel nõt tek kö zött.

6. Fer tõ zõ ké pes ség tar ta ma: Amíg a kór oko zó a szék -
let tel ürül. Ke ze let len ese tek ben a be teg ség kez de té tõl a
gyó gyu lást kö ve tõ né hány hé tig, ke zelt ese tek ben né hány
nap. Kró ni kus kór oko zó-hor do zás nincs.

7. Te en dõk a be teg ség elõ for du lá sa kor:
A) Te en dõk a be teg gel:
a) Je len tés: Be- és ki je len tés re kö te le zett.
b) El kü lö ní tés: A be te get el kell kü lö ní te ni. A kli ni kai

gyó gyu lást köve tõen szék let bak te ri o ló gi ai el len õr zõ (fel -
sza ba dí tó) vizs gá la tot ki zá ró lag azon sze mé lyek nél kell
el vé gez ni, akik 0–6 éves gyer me kek kö zös sé gé be jár nak,
vagy ilyen kö zös sé gek ben, in téz mé nyek ben gyer me kek
el lá tá sá val kap cso la tos ve szé lyez te tõ mun ka kör ben dol -
goz nak, akik a köz vet len be teg el lá tás so rán étel- és gyógy -
szer ki osz tást vé gez nek; il let ve akik hõ ke ze lés nél kül köz -
vet le nül köz fo gyasz tás ra ke rü lõ élel mi sze re ket, éte le ket,
ita lo kat ke zel nek; köz ét kez te tés ben, víz mû vek ben dol -
goz nak; anya te jet ad nak vagy anya te jet ke zel nek. Az ilyen 
sze mé lyek a kö zös ség/in téz mény lá to ga tá sát, il let ve fog -
lal ko zá su kat/te vé keny sé gü ket csak ak kor foly tat hat ják, ha 
a gyó gyu lás (an ti bi o ti kus ke ze lés) után két nap múl va el -
kez dett, két egy mást kö ve tõ na pon le vett egy-egy szék let -
min ta bak te ri o ló gi ai vizs gá la ta ne ga tív ered ménnyel jár. A 
po zi tív sze mé lye ket a kór oko zó-hor do zás idõ tar ta má ra
jár vány ügyi el len õr zés alá kell he lyez ni, és a fen ti kö zös -
ség/in téz mény lá to ga tá sát, il let ve mun ka kö rü ket/te vé -
keny sé gü ket csak ak kor foly tat hat ják, ha a székletbakte -
riológiai vizs gá la tuk egy al ka lom mal ne ga tív ered ményt
ad. A be teg, il let ve a kór oko zó-ürí tõ la ká sá ból (ház tar tá sá -

ból) köz fo gyasz tás ra ke rü lõ élel mi sze rek, ita lok ki vi te lét
meg kell til ta ni.

c) Jár vány ügyi la bo ra tó ri u mi vizs gá lat: A di ag nosz ti -
kus vizs gá lat kö te le zõ, szék le tet kell kül de ni az ÁNTSZ
te rü le ti leg ille té kes la bo ra tó ri u má ba. Fel sza ba dí tó vizs gá -
lat ra 7. A) b) pont ban meg ha tá ro zott mun ka kö rök ben dol -
go zók meg be te ge dé se ese tén van szük ség.

d) Fer tõt le ní tés: A be teg, il let ve a be teg ség re gya nús
sze mély kör nye ze té ben fo lya ma tos fer tõt le ní tést kell vé -
gez ni. En nek el sõ sor ban a hi gi é nés kéz fer tõt le ní tés re, va -
la mint a be teg szék le té nek, il let ve a szék let szó ró dás so rán
kon ta mi ná ló dott tex tí li ák ra, evõ esz kö zök re, ivó e dény zet -
re, va la mint a be teg ál tal hasz nált WC-re, il let ve ágy tál ra
kell ki ter jed nie. A zá ró fer tõt le ní tés kor az elõ zõ e ken kí vül
a be teg szo ba fe lü le te it is fer tõt le ní te ni kell.

B) Te en dõk a be teg kör nye ze té ben:
A be teg csa lá di vagy in té ze ti kör nye ze té ben élõ sze mé -

lye ket 7 napi idõ tar tam ra jár vány ügyi meg fi gye lés alá kell
he lyez ni. A jár vány ügyi meg fi gye lés alá he lye zett sze mé -
lyek kö zül ki zá ró lag azok nál kell a meg fi gye lé si idõ alatt
egy al ka lom mal szék let bak te ri o ló gi ai vizs gá la tot vé gez ni,
akik a 7. A) b) pont ban meg je lölt in téz mé nyek be jár nak, il -
let ve mun ka kö rök ben dol goz nak. A po zi tív sze mé lye ket a
kór oko zó-hor do zá suk tar ta má ra jár vány ügyi el len õr zés
alá kell he lyez ni, és a fen ti in téz mé nyek lá to ga tá sá tól, il -
let ve mun ka kö rük tõl el kell til ta ni a szék let bak te ri o ló gi ai
vizs gá lat ne ga tív ered mé nyé ig.

8. Meg elõ zés: Kéz mo sás, has me né ses ál la tok kal való
érint ke zés el ke rü lé se. Élel me zés-, víz-, kór ház hi gi é nés
rend sza bá lyok be tar tá sa.

Cho le ra
BNO10: A00
1. Kór oko zó: A Vib rio cho le rae O1 sze ro ló gi a i lag el

nem kü lö nít he tõ két bio tí pu sa: a klasszi kus és az El Tor
bio tí pus (mind két bio tí pus fel oszt ha tó: Oga wa és Ina ba
sze ro cso por tok ra), va la mint a Vib rio cho le rae O139.

2. Fer tõ zés for rá sa: A be teg és a vib rio hor do zó em ber.
3. Ter je dé si mód: En te rá lis úton ter jed. A kór oko zó ter -

jesz té sé ben a kon ta mi nált ivó víz nek és a hõ ke ze lés nél kül
vagy nyer sen fo gyasz tott élel mi sze rek nek van fon tos sze -
re pe. Ki sebb je len tõ sé ge van a ter je dés ben a „pisz kos kéz”
me cha niz mu sá nak.

4. Lap pan gá si idõ: Né hány órá tól 5 na pig, több nyi re
2–3 nap.

5. Fon to sabb tü ne tek: Te nes mus nél kü li has me nés,
mely kez det ben for mált, majd egy re vi ze seb bé, „rizs lé”
jel le gû vé vá lik. A be teg a szék let ürí tést nem ké pes sza bá -
lyoz ni. Na u sea nél kü li há nyás is jel lem zõ. Sú lyo sabb for -
má ban ha ma ro san ki ala kul nak a ki szá ra dás ra jel lem zõ tü -
ne tek. Gya ko ri a csu pán la zább szék let ürí tés sel járó atí pu -
sos meg be te ge dés és a tü net men tes hor do zás is. (A klasszi -
kus cho le ra he lyett je len leg az eny hébb kli ni kai le fo lyá sú
El-Tor vib rio fer tõ zé sek do mi nál nak.)

6. Fer tõ zõ ké pes ség tar ta ma: A be teg a lap pan gá si szak -
tól kezd ve fer tõ zõ mind ad dig, amíg szék le té vel, há nya dé -
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ká val vib ri ók ürül nek, ál ta lá ban a gyó gyu lást kö ve tõ né -
hány na pig. Elõ for dul hat azon ban né hány hé tig, néha hó -
na po kig tar tó in ter mit tá ló vib ri ó ü rí tés is.

7. Te en dõk a be teg ség elõ for du lá sa kor:

A) Te en dõk a be teg gel:

a) Je len tés: Be- és ki je len tés re kö te le zett. A be teg sé get
vagy an nak gya nú ját azon nal te le fo non, fa xon is kell je len -
te ni az ÁNTSZ meg be te ge dés he lye sze rint te rü le ti leg ille -
té kes me gyei in té ze té nek, va la mint az OEK Jár vány ügyi
osz tá lyá nak. Az elsõ im por tált ese tet és a be teg ség elsõ
honi ere de tû ese tét az OTH az Egész ség ügyi Vi lág szer ve -
zet nek je len ti.

b) El kü lö ní tés: A be te get (gya nú ese tén is) kór há zi fer -
tõ zõ osz tá lyon kell el kü lö ní te ni. A cho le rá ból gyó gyult
sze mélyt ad dig kell el kü lö ní te ni, amíg a kli ni kai gyó gyu -
lás és az an ti bi o ti kum ke ze lés be fe je zé se után 48 óra múl -
va el kez dett bak te ri o ló gi ai szék let vizs gá lat 2 egy mást kö -
ve tõ na pon ne ga tív ered ményt ad.

c) Jár vány ügyi la bo ra tó ri u mi vizs gá lat: Kö te le zõ. A
 diagnosztikus és fel sza ba dí tó vizs gá la tot az OEK Bakte -
riológiai osz tá lyán, ille tõ leg az ÁNTSZ te rü le ti leg ille té -
kes bak te ri o ló gi ai la bo ra tó ri u má ban el kell vé gez ni. Vizs -
gá lat ra szék le tet kell a be teg tõl ven ni, és azt tar tály ban, az
elõ írásnak meg fele lõen be cso ma gol va, ha la dék ta la nul,
gép ko csin a la bo ra tó ri um ba kell szál lí ta ni. A vizs gá la ti
anyag be kül dé sé rõl a la bo ra tó ri u mot te le fo non elõ re ér te -
sí te ni kell. Ha a szék let min ta a le vé tel után 2 órán be lül fel -
dol go zás ra ke rül, azt kon zer vá ló szer hoz zá adá sa nél kül,
ha le vé te le és fel dol go zá sa kö zött 2 órá nál több idõ te lik el, 
ak kor a me gyei in té zet tõl igé nyel he tõ sós kon zer vá ló ol -
dat ban kell be kül de ni. Ez az utób bi ol dat az egyéb en te ro -
pat ho gen bak té ri u mo kat nem tar tó sít ja, ezért a bak te ri o ló -
gi a i lag még nem iga zolt cho le ra gya nú ja ese tén pár hu za -
mo san na tív szék let min tát is kell kül de ni a la bo ra tó ri um -
ba. For mált szék let ese tén 9 tér fo gat rész tar tó sí tó ol dat ba
1 rész szék le tet, fo lyé kony szék let ese tén 4 tér fo gat rész
tar tó sí tó ol dat ba 1 rész szék le tet kell ke ver ni.

d) Fer tõt le ní tés: Szi go rí tott fo lya ma tos és szi go rí tott
zá ró fer tõt le ní tés szük sé ges. Leg fon to sabb te en dõ a szék -
let szó ró dás meg gát lá sa, a szék let fer tõt le ní té se. A kór oko -
zó ér zé keny sa vas vegy ha tás ra, ezért mind a sze mé lyi (el -
sõ sor ban kéz) fer tõt le ní tés re, mind pe dig a kör nye zet fer -
tõt le ní tés re a sa vas vegy ha tás ra be ál lí tott, klór ha tó -
anyag-tar tal mú de zin fi ci en sek jön nek szó ba (pl. sa va nyí -
tott klo ra min-B vagy klo ra min-T ol da tok). A de zin fek ció
vég re haj tá sa szem pont já ból el sõ sor ban mind azon he lye -
ket (WC, ár nyék szé kek, lat ri nák, ta laj stb.), tár gya kat
(ágy tál stb.), va la mint fe hér ne mû ket, ágy ne mû ket kell fer -
tõt le ní te ni, ame lyek szék let tel kon ta mi ná lód tak vagy kon -
ta mi ná lód hat tak. Ez zel egyen lõ fon tos sá gú a kéz fo lya ma -
tos de zin fek ci ó ja, me lyet fõ leg a WC-hasz ná lat után és ét -
ke zé sek elõtt, il let ve a be teg ápo lás után szük sé ges el vé -
gez ni. Azo kon a he lye ken, ahol a cho le ra en dé mi ás, igen
fon tos a nyer sen fo gyasz tott gyü möl csök, zöld ség fé lék,
in do kolt eset ben az ivó víz de zin fek ci ó ja, il let ve csu pán le -
hánt ha tó héjú gyü möl csök (pl. ba nán, na rancs) fo gyasz tá -

sa. Az ivó vi zet fel kell for ral ni. Cho le ra vagy an nak gya -
nú ja ese tén a szük sé ges fer tõt le ní tõ te vé keny sé get a te rü le -
ti leg ille té kes me gyei in té zet ki je lölt szak or vo sa a hely szí -
nen el len õr zi. Ro var men tes ség biz to sí tan dó.

B) Te en dõk a be teg kör nye ze té ben:
Azo kat, akik a be teg gel vagy be teg ség re gya nús sze mé -

lyek kel köz vet le nül érint kez tek, fel kell ku tat ni, 5 nap ra
jár vány ügyi meg fi gye lés alá kell he lyez ni, és el kell til ta ni
0–6 éves gyer mek kö zös sé gek lá to ga tá sá tól, ilyen kö zös sé -
gek ben/in téz mé nyek ben gyer me kek el lá tá sá val kap cso la -
tos ve szé lyez te tõ mun ka kö rök tõl, köz fo gyasz tás ra ke rü lõ
élel mi sze rek és ita lok ke ze lé sé tõl, a köz ét kez te tés ben, víz -
mû vek ben való mun ká tól, anya tej adá sá tól, anya tej gyûj tõ
ál lo má so kon való fog lal ko zás tól; a köz vet len be teg el lá tás
so rán be teg élel me zés ben való rész vé tel tõl, és a szá jon át
adott gyógy sze rek ke ze lé sé tõl. A be teg, il let ve a kór okozó -
ürítõ la ká sá ból (ház tar tá sá ból) köz fo gyasz tás ra ke rü lõ
élel mi sze rek, ita lok ki vi te lét meg kell til ta ni. A jár vány -
ügyi meg fi gye lés alá he lye zett sze mé lyek tõl szék let min tát
kell ven ni (le he tõ leg el len õr zés mel lett vett szék le tet, ha a
meg fi gyel tek szá ma  miatt erre nincs mód, vég bél tam pon -
nal vett min tát) és bak te ri o ló gi ai vizs gá lat ra kell kül de ni.
A szék let min ta le vé te le után azon nal el kell kez de ni a
meg fi gyel tek el len õr zött an ti bi o ti kum ke ze lé sét (tet ra cyc -
lin). A bak te ri o ló gi ai vizs gá lat so rán po zi tív nak ta lált sze -
mé lye ket, mint vib ri ó hor do zó kat jár vány ügyi el len õr zés
alá kell he lyez ni, és a vib ri ó hor do zás idõ tar ta má ra a fent
em lí tett mun ka kö rök tõl/te vé keny ség tõl to vább ra is el kell
til ta ni. A vib ri ó hor do zó jár vány ügyi el len õr zé sé nek meg -
szün te té sé re vo nat ko zó el já rás azo nos a be te gek re vo nat -
ko zó fel sza ba dí tó vizs gá lat tal.

8. Meg elõ zés: A cho le ra meg elõ zé sé ben a jó sze mé lyi
hi gi é ne, a tisz ta ság, a te le pü lés hi gi é nés és élel me zés hi gi é -
nés elõ írások be tar tá sa, a le gyek el le ni vé de ke zés, a ha té -
kony jár vány ügyi in téz ke dé sek és az en te rá lis fer tõ zé sek
sur ve il lan ce rend sze ré nek a meg szer ve zé se a leg fon to sabb 
té nye zõk. Az Egész ség ügyi Vi lág szer ve zet a cho le ra el le -
ni vé dõ ol tást nem ja va sol ja. Ha az uta zó még is vé dõ ol tás -
ban ré sze sül, a cho le ra ol tás el vég zé sé vel egy ide jû leg az
ol tan dó sze mélyt az ol tó anyag ala csony ha té kony sá gá ról
és a szük sé ges hi gi é nés ma ga tar tás ról fel kell vi lá go sí ta ni.

Cryp tos po ri di o sis
BNO10: A 04.2
1. Kór oko zó: Cryp tos po ri di um par vum
2. A fer tõ zés for rá sa: A spo ru lált oo cys tát ürí tõ há zi-,

ked venc-, ha szon-, vad- vagy la bo ra tó ri u mi ál lat, il let ve a
be teg vagy kór oko zót ürí tõ, tü net men tes em ber.

3. Ter je dé si mód: A kór oko zó fe co-ora lis úton ter jed,
köz vet len kon tak tus, kon ta mi nált víz, il let ve élel mi szer
fo gyasz tá sa ré vén.

4. Lap pan gá si idõ: Át la go san 7 nap (1–12 nap).
5. Fon to sabb tü ne tek: Híg, vi zes has me nés és gör csös

hasi fáj da lom. Rossz köz ér zet, ét vágy ta lan ság, hány in ger,
há nyás és nem túl ma gas láz rit káb ban for dul elõ. Egész sé -
ges, fel nõtt em be rek a fer tõ zést köve tõen több nyi re tü net -
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men te sen ürí tik a kór oko zót, kli ni kai tü ne tek leg gyak rab -
ban a 2 éves nél fi a ta labb gyer me kek nél je lent kez nek.

6. Fer tõ zõ ké pes ség tar ta ma: Amíg a kór oko zó a szék -
let tel ürül, gyak ran hó na po kig.

7. Te en dõk a be teg ség elõ for du lá sa kor:
A) Te en dõk a be teg gel:
a) Je len tés: Be- és ki je len ten dõ.
b) El kü lö ní tés: A be te get a has me nés fenn ál lá sá ig el kell 

kü lö ní te ni.
c) Jár vány ügyi la bo ra tó ri u mi vizs gá lat: A szék let diag -

nosztikus la bo ra tó ri u mi vizs gá la ta kö te le zõ. Szék let min ta
kül den dõ vizs gá lat ra az ÁNTSZ te rü le ti leg ille té kes pa ra -
zi to ló gi ai la bo ra tó ri u má ba.

d) Fer tõt le ní tés: Fo lya ma tos fer tõt le ní tés. A ke zet és a
be teg szék le té vel szennye zett tár gya kat fer tõt le ní te ni kell.

B) Te en dõk a be teg kör nye ze té ben: 
A be teg kör nye ze té ben élõ azon sze mé lye ket, akik

0–3 é ves gyer me kek kö zös sé gé be jár nak, vagy ilyen kö -
zös sé gek ben/in téz mé nyek ben a gyer me ke ket ve szé lyez te -
tõ mun ka kör ben dol goz nak, akik egész ség ügyi in téz mé -
nyek ápolt jai, akik a be teg el lá tás so rán étel- és gyógy szer -
osz tást vé gez nek, akik hõ ke ze lés nél kül köz vet len fo -
gyasz tás ra ke rü lõ élel mi sze re ket ke zel nek, köz ét kez te tés -
ben, víz mû vek ben dol goz nak, anya te jet ad nak/ke zel nek,
azo kat hét nap ra jár vány ügyi meg fi gye lés alá kell he lyez -
ni. Ezen sze mé lye ket a jár vány ügyi meg fi gye lés idõ tar ta -
má ra mun ka kö rük tõl/te vé keny sé gük tõl el kell til ta ni. Ezen 
sze mé lyek kö zös ség/in téz mény lá to ga tá sát, fog lal ko zá su -
kat/te vé keny sé gü ket csak ak kor foly tat hat ják, ha ná luk a
jár vány ügyi meg fi gye lés alatt en te rá lis tü ne tek nem je lent -
kez nek, és egy al ka lom mal vett szék let min tá juk ból a kór -
oko zó nem mu tat ha tó ki.

8. Meg elõ zés: As pe ci fi kus. A fer tõ zõ dés el ke rü lé sé ben
fon tos sze re pet ját szik a gon dos sze mé lyi hi gi é ne, az ivó-
és für dõ víz, az élel mi sze rek vé del me a szék let szennye zõ -
dés tõl. Az ivó víz mi nõ sé gû víz elõ ál lí tá sa so rán fi gye lem -
mel kell len ni arra, hogy a kór oko zó a víz fer tõt le ní tés cél -
já ból ru tin sze rû en al kal ma zott klór ral szem ben igen el len -
ál ló.

Dipht he ria
(To rok gyík)
BNO10: A36
1. Kór oko zó: Co ry ne bac te ri um dipht he ri ae.
2. Fer tõ zés for rá sa: A be teg és a tü net men tes bak té rium -

hor do zó em ber.
3. Ter je dé si mód: Csepp fer tõ zés, köz vet len érint ke zés,

hasz ná la ti tár gyak, tej.
4. Lap pan gá si idõ: 2–5 nap, eset leg hosszabb.
5. Fon to sabb tü ne tek: Las sú kez det, láz, to rok-dipht he -

ri á ban a ton sil lá kon szür kés fe hér ál hár tya, mely a ga rat -
ívek re és a hát só ga rat fal ra is át ter jed het, a nya ki nyi rok -
cso mók duz zad tak, sú lyos eset ben nya ki oe de ma; gé ge-
dipht he ri á ban re kedt hang, uga tó kö hö gés, ne héz lég zés;
orr-dipht he ri á ban vé res orr fo lyás, orr nyí lá sok kö rü li
 kimaródás. A dipht he ria to xi kus szö võd mé nyei: my o car -

di tis, pe rip he ri ás ideg bé nu lá sok. A sza bá lyo san im mu ni -
zál tak ki vé te le sen szin tén meg be te ged het nek, atí pu sos,
abor tív for má ban.

6. Fer tõ zõ ké pes ség tar ta ma: Amíg a kór oko zó a vá la dé -
kok kal ürül (2–4 hét). Kró ni kus hor do zás rit kán for dul elõ.

7. Te en dõk a be teg ség elõ for du lá sa kor:
A) Ten ni va lók a be teg gel:
a) Je len tés: Be- és ki je len tés re kö te le zett. A be teg sé get

vagy an nak gya nú ját azon nal te le fo non, fa xon is je len te ni
kell az ÁNTSZ meg be te ge dés he lye sze rint ille té kes me -
gyei in té ze té nek, va la mint az OEK Jár vány ügyi osz tá lyá -
nak.

b) El kü lö ní tés: A be te get kór há zi fer tõ zõ osz tá lyon kell
el kü lö ní te ni. Az el kü lö ní tés ak kor szün tet he tõ meg, ha az
an ti bi o ti kus ke ze lés be fe je zé se után 48 óra múl va el kez -
dett 2 na pos idõ köz zel, 2 al ka lom mal vég zett bak te rioló -
giai vizs gá lat ered mé nye ne ga tív. Ha a fel sza ba dí tó vizs -
gá lat ered mé nye po zi tív, de a be teg kli ni kai ál la po ta nem
in do kol ja a kór há zi el kü lö ní tést, azt meg le het szün tet ni,
azon ban a gyó gyult be te get a kór oko zó-hor do zás tar ta má -
ra jár vány ügyi el len õr zés alá kell he lyez ni, és el kell til ta ni
a 0–6 éves gyer mek kö zös sé gek lá to ga tá sá tól, kór há zi se -
bé sze ti, szü lé sze ti, egyéb mû té ti és gyer mek osz tá lyon
vég zen dõ mun ká já tól, va la mint tej ke ze lés tõl.

c) Jár vány ügyi la bo ra tó ri u mi vizs gá lat: Kö te le zõ.
Diag nosz tikus, il let ve fel sza ba dí tó vizs gá lat cél já ra a be -
teg tor ká ból és or rá ból, egyéb lo ka li zá ció ese tén (vul va,
seb dipht he ria) pe dig ezek rõl a he lyek rõl vá la dé kot kell
kül de ni az ÁNTSZ te rü le ti leg ille té kes me gyei in té ze té nek 
la bo ra tó ri u má ba bak te rioló giai és to xi ci tá si vizs gá lat ra.
(Ha a ki te nyész tett törzs nem to xin ter me lõ, to váb bi jár -
vány ügyi in téz ke dé sek re nincs szük ség.) A vizs gá la ti
anyag vé te le elõtt nem sza bad he lyi ke ze lést (to rok ecse te -
lést, öb lí tést stb.) vé gez ni.

d) Fer tõt le ní tés: Fo lya ma tos és zá ró fer tõt le ní tés szük -
sé ges, fõ leg az orr- és to rok vá la dé kot, seb vá la dé kot és az
ezek kel szennye zett tár gya kat kell fer tõt le ní te ni.

B) Te en dõk a be teg kör nye ze té ben:
a) A be teg gel érint ke zett sze mé lye ket az utol só érint ke -

zés tõl szá mí tott 7 nap ra jár vány ügyi meg fi gye lés alá kell
he lyez ni. A jár vány ügyi meg fi gye lés alá vett sze mé lye ket
7 na pos (pe ni cil lin) eryth ro my cin pre ven ci ó ban kell ré sze -
sí te ni. Az an ti bi o ti kum pre ven ció meg kez dé se elõtt orr-,
to rok vá la dé kot kell ven ni fer tõ zõ for rás ku ta tás cél já ból.
A jár vány ügyi meg fi gye lés alá vett sze mé lyek mun ka kö ri,
kö zös sé gi lá to ga tá si kor lá to zá sá ról az OEK Jár vány ügyi
osz tá lyá val foly ta tott kon zul tá ci ót köve tõen kell dön te ni.

b) A tü net men tes ürí tõ ket jár vány ügyi el len õr zés alá
kell he lyez ni, és an ti bi o ti kus ke ze lés ben kell ré sze sí te ni.

c) A be teg kör nye ze té ben élõ ket a leg rö vi debb idõn be -
lül ak tív im mu ni zá lás ban kell ré sze sí te ni: a 6 éven alu li
gyer me kek szük sé ges ol tá sát az OEK Jár vány ügyi osz tá -
lyá val tör tént meg be szé lés alap ján egye di leg kell mér le -
gel ni.

8. Meg elõ zés: Vé dõ ol tás. Élet kor hoz kö tött kö te le zõ ol -
tá sok vég zé se.
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Dy sen te ria
Amo e bi a sis
BNO10: A06
1. Kór oko zó: En ta mo e ba his toly ti ca.
2. Fer tõ zés for rá sa: A fer tõ zött em ber.
3. Ter je dé si mód: Szék let szó ró dás, köz vet len érint ke -

zés, pisz kos kéz, élel mi sze rek, ivó víz, eset leg hasz ná la ti
tár gyak út ján.

4. Lap pan gá si idõ: 2 nap tól több hó na pig, leg gyak rab -
ban 2–4 hét.

5. Fon to sabb tü ne tek: A be teg ség két alap ve tõ en kü lön -
bö zõ for má ban je lent kez het. A he veny bél-amo e bi a sis dy -
sen té ri á hoz ha son ló bél tü ne tek kel zaj lik: te nes mus, gya -
ko ri nyál kás, vé res szék let, rit kán láz kí sé re té ben (amo e -
bás dy sen te ria), de gya ko ri a kró ni kus le fo lyás, vál to za tos
pa na szok kal (hasi fáj dal mak, el esett ség, fo gyás, szék re ke -
dés sel vál ta ko zó gennyes has me nés, pszi chés za va rok
stb.). Hosszabb tü net men tes sza ka szok után re ci di vák is
elõ for dul hat nak. Az akut és a kró ni kus for ma – ke ze let len
ese tek ben – fo ko za tos át me ne tek ben vált hat ja egy mást.
Az ext ra in tes ti na lis amo e bi a sis kü lön bö zõ szer ve ket tá -
mad hat meg a bél bõl ha e ma to gén szó rás sal vagy a nyi rok -
uta kon át: amo e bás he pa ti tis, máj tá lyog, pne u mo nia, tü dõ -
tá lyog, me nin gi tis, agy tá lyog stb. A tá lyo gok per fo rál hat -
nak, de hó na po kig idült for má ban is per zisz tál hat nak.

6. Fer tõ zõ ké pes ség tar ta ma: Amíg a pro to zo on a szék -
let tel ürül.

7. Te en dõk a be teg ség elõ for du lá sa kor:
A) Te en dõk a be teg gel:
a) Je len tés: Be- és ki je len tés re kö te le zett. Ha a be teg

tró pu si or szág ból ér ke zett, ezt a be je len tõ lap „Or vos meg -
jegy zé sei” ro va tá ban kö zöl ni kell.

b) El kü lö ní tés: Csak a he veny bél-amo e bi a sis ban szen -
ve dõ be te get kell a kli ni kai gyó gyu lá sig el kü lö ní te ni kór -
ház ban vagy ott hon. Az el kü lö ní tés ad dig tart, amíg a kli -
ni kai gyó gyu lás és az an ti bi o ti kus ke ze lés be fe je zé se után
48 óra múl va el kez dett szék let vizs gá lat 2 egy mást kö ve tõ
na pon ne ga tív ered ményt nem ad. Ha a szék let vizs gá la ta a 
gyó gyu lás utá ni 8. na pon még min dig po zi tív, az el kü lö ní -
tés fel old ha tó, de a gyó gyul tat jár vány ügyi el len õr zés alá
kell he lyez ni, míg szék le té nek is mé telt vizs gá la ta nem ad
egy más után kö vet ke zõ na po kon két szer ne ga tív ered -
ményt. A jár vány ügyi el len õr zés alá vont sze mélyt el kell
til ta ni 0–6 éves gyer mek kö zös sé gek lá to ga tá sá tól, ilyen
kö zös sé gek ben/in téz mé nyek ben gyer me kek el lá tá sá val
kap cso la tos ve szé lyez te tõ mun ka kö rök tõl, köz fo gyasz tás -
ra ke rü lõ élel mi sze rek és ita lok ke ze lé sé tõl, a köz ét kez te -
tés ben, víz mû vek ben való te vé keny ség tõl, anya tej adá sá -
tól, anya tej gyûj tõ ál lo má so kon való fog lal ko zás tól, a köz -
vet len be teg el lá tás so rán be teg élel me zés ben való rész vé -
tel tõl és a szá jon át adott gyógy sze rek ke ze lé sé tõl. A be -
teg, il let ve a kór oko zó-ürí tõ la ká sá ból (ház tar tá sá ból) köz -
fo gyasz tás ra ke rü lõ élel mi sze rek, ita lok ki vi te lét meg kell
til ta ni.

c) Jár vány ügyi la bo ra tó ri u mi vizs gá lat: Kö te le zõ.
Diag nosz tikus vizs gá lat ra szék le tet kell be kül de ni az

ÁNTSZ te rü le ti leg ille té kes pa ra zi to ló gi ai la bo ra tó ri u má -
ba vagy az OEK Pa ra zi to ló gi ai osz tá lyá ra. A ve ge ta tív for -
mák a le hû lés sel szem ben ér zé ke nyek, 37 °C alatt 1–2 órán 
be lül el pusz tul nak, ezért ta ná csos a vizs gá la tot a min ta vé -
telt kö ve tõ leg rö vi debb idõn be lül el vé gez ni. Szö ve ti amo -
e bi a sis gya nú ja ese tén sze ro ló gi ai vizs gá lat ra al va dás gát ló 
nél kül, ste ri len vett vér min tát le het az OEK Pa ra zi to ló gi ai
osz tá lyá ra kül de ni.

d) Fer tõt le ní tés: Fo lya ma tos fer tõt le ní tés szük sé ges. A
be teg, il let ve a be teg ség re gya nús sze mély kör nye ze té ben
min den WC-hasz ná lat utá ni és ét ke zés elõt ti hi gi é nés kéz -
fer tõt le ní té sen kí vül leg fon to sabb te en dõ a szék let, il let ve
a szék let tel kon ta mi ná ló dott vagy kon ta mi ná lód ha tott tár -
gyak (ágy tál), tex tí li ák (ágy ne mû, há ló ru ha stb.), he lyi sé -
gek pad ló, eset leg fal fe lü le te i nek, be ren de zé si tár gya i nak
(WC-kagy ló, ár nyék szé kek) fer tõt le ní té se. In do kolt eset -
ben, en dé mi ás te rü le ten a nyer sen fo gyasz tott gyü möl csö -
ket klór tar tal mú (pl. kló ra min-B) de zin fi ci ens ol da tá ba
kell be áz tat ni, majd a szük sé ges ex po zí ci ós idõ el tel te után 
ivó víz mi nõ sé gû víz zel le öb lí te ni.

B) Te en dõk a be teg kör nye ze té ben:

A be teg gel szo ros ott ho ni kör nye zet ben élõk szék le té -
nek la bo ra tó ri u mi vizs gá la ta a cys ta ü rí tés fel de rí té sé re. A
be teg gel köz vet le nül érint ke zett sze mé lye ket 7 napi idõ -
tar tam ra jár vány ügyi meg fi gye lés alá kell he lyez ni. A jár -
vány ügyi meg fi gye lés alá he lye zett azon sze mé lye ket,
akik a 7. A) b) pont ban meg je lölt kö zös sé gek be/in téz -
mény be jár nak, il let ve mun ka kört/te vé keny sé get foly tat -
nak, a kö zös ség/in téz mény lá to ga tá sá tól, il let ve mun ka kö -
rük tõl/te vé keny sé gük tõl el kell til ta ni. A kö zös ség/in téz -
mény lá to ga tá sát, il let ve mun ka kö rü ket/te vé keny sé gü ket
ab ban az eset ben foly tat hat ják, ha a meg fi gye lé si idõ
4. nap ja után egy al ka lom mal vett szék let min ta vizs gá la ta
ne ga tív ered ményt adott. A szû rõ vizs gá lat so rán po zi tív -
nak bi zo nyult sze mé lye ket a kór oko zó-hor do zás idõ tar ta -
má ra jár vány ügyi el len õr zés alá kell he lyez ni. A fen ti kö -
zös sé gek/in téz mé nyek lá to ga tá sát, il let ve mun ka kö rü -
ket/te vé keny sé gü ket csak ak kor foly tat hat ják, ha szék let -
vizs gá lat ered mé nye ne ga tív vá vá lik.

8. Meg elõ zés: Kéz mo sás, élel me zés- és víz hi gi é nés
rend sza bá lyok be tar tá sa. Nyers sa lá ta fé lék, zöld ség csak
mos va fo gyaszt ha tók. Tró pu si or szá gok ba tör té nõ uta zás
al kal má val a há mo zat lan zöld sé gek és a nyers sa lá ták fo -
gyasz tá sát ke rül ni kell. En te rá lis pa na szok ese tén a tró pu -
sok ról ha za té rõk szék let vizs gá la ta.

Shi gel lo sis

(Vér has, bak te ri á lis dy sen te ria)

BNO10: A03

1. Kór oko zó: A Shi gel la ge nus A-D al cso por tok ba so -
rolt tag jai. Leg gyak rab ban a Shi gel la son nei és a Shi gel la
flex ne ri, igen rit kán a Shi gel la dy sen te ri ae és a Shi gel la
bo y dii.

2. Fer tõ zés for rá sa: A be teg és a kór oko zó-hor do zó em -
ber.
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3. Ter je dé si mód: Köz vet len érint ke zés, pisz kos kéz,
élel mi sze rek, ivó víz és für dõ víz, fer tõ zött tár gyak stb. út -
ján.

4. Lap pan gá si idõ: 1–7 nap, leg gyak rab ban 1–3 nap.
5. Fon to sabb tü ne tek: Láz, bá gyadt ság, há nyás, gya ko ri 

híg, nyá kos, eset leg gennyes, vé res szék let, te nes mus. A
S. son nei ál tal oko zott ese tek eny hébb le fo lyá sú ak.

6. Fer tõ zõ ké pes ség tar ta ma: Amíg a kór oko zó a szék -
let tel ürül (gyak ran a kli ni kai gyó gyu lás után is).

7. Te en dõk a be teg ség elõ for du lá sa kor:
A) Te en dõk a be teg gel:
a) Je len tés: Be- és ki je len tés re kö te le zett.
b) El kü lö ní tés: A be te get ott hon is el le het kü lö ní te ni, de 

ha erre nincs le he tõ ség, vagy ha a le fo lyás sú lyos, szö võd -
mé nyes, kór há zi fer tõ zõ osz tály ra kell szál lí ta ni. Az el kü -
lö ní tés ad dig tart, amíg a kli ni kai gyó gyu lás és az an ti bi o ti -
kus ke ze lés be fe je zé se után 48 óra múl va el kez dett bak te -
rioló giai szék let vizs gá lat 2 egy mást kö ve tõ na pon ne ga tív
ered ményt nem ad. Ha a szék let vizs gá la ta a gyó gyu lás
utá ni 8. na pon még min dig po zi tív, az el kü lö ní tés fel old -
ha tó, de a gyó gyul tat jár vány ügyi el len õr zés alá kell he -
lyez ni, míg szék le té nek is mé telt bak te rioló giai vizs gá la ta
nem ad egy más után kö vet ke zõ na po kon két szer ne ga tív
ered ményt. A jár vány ügyi el len õr zés alá vont sze mélyt el
kell til ta ni 0–6 éves gyer mek kö zös sé gek lá to ga tá sá tól,
ilyen kö zös sé gek ben/in téz mé nyek ben gyer me kek el lá tá -
sá val kap cso la tos ve szé lyez te tõ mun ka kö rök tõl, köz fo -
gyasz tás ra ke rü lõ élel mi sze rek és ita lok ke ze lé sé tõl; a köz -
ét kez te tés ben, víz mû vek ben való mun ká tól, anya tej adá -
sá tól, anya tej gyûj tõ ál lo má so kon való fog lal ko zás tól; a
köz vet len be teg el lá tás so rán be teg élel me zés ben való rész -
vé tel tõl és a szá jon át adott gyógy sze rek ke ze lé sé tõl. A be -
teg, il let ve a kór oko zó-ürí tõ la ká sá ból (ház tar tá sá ból) köz -
fo gyasz tás ra ke rü lõ élel mi sze rek, ita lok ki vi te lét meg kell
til ta ni.

c) Jár vány ügyi la bo ra tó ri u mi vizs gá lat: Diag nosz tikus
és fel sza ba dí tó szék let vizs gá lat kö te le zõ. A min tá kat az
ÁNTSZ meg be te ge dés he lye sze rint ille té kes me gyei in té -
zet bak te rioló giai la bo ra tó ri u má ba kell kül de ni. A diag -
nosztikus vizs gá la tot a be teg ség kez de tén az an ti bi o ti kus
ke ze lés elõtt, a fel sza ba dí tó vizs gá la to kat a kli ni kai gyó -
gyu lás után, az an ti bi o ti kus ke ze lés be fe je zé sét kö ve tõ
48 ó ra múl va kell meg kez de ni.

d) Fer tõt le ní tés: Fo lya ma tos és zá ró fer tõt le ní tés szük -
sé ges. A fer tõ zõ be teg vagy arra gya nús sze mély kör nye -
ze té ben a fo lya ma tos fer tõt le ní tés nek ki kell ter jed nie
mind azon esz köz re, tárgy ra, fe lü let re, mely szék let tel, vi -
ze let tel szennye zõ dött vagy szennye zõd he tett. A leg fon to -
sabb te en dõ a kéz fer tõt le ní té se, me lyet fo lya ma to san a
fer tõ zés meg szûn té ig mind a be teg nek, mind a pe dig az
ápo ló sze mé lyek nek vé gez ni ük kell fõ leg a WC-hasz ná lat
után, ét ke zé sek elõtt, il let ve a be teg el lá tás, be teg ápo lás be -
fe jez té vel. Igen fon tos a be teg ál tal hasz nált WC, il let ve
ár nyék szék, ágy tál, vi ze let gyûj tõ edény (ka csa) tar tal má -
nak vá la dék fer tõt le ní tõ szerr rel való ele gyí té se, ma gá nak
az edény zet nek, WC-kagy ló nak, ülõ ké nek stb. be áz ta tá -

sos, le mo só mód szer rel tör té nõ fer tõt le ní té se. Ugyan így
fo lya ma to san fer tõt le ní te ni kell a be teg ál tal hasz nált evõ-
és ivó e dény ze tet, evõ esz kö zö ket, étel ma ra dé kot. Be áz ta -
tás sal, il let ve fer tõt le ní tõ mo sás sal kell fer tõt le ní te ni a be -
teg, il let ve az ápo ló sze mély zet ál tal hasz nált tex tí li á kat
(ágy ne mû, há ló ru ha, vé dõ kö peny, tö rül kö zõ stb.). A be -
teg, va la mint az ápo ló sze mély zet fo lya ma tos kéz fer tõt le -
ní té se mel lett, a be teg szo ba pad ló za tá nak, eset leg kon ta -
mi ná ló dott bú tor za tá nak, egyéb tár gya i nak fer tõt le ní té se
ké pez ze a be teg vagy a be teg ség re gya nús sze mély kör -
nye ze té nek de zin fek ci ó ját.

B) Te en dõk a be teg kör nye ze té ben:
A be teg el kü lö ní té sét köve tõen a be teg gel köz vet le nül

érint ke zett sze mé lye ket 7 napi idõ tar tam ra jár vány ügyi
meg fi gye lés alá kell he lyez ni. A jár vány ügyi meg fi gye lés
alá he lye zett azon sze mé lye ket, akik a 7. A) b) pont ban
meg je lölt kö zös sé gek be/in téz mény be jár nak, il let ve mun -
ka kört/te vé keny sé get foly tat nak, a kö zös ség/in téz mény
lá to ga tá sá tól, il let ve mun ka kö rük tõl/te vé keny sé gük tõl el
kell til ta ni. A kö zös ség/in téz mény lá to ga tá sát, il let ve
mun ka kö rü ket/te vé keny sé gü ket ab ban az eset ben foly tat -
hat ják, ha a meg fi gye lé si idõ 4. nap ja után egy al ka lom mal
vett szék let min ta bak te rioló giai vizs gá la ta ne ga tív ered -
ményt adott. A szû rõ vizs gá lat so rán po zi tív nak bi zo nyult
sze mé lye ket a kór oko zó-hor do zás idõ tar ta má ra jár vány -
ügyi el len õr zés alá kell he lyez ni, és a fen ti kö zös sé gek/in -
téz mé nyek lá to ga tá sát, il let ve mun ka kö rü ket/te vé keny sé -
gü ket csak ak kor foly tat hat ják, ha szék letbak te rioló giai
vizs gá lat ered mé nye ne ga tív vá vá lik. Gyer mek kö zös sé -
gek ben, in téz mé nyek ben elõ for du ló hal mo zott, jár vá nyos
meg be te ge dé sek ese tén (0–6 éves ko rig) 7 na pos fel vé te li
zár la tot kell el ren del ni a szük ség sze rin ti ki ter je dés ben, és
el kell vé gez ni va la mennyi gyer mek és dol go zó szék let -
vizs gá la tát. A bak té ri u mü rí tõ ket ki kell til ta ni, il let ve a
bent la ká sos in téz mé nyek ben el kell kü lö ní te ni, amíg szék -
let vizs gá la ti ered mé nyük ne ga tív ered ményt nem ad.

Kór há zi osz tá lyon ész lelt meg be te ge dés ese tén az új -
szü lött, ko ra szü lött és cse cse mõ osz tá lyo kon az érin tett
ápo lá si egy ség re, hal mo zott elõ for du lás ese tén az egész
osz tály ra 7 na pos fel vé te li zár la tot kell el ren del ni. El kell
vé gez ni a be teg gel érint ke zett sze mé lyek szék let vizs gá la -
tát, a tü net men tes kór oko zó-ürí tõ ápol ta kat el kell kü lö ní -
te ni, a dol go zó kat ki kell til ta ni, amíg a szék let vizs gá la tok
ne ga tív ered ményt nem ad nak. Alap be teg sé gük tõl füg -
gõen a tü net men tes kór oko zó-ürí tõ ket haza le het bo csá ta -
ni, de a jár vány ügyi el len õr zést ott hon foly tat ni kell. A be -
teg zá ró je len té sé ben fel kell tün tet ni azt a dá tu mot, ami kor
a shi gel lo sis ban szen ve dõ be teg gel utol já ra érint ke zett.
 Errõl a vá ro si in té ze tet is ér te sí te ni kell. Egyéb kór há zi
osz tá lyon a fen ti rend sza bá lyo kat csak is mé telt meg be te -
ge dé sek (kór há zi jár vány) ese tén kell al kal maz ni.

8. Meg elõ zés: Ál ta lá nos hi gi é nés rend sza bá lyok, tisz ta -
ság, kéz mo sás, élel me zés- és víz hi gi é nés elõ írások szi go rú 
be tar tá sa. Für dõk és bent la ká sos in téz mé nyek meg fe le lõ
hi gi é nés rend sza bá lya i nak be tar tá sa.
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Dys pep sia coli
En te ro pat ho gen E. coli en te ri tis (EPEC)
BNO10: A04.0
1. Kór oko zó: En te ro pat ho gen Es che ri chia coli

(EPEC/E. coli dys pep si ae) sze ro cso port jai; leg gyak rab ban 
O111 és O55, to váb bá O26, O86, O119, O125, O126,
O127, O128 stb.

2. Fer tõ zés for rá sa: A be teg cse cse mõ és a tü net men tes
kór oko zó-hor do zó.

3. Ter je dé si mód: Szék let tel, há nya dék kal, orr-, to rok -
vá la dék kal, nyál lal fõ leg en te rá lis úton ter jed, de köz vet -
len érint ke zés, pisz kos kéz, cse cse mõ ápo lá si kel lé kek
(pl. hõ mé rõ, cumi), élel mi sze rek (táp sze rek), für dõ víz, le -
gyek út ján is.

4. Lap pan gá si idõ: Bi zony ta lan, 1–7 nap. A fer tõ zött
cse cse mõ hosszabb ide ig tü net men tes ma rad hat.

5. Fon to sabb tü ne tek: Fo ko za to san kez dõ dõ ét vágy ta -
lan ság, majd egy-két al ka lom mal há nyás, napi 3–6 ha bos,
nyál kás, laza szék let. A só- és fo lya dék vesz te ség nincs
arány ban az ál ta lá nos ál la pot sú lyos sá gá val, in kább a to xi -
kus tü ne tek do mi nál nak. A cse cse mõ ön tu da ta meg tar tott,
még is ér dek lõ dés nél kül, kö zönnyel fek szik, sá padt, apa ti -
kus. Elõ for dul ma ga sabb láz zal és vé res szék let tel, nagy
súly vesz tés sel járó kór kép is. Sú lyos ese tek ben at rop hia
ala kul ki. Gya ko ri szö võd mény az oti tis me dia, rit káb ban
pne u mo nia. Biz tos kór is me csak la bo ra tó ri u mi vizs gá lat -
tal, a kór oko zó ki te nyész té sé vel ál la pít ha tó meg.

6. Fer tõ zõ ké pes ség tar ta ma: Amíg a kór oko zó a szék -
let tel ürül.

7. Te en dõk a be teg ség elõ for du lá sa kor:
A) Te en dõk a be teg gel:
a) Je len tés: Az egy éven alu li cse cse mõ meg be te ge dé se

dys pep sia coli meg ne ve zés sel be- és ki je len tés re kö te le -
zett.

b) El kü lö ní tés: A be teg és a kór oko zó-hor do zó cse cse -
mõt a nem fer tõ zött cse cse mõk tõl el kell kü lö ní te ni, míg a
kli ni kai gyó gyu lás és az an ti bi o ti kus ke ze lés be fe je zé se
után 48 órá val el kez dett, 2 egy mást kö ve tõ na pon vett
szék let min ta vizs gá la ta ne ga tív ered ményt nem ad. Az el -
kü lö ní tést le he tõ leg fer tõ zõ osz tá lyon kell vég re haj ta ni.
Ha erre nin cse nek meg a meg fe le lõ fel té te lek, a töb bi cse -
cse mõ tõl jól el kü lö nít he tõ he lyen kell ápol ni, és az ápo lás -
hoz kü lön sze mély ze tet és esz kö zö ket kell biz to sí ta ni. A
cse cse mõ olyan gyer mek osz tá lyon is el kü lö nít he tõ, ahol
csak egy éves nél idõ sebb és egyéb okok  miatt (pl. at rop -
hia) nem ve szé lyez te tett gyer me ke ket ápol nak.

c) Jár vány ügyi la bo ra tó ri u mi vizs gá lat: Kö te le zõ. A
be teg ség ko rai sza ká ban, az an ti bi o ti kus ke ze lés meg kez -
dé se elõtt vett szék le tet vagy a vég bél bõl vat ta pál ci ká val
vett vá la dé kát kell kül de ni diag nosztikus vizs gá lat ra az
ÁNTSZ te rü le ti leg ille té kes la bo ra tó ri u má ba.

d) Fer tõt le ní tés: Fo lya ma tos és zá ró fer tõt le ní tés szük -
sé ges. A fer tõ zés ter je dé sé ben mind azon té nye zõk köz re -
ját sza nak, me lyek a szék let szó ró dás so rán a szék let par ti -
ku lák át vi te lé re al kal ma sak. Ezek kö zül fon tos sá gi szem -
pont ból el sõ sor ban a kéz re ta padt kór oko zók jö het nek szá -

mí tás ba, mert a cse cse mõk ápo lá sa kor a szék let tel
szennye zett pe len ka ke ze lé se maga után von ja a ke zek
szennye zõ dé sét. Ezért min den gon do zá si, ápo lá si te vé -
keny ség után, il let ve an nak meg kez dé se elõtt ún. hi gi é nés
kéz fer tõt le ní tés kö te le zõ. Az ete tés hez, ita tás hoz al kal ma -
zott gu mi szo pó kák, ete tõ üve gek, il let ve az étel, ital el ké -
szí té sé hez hasz nált tár gyak fer tõt le ní tõ mo so ga tá sát min -
den eset ben el kell vé gez ni. Ott ho ni ápo lás ese tén az ete tõ -
üveg (cu mi sü veg), va la mint a gu mi szo pó ka 30 per ces for -
ra lás sal fer tõt le ní ten dõ, a be teg el lá tó in téz mény ben mind -
két esz közt ste ri li zál ni kell. A cse cse mõ ru há za tát, pe len -
ká it fer tõt le ní tõ ol dat ba tör té nõ be áz ta tás sal vagy fer tõt le -
ní tõ mo sás sal, va la mint, ha erre le he tõ ség van, 30 per ces
for ra lás sal tör té nõ ki fõ zés sel kell fer tõt le ní te ni. A be teg
kör nye ze té ben lévõ tár gya kat, esz kö zö ket – el sõ sor ban a
pe len ká zó asz talt, já ró kát, az ágy mos ha tó ré sze it, ete tõ -
asz talt – ugyan csak fer tõt le ní te ni kell.

B) Te en dõk a be teg kör nye ze té ben (ott hon ápolt cse cse -
mõ ese tén):

A be teg gon do zó it és a kör nye ze té ben élõ cse cse mõ ket
7 na pig jár vány ügyi meg fi gye lés alá kell he lyez ni, és ki
kell til ta ni cse cse mõk kö zös sé gé nek lá to ga tá sá tól és ilyen
kö zös sé gek ben/in téz mé nyek ben cse cse mõk el lá tá sá val
kap cso la tos mun ka kör tõl, az anya tej adá sá tól és ke ze lé sé -
tõl. A cse cse mõ, il let ve a gon do zó ki til tá sát ad dig kell
fenn tar ta ni, míg a szék let min ta vizs gá la ta egy al ka lom mal
ne ga tív ered ményt ad.

C) Te en dõk a kór há zi új szü lött, ko ra szü lött, il let ve cse -
cse mõ osz tá lyon vagy cse cse mõ ket is gon do zó gyer mek in -
téz mény ben tör tént meg be te ge dés ese tén:

A be teg kör nye ze té ben lévõ cse cse mõ ket és dol go zó kat
7 nap ra jár vány ügyi meg fi gye lés alá kell he lyez ni, és az
in téz mény ben, kór há zi osz tá lyon vagy – ha a gon do zó sze -
mé lye nem kö zös más szo bá ké val – an nak érin tett szo bá já -
ban fel vé te li zár la tot kell el ren del ni. A szék let vizs gá lat tal
kap cso lat ban a 7. B) pont ban le ír tak sze rint kell el jár ni. A
zár lat alatt ki bo csá tot tak zá ró je len té sé ben fel kell tün tet ni
a be teg gel tör tént utol só kon tak tus idõ pont ját, és meg fi -
gye lé sü ket a vá ro si in té zet nek kell foly tat ni. A fel vé tel
meg in dul hat, ha a zá ró fer tõt le ní tés meg tör tént, és a tü net -
men tes ápol tak és gon do zó ik szék let min tá já nak vizs gá la ta 
ne ga tív ered ményt ad.

8. Meg elõ zés: Ál ta lá nos egész ség ügyi és kór ház hi gi é -
nés (zsú folt ság el ke rü lé se, kéz- és kör nye zet fer tõt le ní tés,
vé dõ ru ha, -esz köz, maszk vi se lés, meg fe le lõ szennyes ke -
ze lés, táp szer ké szí tés stb.) rend sza bá lyok be tar tá sa, va la -
mint a jár vány ügyi ér dek bõl szük sé ges mun ka al kal mas sá -
gi vizs gá la tok el vég zé se. Cse cse mõ osz tá lyo kon aján la tos
fel vé te li rész leg lé te sí té se, ahon nan a cse cse mõ ket csak
en te rá lis tü net men tes ség, eset leg ne ga tív szék let vizs gá la ti
ered mény után sza bad az osz tály ra át he lyez ni. Az anya tej -
gyûj tõ ál lo má so kon min den dol go zó nál, fel vé te lü ket meg -
elõ zõ en, az anya te jet adó anyák nál a tej adást meg elõ zõ en
szék let vizs gá la tot kell vé gez ni E. coli dys pep si ae ki mu ta -
tá sá ra.
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Egyéb E. coli ál tal oko zott meg be te ge dés

En te ro ha e morr ha gi ás E. coli en te ri tis (EHEC)
BNO10: A04.3
1. Kór oko zó: Az O157 sze ro cso por tú (pl. O157:H7,

O157:H), to váb bá egyéb nem O157 sze ro cso por tú
(pl. O26:H11, O111:H8 stb.) ve ro ci to to xint ter me lõ
E. coli.

2. Fer tõ zés for rá sa: A be teg és a tü net men tes kór oko -
zó-hor do zó ál lat (szar vas mar ha, juh), rit kán em ber.

3. Ter je dé si mód: Nem kel lõ en hõ ke zelt (fõ ként mar ha -
hús, nyers tej) vagy szék let tel szennye zett élel mi sze rek
(pl. sa lá ta, gyü mölcs lé), ivó-, il let ve für dõ víz, tár gyak,
pisz kos kéz út ján.

4. Lap pan gá si idõ: 3–4 nap (1–8 nap).
5. Fon to sabb tü ne tek: Eny he, vi zes has me nés, de sú -

lyos, ha e morr ha gi ás co li tis is elõ for dul hat. Erõs al ha si
görcs, fõ ként idõ sek nél has puf fa dás jel lem zõ, láz rend sze -
rint nincs, há nyás rit kán je lent ke zik. A has me nés kez de te
után 5–10 nap pal je lent kez het a ha e moly ti cus ura e mi as
synd ro ma (HUS), va la mint a throm bo ti kus throm bo cy to -
pa e ni as pur pu ra (TTP), me lyek ha lál hoz is ve zet het nek.
Ezek a szö võd mé nyek leg in kább a kis gyer me ke ket és az
idõ sek ve szé lyez te te tik.

6. Fer tõ zõ ké pes ség tar ta ma: Amíg a kór oko zó a szék -
let tel ürül. A hosszan tar tó hor do zás rit ka, de a kór oko zó
ürí té se – fõ ként gyer me kek nél – he te kig tart hat.

7. Te en dõk a be teg ség elõ for du lá sa kor:
A) Te en dõk a be teg gel:
a) Je len tés: Egyéb E. coli ál tal oko zott meg be te ge dés -

ként be- és ki je len tés re kö te le zett.
b) El kü lö ní tés: A be te get ott ho ná ban vagy kór ház ban a

has me nés fenn ál lá sá ig el kell kü lö ní te ni.
c) Jár vány ügyi la bo ra tó ri u mi vizs gá lat: A szék let diag -

nosztikus la bo ra tó ri u mi vizs gá la ta kö te le zõ. A di ag nó zis a 
szék let bõl ki te nyész tett tör zsek to xin ter me lé sé nek, il let ve
a to xin nak köz vet le nül a szék let bõl tör té nõ ki mu ta tá sán
alap szik. Fel sza ba dí tó vizs gá la tot csak azon sze mé lyek nél 
kell el vé gez ni, akik 0–6 éves gyer me kek kö zös sé gé be jár -
nak, vagy ilyen kö zös sé gek ben, in téz mé nyek ben gyer -
mek el lá tás sal kap cso la tos ve szé lyez te tõ mun ka kör ben
dol goz nak, akik a köz vet len be teg el lá tás so rán étel- és
gyógy szer ki osz tást vé gez nek; il let ve akik hõ ke ze lés nél -
kül köz vet le nül köz fo gyasz tás ra ke rü lõ élel mi sze re ket,
éte le ket, ita lo kat ke zel nek, köz ét kez te tés ben, víz mû vek -
ben dol goz nak; anya te jet ad nak vagy ke zel nek. Az ilyen
sze mé lyek a kö zös ség/in téz mény lá to ga tá sát, il let ve fog -
lal ko zá su kat/te vé keny sé gü ket csak ak kor foly tat hat ják, ha 
a gyó gyu lás (an ti bi o ti kus ke ze lés) után két nap múl va el -
kez dett, két egy mást kö ve tõ na pon le vett egy-egy szék let -
min ta bak te rioló giai vizs gá la ta ne ga tív ered ménnyel jár. A 
po zi tív sze mé lye ket a kór oko zó-hor do zás idõ tar ta má ra
jár vány ügyi el len õr zés alá kell he lyez ni, és a fen ti kö zös -
ség/in téz mény lá to ga tá sát, il let ve mun ka kö rü ket/te vé -
keny sé gü ket csak ak kor foly tat hat ják, ha szék letbak te -
rioló giai vizs gá la tuk ne ga tív ered ményt ad.

d) Fer tõt le ní tés: Fo lya ma tos fer tõt le ní tés szük sé ges. A
be teg szék le té vel és vá la dé ka i val szennye zett tár gya kat
fer tõt le ní te ni kell.

B) Te en dõk a be teg kör nye ze té ben:

A be teg csa lá di vagy in té ze ti kör nye ze té ben élõ sze mé -
lye ket 7 napi idõ tar tam ra jár vány ügyi meg fi gye lés alá kell
he lyez ni. A jár vány ügyi meg fi gye lés alá he lye zett sze mé -
lyek kö zül ki zá ró lag azok nál kell a meg fi gye lé si idõ alatt
egy al ka lom mal szék letbak te rioló giai vizs gá la tot vé gez ni,
akik a 7. A) c) pont ban meg je lölt in téz mé nyek be jár nak, il -
let ve mun ka kö rök ben dol goz nak. A po zi tív sze mé lye ket a
kór oko zó-hor do zá suk tar ta má ra jár vány ügyi el len õr zés
alá kell he lyez ni, és a fen ti in téz mé nyek lá to ga tá sá tól, il -
let ve mun ka kö rük tõl el kell til ta ni a szék letbak te rioló giai
vizs gá lat ne ga tív ered mé nyé ig.

8. Meg elõ zés: Kéz mo sás, az élel mi sze rek vé del me a
szék let szennye zõ dés tõl, ál ta lá nos hi gi é nés és élel me -
zés-egész ség ügyi rend sza bá lyok be tar tá sa.

En te ro in va siv E. coli en te ri tis (EIEC)

BNO10: A04.2

1. Kór oko zó: Az en te ro in va siv E. coli sze ro cso port jai,
leg gyak rab ban az O124, de rit káb ban más sze ro cso por tok
is: O2 8ac, O11 2ac, O136, O143, O144, O152, O164,
O167 stb.

2. Fer tõ zés for rá sa: A be teg vagy a tü net men tes kór -
oko zó-hor do zó em ber.

3. Ter je dé si mód: Szék let tel szennye zett ivó víz, élel mi -
sze rek, köz vet len érint ke zés út ján.

4. Lap pan gá si idõ: Leg gyak rab ban 10–18 óra.

5. Fon to sabb tü ne tek: A be teg ség rend sze rint a shi gel -
lo sis hoz ha son ló tü ne tek kel zaj lik le: hasi fáj dal mak kal,
vi zes, nyá kos, vé res has me nés sel, de te nes mus nél kül.

6. Fer tõ zõ ké pes ség tar ta ma: Amíg a kór oko zó a szék -
let tel ürül.

7. Te en dõk a be teg ség elõ for du lá sa kor:

A) Te en dõk a be teg gel:

a) Je len tés: Egyéb E. coli ál tal oko zott meg be te ge dés -
ként be- és ki je len tés re kö te le zett.

b) El kü lö ní tés: A be te get ott hon is el le het kü lö ní te ni, de 
ha erre nincs le he tõ ség, vagy ha a le fo lyás sú lyos, szö võd -
mé nyes, kór há zi fer tõ zõ osz tály ra kell szál lí ta ni. Az el kü -
lö ní tés ad dig tart, amíg a kli ni kai gyó gyu lás és az an ti bi o ti -
kus ke ze lés be fe je zé se után 48 óra múl va el kez dett bak te -
rioló giai szék let vizs gá lat 2 egy mást kö ve tõ na pon ne ga tív
ered ményt nem ad. Ha a szék let vizs gá la ta a gyó gyu lás
utá ni 8. na pon még min dig po zi tív, az el kü lö ní tés fel old -
ha tó, de a gyó gyul tat jár vány ügyi el len õr zés alá kell he -
lyez ni, míg szék le té nek is mé telt bak te rioló giai vizs gá la ta
nem ad egy más után kö vet ke zõ na po kon két szer ne ga tív
ered ményt. A jár vány ügyi el len õr zés alá vont sze mélyt el
kell til ta ni 0–6 éves gyer mek kö zös sé gek lá to ga tá sá tól,
köz fo gyasz tás ra ke rü lõ élel mi sze rek és ita lok ke ze lé sé tõl,
a köz ét kez te tés ben, víz mû vek ben, anya tej gyûj tõ ál lo má -
so kon való fog lal ko zás tól, kór há zi osz tá lyo kon be teg élel -
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me zés ben való rész vé tel tõl és a szá jon át adott gyógy sze -
rek ke ze lé sé tõl.

c) Jár vány ügyi la bo ra tó ri u mi vizs gá lat: Kö te le zõ.
Diag nosz tikus és fel sza ba dí tó vizs gá lat ra a szék let min tát
az ÁNTSZ meg be te ge dés he lye sze rint ille té kes me gyei
in té ze té nek bak te rioló giai la bo ra tó ri u má ba kell kül de ni. A 
diag nosz tikus vizs gá la tot a be teg ség kez de tén az an ti bi o ti -
kus ke ze lés elõtt, a fel sza ba dí tó vizs gá la to kat a kli ni kai
gyó gyu lás után, az an ti bi o ti kus ke ze lés be fe je zé sét kö ve tõ
48 óra múl va kell meg kez de ni.

d) Fer tõt le ní tés: Fo lya ma tos és zá ró fer tõt le ní tés szük -
sé ges. A be teg szék le tét, há nya dé kát, va la mint vá la dé ka i -
val szennye zett tár gya kat fer tõt le ní te ni kell.

B) Te en dõk a be teg kör nye ze té ben:
a) A be teg el kü lö ní té sét köve tõen a be teg gel köz vet le -

nül érint ke zett sze mé lye ket 7 napi idõ tar tam ra jár vány -
ügyi meg fi gye lés alá kell he lyez ni. A jár vány ügyi meg fi -
gye lés alá he lye zett azon sze mé lye ket, akik a 7. A) b) pont -
ban meg je lölt kö zös sé gek be/in téz mény be jár nak, il let ve
mun ka kört/te vé keny sé get foly tat nak, a kö zös ség/in téz -
mény lá to ga tá sá tól, il let ve mun ka kö rük tõl/te vé keny sé -
gük tõl el kell til ta ni.

b) A kö zös ség/in téz mény lá to ga tá sát, il let ve mun ka kö -
rü ket/te vé keny sé gü ket ab ban az eset ben foly tat hat ják, ha a 
meg fi gye lé si idõ 4. nap ja után egy al ka lom mal vett szék -
let min ta bak te rioló giai vizs gá la ta ne ga tív ered ményt
adott. A szû rõ vizs gá lat so rán po zi tív nak bi zo nyult sze mé -
lye ket a kór oko zó-hor do zás idõ tar ta má ra jár vány ügyi el -
len õr zés alá kell he lyez ni, és a fen ti kö zös sé gek/in téz mé -
nyek lá to ga tá sát, il let ve mun ka kö rü ket/te vé keny sé gü ket
csak ak kor foly tat hat ják, ha szék letbak te rioló giai vizs gá -
lat ered mé nye ne ga tív vá vá lik.

c) Gyer mek kö zös sé gek ben, in téz mé nyek ben elõ for du ló 
hal mo zott, jár vá nyos meg be te ge dé sek ese tén (0–6 éves
ko rig) 7 na pos fel vé te li zár la tot kell el ren del ni a szük ség
sze rin ti ki ter je dés ben, és el kell vé gez ni va la mennyi gyer -
mek és dol go zó szék let vizs gá la tát. A bak té ri u mü rí tõ ket ki
kell til ta ni, il let ve a bent la ká sos in téz mé nyek ben el kell
kü lö ní te ni, amíg szék let vizs gá la ti ered mé nyük ne ga tív
ered ményt nem ad.

d) Kór há zi osz tá lyon ész lelt meg be te ge dés ese tén az új -
szü lött, ko ra szü lött és cse cse mõ osz tá lyo kon az érin tett
ápo lá si egy ség re, hal mo zott elõ for du lás ese tén az egész
osz tály ra, 7 na pos fel vé te li zár la tot kell el ren del ni. El kell
vé gez ni a be teg gel érint ke zett sze mé lyek szék let vizs gá la -
tát és a tü net men tes kór oko zó-ürí tõ ápol ta kat el kell kü lö -
ní te ni, egyes meg ha tá ro zott mun ka kö rök ben dol go zó kat a
fog lal ko zá suk tól el kell til ta ni, amíg a szék let vizs gá la tok
ne ga tív ered ményt ad nak. Alap be teg sé gük tõl füg gõ en a
tü net men tes kór oko zó-ürí tõ ket el le het bo csá ta ni, de a jár -
vány ügyi el len õr zést ott hon foly tat ni kell. Ezért a be teg
zá ró je len té sé ben fel kell tün tet ni a dá tu mot, ami kor az
E. coli en te ri tis ben szen ve dõ be teg gel utol já ra érint ke zett.
Er rõl a vá ro si in té ze tet is ér te sí te ni kell. Egyéb kór há zi
osz tá lyon a fen ti rend sza bá lyo kat csak is mé telt meg be te -
ge dé sek (kór há zi jár vány) ese tén kell al kal maz ni.

8. Meg elõ zés: Ál ta lá nos hi gi é nés és élel me zés-egész -
ség ügyi rend sza bá lyok, ivó víz-hi gi é nia, mun ka kö ri al kal -
mas sá gi sza bá lyok be tar tá sa.

En te ro to xi kus E. coli en te ri tis (ETEC)
BNO10: A04.1
1. Kór oko zó: Az E. coli en te ro to xint (hõ la bi lis-LT

és/vagy hõ sta bil-ST) ter me lõ sze ro cso port jai, pl. O6, O15, 
O20, O27, O78, O115.

2. Fer tõ zés for rá sa: A be teg és a tü net men tes kór oko -
zó-hor do zó em ber.

3. Ter je dé si mód: Szék let tel szennye zett élel mi szer és
ivó víz út ján.

4. Lap pan gá si idõ: 10–72 óra.
5. Fon to sabb tü ne tek: Ko le ra sze rû, nagy mennyi sé gû,

híg, vi zes szék let gya ko ri ürí té se, has fá jás. Rit kán hány in -
ger, há nyás is je lent ke zik. Láz rend sze rint nincs.

6. Fer tõ zõ ké pes ség tar ta ma: Amíg a kór oko zó a szék -
let tel ürül.

7. Te en dõk a be teg ség elõ for du lá sa kor:
A) Te en dõk a be teg gel:
a) Je len tés: Egyéb E. coli ál tal oko zott meg be te ge dés -

ként be- és ki je len tés re kö te le zett.
b) El kü lö ní tés: A be te get a kli ni kai tü ne tek fenn ál lá sá ig

el kell kü lö ní te ni.
c) Jár vány ügyi la bo ra tó ri u mi vizs gá lat: Kö te le zõ. A

szék let min tát diag nosztikus vizs gá lat ra az ÁNTSZ te rü -
le ti leg ille té kes la bo ra tó ri u má ba kell kül de ni. A di ag nó -
zis a szék let bõl ki te nyész tett tör zsek to xin ter me lé sé nek
ki mu ta tá sán alap szik. Fel sza ba dí tó vizs gá la tot csak
azon sze mé lyek nél kell el vé gez ni, akik 0–6 éves gyer -
me kek kö zös sé gé be jár nak vagy ilyen kö zös sé gek ben,
in téz mé nyek ben gyer mek el lá tás sal kap cso la tos ve szé -
lyez te tõ mun ka kör ben dol goz nak, akik szo ci á lis, il let ve
egész ség ügyi in téz mé nyek ápolt jai/gon do zott jai, akik a
köz vet len be teg el lá tás so rán étel- és gyógy szer ki osz tást
vé gez nek; il let ve akik hõ ke ze lés nél kül köz vet le nül
köz fo gyasz tás ra ke rü lõ élel mi sze re ket, éte le ket, ita lo -
kat ke zel nek, köz ét kez te tés ben, víz mû vek ben dol goz -
nak; anya te jet ad nak vagy ke zel nek. Az ilyen sze mé lyek 
a kö zös ség/in téz mény lá to ga tá sát, il let ve fog lal ko zá su -
kat/te vé keny sé gü ket csak ak kor foly tat hat ják, ha a gyó -
gyu lás (an ti bi o ti kus ke ze lés) után két nap múl va el kez -
dett, két egy mást kö ve tõ na pon le vett egy-egy szék let -
min ta bak te rioló giai vizs gá la ta ne ga tív ered ménnyel
jár. A po zi tív sze mé lye ket a kór oko zó-hor do zás idõ tar -
ta má ra jár vány ügyi el len õr zés alá kell he lyez ni, és a
fen ti kö zös ség/in téz mény lá to ga tá sát, il let ve mun ka kö -
rü ket/te vé keny sé gü ket csak ak kor foly tat hat ják, ha
szék letbak te rioló giai vizs gá la tuk ne ga tív ered ményt
adott.

d) Fer tõt le ní tés: Fo lya ma tos és zá ró fer tõt le ní tés szük -
sé ges. A fer tõ zés meg elõ zé sé ben, va la mint a fer tõ zés ter -
je dé sé nek meg gát lá sá ban el sõ sor ban a kéz fo lya ma tos fer -
tõt le ní té se a leg fon to sabb. Ugyan csak igen fon tos a nyer -
sen fo gyasz tan dó élel mi sze rek gon dos mo sá sa.
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B) Te en dõk a be teg kör nye ze té ben:
A be teg csa lá di vagy in té ze ti kör nye ze té ben élõ sze mé -

lye ket 7 napi idõ tar tam ra jár vány ügyi meg fi gye lés alá kell
he lyez ni. A jár vány ügyi meg fi gye lés alá he lye zett sze mé -
lyek kö zül ki zá ró lag azok nál kell a meg fi gye lé si idõ alatt
egy al ka lom mal szék letbak te rioló giai vizs gá la tot vé gez ni,
akik a 7. A) c) pont ban meg je lölt in téz mé nyek be jár nak, il -
let ve mun ka kö rök ben dol goz nak. A po zi tív sze mé lye ket a
kór oko zó-hor do zá suk tar ta má ra jár vány ügyi el len õr zés
alá kell he lyez ni, és a fen ti in téz mé nyek lá to ga tá sá tól, il -
let ve mun ka kö rük tõl el kell til ta ni a szék letbak te rioló giai
vizs gá lat ne ga tív ered mé nyé ig.

8. Meg elõ zés: Az ál ta lá nos hi gi é nés és élel me zés-
egész ség ügyi rend sza bá lyok be tar tá sa, a jár vány ügyi ér -
dek bõl ki emelt mun ka kö rök ben al ka mas sá gi vizs gá la tok
vég zé se.

Echi no coc co sis
BNO10: B67
1. Kór oko zó: Echi no coc cus gra nu lo sus (lár vá ja az Echi -

no coc cus hy da ti do sus); Echi no coc cus mul ti lo cu la ris (lár -
vá ja az Echi no coc cus al ve o la ris).

2. Fer tõ zés for rá sa: A ku tya, róka, far kas.
3. Ter je dé si mód: En te rá lis úton ter jed. Fer tõ zött ku -

tyák, ró kák szék le té vel ürü lõ pe ték kel szennye zett kéz,
hasz ná la ti tár gyak, ta laj, nö vény zet út ján.

4. Lap pan gá si idõ: 1–2 hó nap tól 1–2 évig.
5. Fon to sabb tü ne tek: Az echi no coc co sis tü ne tei a lár -

vák meg te le pe dé si he lyé tõl függ nek. A lár va a vér áram mal 
a máj ba (B67.0), tü dõ be (B61.1), agy ba vagy más szerv be
(B67.3) ke rül het. Az itt ki fej lõ dõ 5–15 cm vagy még na -
gyobb át mé rõ jû echi no coc cus-töm lõ rész ben nyo má si,
rész ben ál ta lá nos tü ne te ket okoz, eset leg el gennyed het
vagy meg re ped het. Echi no coc cus al ve o la ris ese tén a töm -
lõ nyi tott, le be nyes, szin te rossz in du la tú da ga nat ként szö vi 
át a szer vet és át té te le ket is okoz hat.

6. Fer tõ zõ ké pes ség tar ta ma: Em ber rõl em ber re nem
ter jed.

7. Ten ni va lók a be teg ség elõ for du lá sa kor:
a) Je len tés: Be- és ki je len tés re kö te le zett (csak a kli ni -

kai tü ne tek kel ren del ke zõ sze mély je len ten dõ). Jár vány -
ügyi ér te sí tés a fer tõ zés he lye sze rint ille té kes ha tó sá gi ál -
lat or vos hoz.

b) El kü lö ní tés: A be te get el kü lö ní te ni nem kell.
c) Jár vány ügyi la bo ra tó ri u mi vizs gá lat: Kö te le zõ.

Diag nosz tikus vizs gá lat ra be kül den dõ al va dás gát ló nél -
kül, ste ri len vett vér min ta az OEK Pa ra zi to ló gi ai osz tá lyá -
ra. Be küld he tõ az echi no coc co sis köz vet len ki mu ta tá sá ra
a mût éti leg el tá vo lí tott töm lõ vagy an nak benn éke az OEK
Pa ra zi to ló gi ai osz tá lyá ra vagy az ÁNTSZ te rü le ti leg ille -
té kes pa ra zi to ló gi ai la bo ra tó ri u má ba.

d) Fer tõt le ní tés: Nem szük sé ges.
8. Meg elõ zés: Ál lat-egész ség ügyi rend sza bá lyok és a

ku tyák kal való fog lal ko zás ese tén a hi gi é nés sza bá lyok be -
tar tá sa.

En cep ha li tis in fec ti o sa
En cep ha li ti sek
BNO10: G05.1
1. Kór oko zó: Kü lön fé le en te ro ví ru sok [Cox sac kie A és

B ví rus egyes sze ro tí pu sai, echo ví rus (A87.0), En te ro ví rus 
71 (A85.0), a her pes ví rus (B00.3), ade no ví ru sok (A85.1),
LCM ví rus (A87.2), CMV (B25.8), kul lan csen cep ha li tis
ví ru sa (A84.1) stb.] Az ae ti o ló gia sok szor is me ret len ma -
rad. Az en cep ha li tis elõ for dul hat más ví ru sok okoz ta fer -
tõ zõ be teg ség szö võd mé nye ként is. Ilye nek az inf lu en za,
mor bil li, va ri cel la, ru be o la, mumpsz, lyssa, po li o my e li tis,
az Eps te in-Barr ví rus okoz ta meg be te ge dé sek, a sár ga láz,
den gue-láz és más (Or bi-, To ga-, Fla vi-) ví rus okoz ta fer -
tõ zé sek stb. Bak te ri á lis és pro to zo on fer tõ zé sek is jár hat -
nak en cep ha li tis szö võd ménnyel: My cop las ma pneumo -
niae, To xop las ma gon dii, Na eg le ria, try pa no so mák stb.
Eze ket a szö võd mé nyes ese te ket a meg fe le lõ be teg ség re
vo nat ko zó fe je ze tek is mer te tik.

2. Fer tõ zés for rá sa: A kór oko zó tól füg gõ en a be teg és a
kór oko zó-hor do zó em ber vagy ál lat.

3. Ter je dé si mód: A kór oko zó tól füg gõ en en te rá lis, lég -
úti, ha e ma to gen ter je dé si mó dok for dul nak elõ, szék let -
szó ró dás, csepp fer tõ zés, ro va rok csí pé se, ál lat ha ra pás
(lyssa, Her pes si mi ae), köz vet len érint ke zés, fer tõ zött fel -
szí ni vi zek (Na eg le ria) stb. út ján.

4. Lap pan gá si idõ: A kór oko zó tól füg gõ en 2–14 nap,
eset leg több.

5. Fon to sabb tü ne tek: Az en cep ha li tis tü ne tei a kór oko -
zó tól, az agy ve lõ ká ro so dá sá nak he lyé tõl és mér té ké tõl
füg gõ en igen vál to za to sak le het nek. A gyul la dás át ter jed -
het a lágy agy bu rok ra és a ge rinc ve lõ re (me nin ge o en cep -
ha li tis, en cep ha lo my e li tis), ami a tü ne te ket to vább be fo -
lyá sol hat ja. Az en cep ha li tis fõbb tü ne tei: kó ros ref le xek,
pa ra est he si ák, ata xia, csuk lás, al vás za va rok, resz ke tés,
ön tu dat lan sá gig fo ko zó dó tu dat za va rok, fa ci á lis bé nu lás,
sú lyos ese tek ben lég zés bé nu lás, coma. A me nin ge á lis tü -
ne tek kö zül a fon to sab bak: tar kó me rev ség, hány in ger, há -
nyás, a li qu or nagy nyo más sal ürül, az üle dék jel leg ze tes.
A my e li tis tü ne tei: bé nu lá sok, po li ne u ri tis stb. A Her pes
si mi ae (B ví rus) a maj mok ban okoz meg be te ge dést
(M. rhe sus), ame lyek ha ra pá sá tól vagy nyá lá tól az em ber
fer tõ zõd het, a la bo ra tó ri u mi dol go zók, ál lat gon do zók sú -
lyos le fo lyá sú agy ve lõ gyul la dás ban be te ged het nek meg.
Az En te ro ví rus 71 okoz ta en cep ha li tis re a ce re bel lá ris ata -
xia, a sú lyos egyen súly za va rok je lent ke zé se a jel lem zõ, az
ún. „rongy ba ba” synd ro ma.

6. Fer tõ zõ ké pes ség tar ta ma: A kór oko zó tól füg gõ en
vál to zik.

7. Te en dõk a be teg ség elõ for du lá sa kor:
A) Te en dõk a be teg gel:
a) Je len tés: Be- és ki je len ten dõ. Az en cep ha li ti ses szö -

võd mé nyek nyil ván tar tás ba vé te le vé gett az en cep ha li tist
ak kor is kü lön be kell je len te ni, ha va la mely más, egyéb -
ként szin tén be je len ten dõ fer tõ zõ be teg ség szö võd mé nye
volt. Ilyen kor a be je len tõ lap „or vos meg jegy zé sei” ro vat -
ban kö zöl ni kell, hogy a be te get va la mely más fer tõ zõ be -
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teg ség gel már be je len tet ték (pl. mor bil li, mumpsz stb.). A
ki je len tõ la pon fel kell tün tet ni a la bo ra tó ri u mi vizs gá la tok
ered mé nyét vagy azt, hogy az ae ti o ló gia is me ret len ma -
radt.

b) El kü lö ní tés: Kór ház ban, a he veny tü ne tek le zaj lá sá ig.
c) Jár vány ügyi la bo ra tó ri u mi vizs gá lat: A sze ro ló gi ai

vizs gá lat kö te le zõ, al va dás gát ló nél kül, ste ri len vett vér -
min tát, majd 3–4 hét múl va is mé telt vér min tát kell kül de ni
az OEK Vi ro ló gi ai fõ osz tá lyá ra, il let ve az ÁNTSZ te rü le -
ti leg ille té kes Vi ro ló gi ai la bo ra tó ri u má ba. A sze ro ló gi ai
vizs gá la tok nak csak a sa vó pár ban ész lelt ti ter emel ke dés
ese tén vagy IgM osz tá lyú el len anyag ki mu ta tá sa ese tén
van diag nosztikus ér té ke. Ví rus izo lá lás cél já ra (az elsõ na -
pok ban) a le he tõ leg ko ráb bi idõ pont ban leg alább 2 egy -
mást kö ve tõ na pon szék le tet, to rok mo só fo lya dé kot,
 liquort kell kül de ni az elõ zõ ek ben fel so rolt la bo ra tó ri u -
mok ba. Igen fon tos a kí sé rõ ira ton a kór oko zó ra uta ló gya -
nú meg je lö lé se, mert ki zá ró lag a cél zott vizs gá lat te szi le -
he tõ vé a la bo ra tó ri um mun ká ját.

d) Fer tõt le ní tés: A be teg vá la dé ka it és a ve lük szennye -
zett tár gya kat fo lya ma to san fer tõt le ní te ni kell.

8. Meg elõ zés: Ál ta lá nos hi gi é nés rend sza bá lyok. Tü ne ti 
és posz tin fek ci ós (szö võd mé nyes) en cep ha li ti sek ese tén
az alap be teg ség re vo nat ko zó elõ írások az irány adók.

Kul lan csen cep ha li tis
(Kul lancs ál tal ter jesz tett agy ve lõ gyul la dás)
Kö zép-eu ró pai kul lan csen cep ha li tis
BNO10: A84.1
1. Kór oko zó: A Fla vi vi ri dae csa lád ba tar to zó kullancs -

encephalitis ví rus.
2. Fer tõ zés for rá sa: Rág csá lók, kis em lõ sõk/em lõ sõk.
3. Ter je dé si mód: Kö zön sé ges kul lancs (Ixo des ri ci nus)

csí pé se (fer tõ zött kecs ke, juh, szar vas mar ha fris sen fejt,
for ra lat lan teje, il let ve eb bõl ké szült tej ter mé kek fo gyasz -
tá sa), por fer tõ zés kul lan csok el por lott ma rad vá nya i nak
be lég zé se út ján.

4. Lap pan gá si idõ: 4–21 nap, leg gyak rab ban 1–2 hét.
5. Fon to sabb tü ne tek: A kli ni kai kép rend kí vül vál to za -

tos. A meg be te ge dés tí pu so san két fá zi sú. Az elsõ ún.
„grip pés” fá zis né hány na pig tar tó láz zal, le vert ség gel jár,
ezt né hány na pos tü net men tes idõ szak kö ve ti, majd je lent -
ke zik a má so dik fá zis ma gas láz zal és ideg rend sze ri tü ne -
tek kel. Leg gyak rab ban me nin gi tis, rit káb ban me nin go en -
cep ha li tis, my e li tis ala kul ki. Abor tív ese tek ben az elsõ fá -
zist nem kö ve ti az ideg rend sze ri „lo ka li zá ci ós” fá zis. Az
en cep ha li tis sel, my e li tis sel járó ese tek ben sú lyos tü ne tek
je lent kez nek (tu dat za var, bul ba ris pa raly sis stb.), leg gyak -
rab ban a váll öv iz ma i nak bé nu lá sa ész lel he tõ kö vet kez mé -
nyes at ró fi á val. En dé mi ás te rü le te ken sok a tü net men tes
át vé sze lés.

6. Fer tõ zõ ké pes ség tar ta ma: Em ber rõl em ber re nem
ter jed.

7. Te en dõk a be teg ség elõ for du lá sa kor:
a) Je len tés: Be- és ki je len tés re kö te le zett. Ha a meg be -

te ge dést elõ zõ leg „me nin gi tis se ro sa” vagy „en cep ha li tis

in fec ti o sa” di ag nó zis sal je len tet ték be, az ae ti o ló gia tisz tá -
zá sa után a be je len tést mó do sí ta ni kell a ki je len tõ la pon.

b) El kü lö ní tés: A be te get kór ház ba kell utal ni, de el kü -
lö ní te ni nem szük sé ges.

c) Jár vány ügyi la bo ra tó ri u mi vizs gá lat: Kö te le zõ. A
be teg ség gya nú ja ese tén al va dás gát ló nél kül, ste ri len vett
vér min tát, eset leg li qu ort kell kül de ni sze ro ló gi ai vizs gá -
lat ra az OEK Vi ro ló gi ai fõ osz tá lyá ra. A vér vé telt 2–3 hét
múl va meg kell is mé tel ni. Diag nosz tikus ér té ke a sa vó pár
vizs gá la ta alap ján meg ál la pí tott ti ter emel ke dés nek vagy a
spe ci fi kus IgM ki mu ta tá sá nak van.

d) Fer tõt le ní tés: Nem szük sé ges.
8. Meg elõ zés:
a) Nem spe ci fi kus: Kul lan csok el le ni vé de ke zés (ri asz -

tó sze rek, er dei dol go zók nál vé dõ öl tö zet vi se lé se), a bõr be
fú ró dott kul lan csok mi e lõb bi el tá vo lí tá sa.

b) Spe ci fi kus: Ak tív im mu ni zá lás.
1. A fog lal ko zá suk kö ré ben ve szé lyez te tett (er dé sze ti,

me zõ gaz da sá gi stb. dol go zók) sze mé lyek vé dõ ol tá sá ról a
mun kál ta tó kö te les gon dos kod ni, in ak ti vált vak ci ná val.
Az alap im mu ni zá lás 2 rész le tét té len ja va solt el kez de ni,
1 hó na pos in ter val lum mal és egy év múl va a har ma dik ol -
tás sal be fe jez ni. A hosszan tar tó vé dett ség biz to sí tá sa ér -
de ké ben az alap im mu ni zá lást köve tõen há rom éven ként
egy em lé kez te tõ ol tás szük sé ges.

2. Az en dé mi ás te rü le ten élõk, il let ve oda szán dé koz ni
uta zók or vo si vény re vé dõ ol tás ban ré sze sít he tõk.

En te ri tis in fec ti o sa
(Fer tõ zõ has me nés)
BNO10: 009.2
Eset de fi ní ció: Fel te he tõ en fer tõ zé ses ere de tû, kü lön bö -

zõ sú lyos sá gú en te rá lis meg be te ge dés, me lyet leg gyak rab -
ban has me nés, hasi fáj da lom, hány in ger, há nyás, láz vagy
ezen tü ne tek egy ré sze jel le mez.

1. Kór oko zók:
a) Ob li gát en te rá lis pat ho gén bak té ri u mok: Shi gel lák,

Sal mo nel lák, en te ro vi ru lens E. coli, Yer si nia en te ro co li ti -
ca, Cam py lo bac ter, Vib rio cho le rae.

b) Fa kul ta tív pat ho gén bak té ri u mok: Pse u do mo nas
 aeruginosa, Ae ro mo nas, nem-cho le ra vib ri ók, Stap hy lo -
coc cus au re us, Clost ri di um dif fi ci le, il let ve perf rin gens,
En te ro coc cus fa e ca lis, Ba cil lus ce re us, Ser ra tia.

c) Pa ra zi ták: Gi ar dia, Cryp tos po ri di um, En ta mo e ba his -
toly ti ca, Tri chi nel la spi ra lis, bél fér gek.

d) Ví ru sok: Ro ta ví rus, Nor walk, ast ro-, ca li ci-, co ro na-,
en te ra lis ade no ví ru sok stb.

2. Fer tõ zés for rá sa: A be teg és a tü net men tes ürí tõ em -
ber, bi zo nyos ese tek ben ál lat.

3. Ter je dé si mód: Szék let szó ró dás sal, élel mi sze rek,
eset leg ivó víz, für dõ víz köz ve tí té sé vel, köz vet len érint ke -
zés sel, kö zös sé gek ben fer tõ zött tár gyak út ján.

4. Lap pan gá si idõ: A kór oko zó tól füg gõ en 1–7 nap.
5. Fon to sabb tü ne tek: Há nyás, has me nés, vi zes, eset leg

nyá kos, rit kán vé res szék let tel, láz zal. Ko ra szü löt tek, cse -
cse mõk, le rom lott szer ve ze tû idõs sze mé lyek en te ro co li ti -
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se sú lyo sabb le fo lyá sú le het, a fo lya dék vesz te ség  miatt ex -
sic co sis ala kul hat ki.

6. Fer tõ zõ ké pes ség tar ta ma: A he veny szak alatt és utá -
na, amíg a kór oko zó a szék let tel ürül.

7. Te en dõk a be teg ség elõ for du lá sa kor:
A) Te en dõk a be teg gel:
a) Je len tés: Be- és ki je len tés re kö te le zett. Ha az or vos a

has me nést fer tõ zé ses ere de tû nek tart ja, a meg be te ge dést –
a mi e lõb bi el kü lö ní tés és egyéb jár vány ügyi in téz ke dé sek
ér de ké ben – „en te ri tis in fec ti o sa” di ag nó zis sal be kell je -
len te ni. A ki je len tõ la pon fel kell tün tet ni az el vég zett mik -
ro bi o ló gi ai la bo ra tó ri u mi vizs gá la tok ered mé nye it. Ha a
bak te rioló giai vizs gá lat utóbb va la me lyik egyéb be je len -
tés re kö te le zett en te rá lis fer tõ zõ be teg ség kór oko zó ját iga -
zol ja (Shi gel la, Sal mo nel la stb.), azt az en te ri tis in fec ti o sa
ki je len tõ lap ján kell kö zöl ni, és a továb biak ban a ki mu ta -
tott kór oko zó nak meg fe le lõ be teg ség re vo nat ko zó ren del -
ke zé sek sze rint kell el jár ni.

b) El kü lö ní tés: A be te get a he veny tü ne tek le zaj lá sá ig el 
kell kü lö ní te ni.

c) Jár vány ügyi la bo ra tó ri u mi vizs gá lat: Kö te le zõ.
Diag nosz tikus vizs gá lat ra a szék le tet az ÁNTSZ te rü le ti -
leg ille té kes mik ro bi o ló gi ai la bo ra tó ri u má ba kell kül de ni,
az ob li gát en te rá lis pat ho gen bak té ri u mok, va la mint a
meg be te ge dés kö rül mé nye i nek is me re té ben gya nú ba ke -
rült más kór oko zók (ví ru sok, pa ra zi ták) ae ti o ló gi ai sze re -
pé nek tisz tá zá sa cél já ból.

d) Fer tõt le ní tés: Fo lya ma tos fer tõt le ní tés szük sé ges. A
fer tõ zés meg elõ zé sé ben, va la mint a fer tõ zés ter je dé sé nek
meg gát lá sá ban a kéz fo lya ma tos fer tõt le ní té se a leg fon to -
sabb. Ugyan csak fon tos a nyer sen fo gyasz tan dó élel mi sze -
rek (gyü mölcs-, zöld ség fé lék stb.) gon dos le mo sá sa.

B) Te en dõk a be teg kör nye ze té ben:
A meg elõ zõ in téz ke dé se ket már a tü ne tek meg je le né se -

kor, még az ae ti o ló gia (mik ro bi o ló gi ai di ag nó zis) tisz tá zá -
sa elõtt meg kell ten ni. A be teg csa lá di vagy in téz mé nyi
kör nye ze té ben 7 nap ra jár vány ügyi meg fi gye lés alá ki zá -
ró lag azon sze mé lye ket kell he lyez ni, akik 0–6 éves gyer -
me kek kö zös sé gé be jár nak, vagy ilyen kö zös sé gek ben, in -
téz mé nyek ben gyer me kek el lá tá sá val kap cso la tos ve szé -
lyez te tõ mun ka kör ben dol goz nak; akik szo ci á lis, il let ve
egész ség ügyi in téz mé nyek ápolt jai/gon do zott jai, akik a
köz vet len be teg el lá tás so rán étel- és gyógy szer ki osz tást
vé gez nek; il let ve akik hõ ke ze lés nél kül köz vet le nül köz -
fo gyasz tás ra ke rü lõ élel mi sze re ket, éte le ket, ita lo kat ke -
zel nek: köz ét kez te tés ben, víz mû vek ben dol goz nak; anya -
te jet ad nak, vagy anya te jet ke zel nek. Ezen sze mé lye ket a
jár vány ügyi meg fi gye lés idõ tar ta má ra mun ka kö rük tõl/te -
vé keny sé gük tõl, 0–6 éves gyer mek kö zös ség lá to ga tá sá tól
el kell til ta ni. Az ilyen sze mé lyek a kö zös ség/in téz mény
lá to ga tá sát, il let ve fog lal ko zá su kat/te vé keny sé gü ket csak
ak kor foly tat hat ják, ha a meg fi gye lé si idõ alatt az en te ri tis
in fec ti o sá val be je len tett be teg szék le té bõl pat ho gen kór -
oko zó nem volt ki mu tat ha tó, va la mint a jár vány ügyi meg -
fi gye lés ide je alatt en te rá lis fer tõ zés re uta ló tü ne tek nem
je lent kez tek. Ha a be teg nél a diag nosztikus vizs gá lat so rán 

je len tés re kö te le zett fer tõ zõ be teg ség kór oko zó ját mu tat -
ták ki, a kör nye ze té ben élõk nél a meg ál la pí tott fer tõ zõ be -
teg ség re vo nat ko zó ren del ke zé sek sze rint kell el jár ni.

8. Meg elõ zés: Ál ta lá nos hi gi é nés, kór ház hi gi é nés és
mun ka al kal mas sá gi rend sza bá lyok be tar tá sa, kü lö nös te -
kin tet tel a kéz mo sás ra, az élel mi sze rek, ivó víz szennye zõ -
dés tõl való vé del mé re.

Ví ru sos gast ro en te ri ti sek

BNO10: A08

Ade no ví ru sok okoz ta gast ro en te ri tis

BNO10: A08.2

1. Kór oko zó: A Mas ta de no vi rus ge nus F sub ge nu sá ba
tar to zó 40 és 41 sze ro tí pu sú ade no ví ru sok, kör nye ze ti ha -
tá sok kal szem ben kö ze pe sen el len ál ló ak.

2. Fer tõ zés for rá sa: A be teg és a kór oko zó-hor do zó em -
ber.

3. Ter je dé si mód: Szék let tel szennye zett tár gyak, élel -
mi szer, ivó víz, pisz kos kéz, csepp fer tõ zés út ján. A szék let -
tel nagy mennyi sé gû ví rus ürül (109–1011/g szék let).

4. Lap pan gá si idõ: Kb. 7 nap.

5. Fon to sabb tü ne tek: Eny he láz zal, fel sõ lég úti tü ne tek -
kel, kb. 9 na pig has me nés sel, kb. 2 na pig há nyás sal járó,
át la go san 8–12 na pig (a 41 sze ro tí pus nál hosszabb, 14 na -
pig) tar tó meg be te ge dés. A be te gek nagy ré sze 3 éves nél
fi a ta labb. A be teg ség le zaj lá sa után hosszabb ide ig tar tó
lak tóz-in to le ran cia ala kul hat ki.

6. Fer tõ zõ ké pes ség tar ta ma: A tü ne tek ide jén, il let ve
amíg a ví ru sok a szék let tel ürül nek.

7. Te en dõk a be teg ség elõ for du lá sa kor és a be teg kör -
nye ze té ben; meg elõ zés: Az en te ri tis in fec ti o sa össze fog la -
ló meg ne ve zés alatt meg ha tá ro zot tak sze rint.

Nor walk ví rus okoz ta gast ro en te ri tis

BNO10: A08.1

1. Kór oko zó: A Ca li ci vi ri dae csa lád ba tar to zó Nor walk
ví rus. Vi lág szer te el ter jedt, a kör nye ze ti ha tá sok kal szem -
ben el len ál ló (sav, hõ, klór).

2. Fer tõ zés for rá sa: A be teg és kór oko zó-hor do zó em -
ber.

3. Ter je dé si mód: Fel te he tõ en fe cal-oral, de kö zös sé -
gek ben kon takt mó don, élel mi szer és ivó víz út ján, il let ve
lég úti ter je dés is le het sé ges.

4. Lap pan gá si idõ: Ál ta lá ban 24–48 óra (10–50 óra).

5. Fon to sabb tü ne tek: Rossz kö zér zet tel, hõ emel ke -
dés sel, hány in ger rel, há nyás sal (fõ ként gyer mek nél),
has me nés sel (jel lem zõb ben fel nõtt nél), fej fá jás sal, hasi
és izom fáj da lom mal vagy ezek kom bi ná ci ó já val járó
meg be te ge dés, mely eny he le fo lyá sú, gyak ran jár vá -
nyos for má ban je lent ke zik. A fer tõ zés két éves kor alatt
ál ta lá ban tü net men tes.

6. Fer tõ zõ ké pes ség tar ta ma: A tü ne tek fenn ál lá sa alatt,
il let ve azok meg szû né se után kb. 48 órá ig.
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Te en dõk a be teg ség elõ for du lá sa kor és a be teg kör nye -
ze té ben; meg elõ zés: Az en te ri tis in fec ti o sa össze fog la ló
meg ne ve zés alatt meg ha tá ro zot tak sze rint.

Ro ta ví rus okoz ta gast ro en te ri tis
BNO10: A08.0
1. Kór oko zó: A Re o vi ri dae csa lád ba tar to zó ro ta ví rus

A, B és C sze ro cso port ja (a töb bi sze ro cso port ál la tok ban
okoz csak meg be te ge dést). A VP7, il let ve VP4 fel szí ni an -
ti gé nek alap ján G és P sze ro tí pu sa is mert. A kör nye ze ti ha -
tá sok kal szem ben el len ál ló, de a klór in ak ti vál ja.

2. Fer tõ zés for rá sa: A be teg és kór oko zó-hor do zó em -
ber.

3. Ter je dé si mód: Va ló szí nû leg fe cal-oral, to váb bá kon -
takt ter je dés szék let tel szennye zett kéz út ján vagy a lég uta -
kon ke resz tül. Ada tok van nak szennye zett víz okoz ta fer -
tõ zé sek re is.

4. Lap pan gá si idõ: Kb. 24–72 óra.
5. Fon to sabb tü ne tek: Fõ ként cse cse mõk és kis gyer me -

kek láz zal, há nyás sal, vi zes has me nés sel, gyak ran sú lyos,
néha de hid rá ci ó hoz ve ze tõ tü ne tek kel je lent ke zõ meg be te -
ge dé se, ki fe je zett õszi-té li meg je le né si gya ko ri ság gal. A
no so co mi á lis gast ro en te ri ti sek nagy ré sze ro ta ví rus fer tõ -
zés. Az új szü löt tek fer tõ zé se gyak ran tü net men tes, il let ve
tü net sze gény.

6. Fer tõ zõ ké pes ség tar ta ma: A be teg ség he veny sza ká -
ban (át la go san 4–6 nap), és ké sõbb mind ad dig, míg a ví -
rus ürí tés tart. A ví rus ál ta lá ban nem mu tat ha tó ki a fer tõ zés 
8. nap ja után, de 30 na pon túl tar tó ürí tést is ki mu tat tak im -
mun ká ro so dott be te ge ken.

7. Te en dõk a be teg ség elõ for du lá sa kor:
A) Te en dõk a be teg nél:
a) Je len tés: En te ri tis in fec ti o sa di ag nó zis sal be- és ki je -

len tés re kö te le zett.
b) El kü lö ní tés: A be teg el kü lö ní té se kö te le zõ a tü ne tek

le zaj lá sá ig.
c) Jár vány ügyi la bo ra tó ri u mi vizs gá la tok: Igény be ve -

he tõ. Szék let min ta küld he tõ az ÁNTSZ te rü le ti leg ille té -
kes la bo ra tó ri u má ba vi ro ló gi ai vizs gá la tok cél já ból.

d) Fer tõt le ní tés: A be teg vá la dé ka i val szennye zett tár -
gyak, kéz fo lya ma tos fer tõt le ní té se szük sé ges.

B) Te en dõk a be teg kör nye ze té ben:
A be teg kör nye ze té ben élõ ket 7 nap ra jár vány ügyi meg -

fi gye lés alá kell he lyez ni, és el kell til ta ni az élel mi sze rek -
kel, ita lok kal, ivó víz zel, gyógy sze rek kel, gyógy ha tá sú ké -
szít mé nyek kel, anya tej jel való köz vet len te vé keny ség tõl,
0–3 éves gyer mek kö zös sé gek lá to ga tá sá tól, il let ve az ott
való mun ká tól, 0–6 éve sek, im mun ká ro so dot tak egész ség -
ügyi in téz mé nye i ben az ápo lói, gon do zói mun ka kör be töl -
té sé tõl. Bent la ká sos in téz mény ben, kór há zi osz tá lyon elõ -
for dult meg be te ge dés ese tén az in téz mény ben, osz tá lyon
vagy jól el kü lö nít he tõ kö rül mé nyek kö zött a szo bá ra vo -
nat ko zó an 7 na pos fel vé te li zár la tot kell el ren del ni. Az ez
idõ alatt ki bo csá tot tak zá ró je len té sén a be teg gel való kon -
tak tust fel kell tün tet ni, és a jár vány ügyi meg fi gye lés foly -
ta tá sa ér de ké ben ér te sí te ni kell a vá ro si in té ze tet.

8. Meg elõ zés: A sze mé lyi, kór ház hi gi é nés és élel me -
zés-egész ség ügyi rend sza bá lyok be tar tá sa.

Gi ar di a sis
BNO10: A07.1
1. Kór oko zó: Gi ar dia lamb lia.
2. Fer tõ zõ for rás: Fer tõ zött em ber.
3. Ter je dé si mód: En te rá lis úton, köz vet len érint ke zés,

ivó víz, élel mi sze rek, pisz kos kéz út ján.
4. Lap pan gá si idõ: 1–2 hét.
5. Fon to sabb tü ne tek: Vál to za tos gast ro en te rá lis tü ne -

tek (ét vágy ta lan ság, gyo mor- és bél pa na szok, fej fá jás, szé -
dü lés, ren det len szék ürí tés). Gyer me kek nél gya ko ri az
ana e mia. A fer tõ zés gyak ran tü net men tes.

6. Fer tõ zõ ké pes ség tar ta ma: Amíg a pro to zo o nok a bél -
ben je len van nak.

7. Ten ni va lók a be teg ség elõ for du lá sa kor:
A) Te en dõk a be teg gel:
a) Je len tés: Ha en te rá lis tü ne te ket okoz, ak kor en te ri tis

in fec ti o sa ként be- és ki je len tés re kö te le zett. A ki je len tõ la -
pon fel kell tün tet ni a pa ra zi to ló gi ai la bo ra tó ri u mi vizs gá -
lat ered mé nyét.

b) El kü lö ní tés: Nem szük sé ges.
c) Jár vány ügyi la bo ra tó ri u mi vizs gá lat: Kö te le zõ.

Diag nosz tikus vizs gá lat ra kül den dõ szék let min ta, eset leg
du o de ná lis nedv az ÁNTSZ te rü le ti leg ille té kes pa ra zi to -
ló gi ai la bo ra tó ri u má ba vagy az OEK Pa ra zi to ló gi ai osz tá -
lyá ra.

d) Fer tõt le ní tés: Fo lya ma tos fer tõt le ní tés szük sé ges. A
be teg kö rü li fer tõt le ní té si te en dõk kö zül a leg fon to sabb a
re in fek ció, il let ve a pe ték át vi te lé nek meg aka dá lyo zá sa.
En nek meg fele lõen a kéz, il let ve a kö röm alá ke rült pe ték
– me leg, fo lyó víz zel, szap pan nal és fõ leg kö röm ke fé vel
vég zett – kéz mo sás sal tá vo lít ha tók el. A be teg ál tal hasz -
nált fe hér ne mû ket, ru ha ne mû ket 30 per cig tör té nõ for ra -
lás sal vég zett ki fõ zés sel, a nem mos ha tó fel sõ ru há za tot le -
he tõ leg gõ zö lés sel vég zett, for ró va sa lás sal kell fer tõt le ní -
te ni. Tár gya kat, pad ló za tot ha tá sos fer tõt le ní tõ sze rek kel
kell fer tõt le ní te ni.

B) Te en dõk a be teg kör nye ze té ben: Szék let szû rõ vizs -
gá lat, a fer tõ zött sze mé lye ket a be teg gel egy ide jû leg ja va -
solt gyógy ke zel ni.

8. Meg elõ zés: Ál ta lá nos sze mé lyi hi gi é nés rend sza bá -
lyok be tar tá sa, szék let szó ró dás meg aka dá lyo zá sa. Tró pu si 
te rü le ten pa lac ko zott víz fo gyasz tá sa.

Feb ris fla va
(Sár ga láz)
BNO10: A95
1. Kór oko zó: A sár ga láz ví ru sa a Fla vi vi ri dae csa lád ba

tar to zik.
2. Fer tõ zés for rá sa: Fer tõ zött em ber (vá ro si sár ga láz),

ma jom, eset leg más ál lat (er dei sár ga láz).
3. Ter je dé si mód: A szú nyo gok vér szí vás út ján fer tõ -

zõd nek és fer tõ zöt tek ma rad nak egész éle tü kön át, és szú -
rá suk kal ter jesz tik a kór oko zót. A vá ro si sár ga láz vek to ra
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az Ae des aegyp ti, a dzsun gel ben más szú nyog is le het.
Tró pu si or szá gok ban for dul elõ (Af ri ka, Dél-Ame ri ka).
Af ri ká ban 15 fok É-i és 10 fok D-i szé les sé gi kö rök te rü le -
tén. A fer tõ zés em ber rõl em ber re köz vet le nül nem ter jed.

4. Lap pan gá si idõ: 3–6 nap.
5. Fon to sabb tü ne tek: Hi deg rá zás, ma gas láz, fej- és

hát fá jás, hány in ger, há nyás, vér zé ses tü ne tek (orr vér zés,
vér há nyás, vé res szék let stb.) is ki ala kul hat nak. A sár ga -
ság a be teg ség kez de tén eny he, ké sõbb in ten zí veb bé vá lik. 
Abor tív ese tek gya ko ri ak.

6. Fer tõ zõ ké pes ség tar ta ma: A be teg vére a tü ne tek
meg je le né se elõtt, kb. 2 nap pal és a lá zas szak elsõ 3–5
nap ján fer tõ zõ ké pes. A szú nyog a fer tõ zött vér szí vá sa
után 9–12 nap múl va vá lik fer tõ zõ ké pes sé és ma rad fer tõ -
zõ egész éle te fo lya mán. A szú nyog kb. 30 na pig él.

7. Te en dõk a be teg ség elõ for du lá sa kor:
A) Te en dõk a be teg gel:
a) Je len tés: Be- és ki je len tés re kö te le zett. Fa xon vagy

te le fo non is je len te ni kell az OEK Jár vány ügyi osz tá lyá -
nak, az ÁNTSZ te rü le ti leg ille té kes me gyei in té ze té nek. A
meg be te ge dés rõl az Egész ség ügyi Vi lág szer ve ze tet az
OTH tá jé koz tat ja.

b) El kü lö ní tés: A be te get szú nyog men tes kö rül mé nyek
kö zött, ki je lölt kór ház ban (Fõ vá ro si Szent Lász ló) kell
gyógy ke zel ni.

c) Jár vány ügyi la bo ra tó ri u mi és vi ro ló gi ai di ag nosz ti -
kai vizs gá lat: Kö te le zõ, az OEK Vi ro ló gi ai fõ osz tá lyá val
te le fo non tör tént elõ ze tes meg be szé lés alap ján.

d) Fer tõt le ní tés: Nem szük sé ges, de a szú nyog men tes -
ség biz to sí tan dó.

8. Meg elõ zés: Szú nyog te nyé szõ he lyek el len õr zé se, az
Ae des aegyp ti vagy lár vái elõ for du lá sá ra néz ve (fõ leg re -
pü lõt erek, ki kö tõk kör nyé kén). Szú nyog ir tás a sár ga láz
öve zet bõl ér ke zõ re pü lõ gé pe ken az Egész ség ügyi Vi lág -
szer ve zet elõ írásai sze rint. Vé dõ ol tás (lásd 9. pont).

9. El já rás nem zet kö zi for ga lom ban: Az Egész ség ügyi
Vi lág szer ve zet éven ként tá jé koz ta tót ad ki azok ról az or -
szá gok ról, ame lyek a be uta zók tól sár ga láz el le ni vé dõ ol -
tást iga zo ló bi zo nyít ványt kí ván nak. Ma gyar or szá gon a
sár ga láz el le ni ol tá so kat ki zá ró lag az OEK Nem zet kö zi
Ol tó köz pont ja vég zi, nem zet kö zi ér vé nyû ol tá si bi zo nyít -
ványt is csak az OEK Nem zet kö zi Ol tó köz pont ja ad hat ki.
Az ol tá si bi zo nyít vány az elsõ ol tás utá ni 10. nap tól, ille tõ -
leg az új ra ol tás nap já tól szá mít va 10 évig ér vé nyes.

Feb ris re cur rens
(Vissza té rõ láz)
BNO10: A68.0
1. Kór oko zó: Bor rel lia re cur ren tis (Spi ro che ta Ober -

meyeri).
2. Fer tõ zés for rá sa: A be teg em ber.
3. Ter je dé si mód: A be teg sé get a ru ha te tû ter jesz ti,

amely a fer tõ zött vér szí vá sa után 4–5 nap múl va lesz fer -
tõ zõ ké pes és egész éle tén át (20–40 na pig) fer tõz. A
vissza té rõ láz két fé le for má ban for dul elõ, Eu ró pá ban a
tetû ál tal ter jesz tett vissza té rõ láz és Eu ró pán kí vül a kul -

lan csok ál tal ter jesz tett – in kább en dé mi ás jel le gû – for ma. 
Utób bi nak a kór oko zói a B. dut to ni, B. per si ca stb. (A kul -
lan csok ál tal ter jesz tett vissza té rõ láz lap pan gá si ide je rö -
vi debb, s a lá zas ro ha mok több ször is mét lõd nek.)

4. Lap pan gá si idõ: 3–14 nap, leg több ször 7 nap.
5. Fon to sabb tü ne tek: A be teg ség hi deg rá zás sal kez dõ -

dik, a láz 2–9 na pig tart, majd 2–4 na pos láz ta lan sza kasz
kö vet ke zik. Ke ze let len ese tek ben a láz 2–10 al ka lom mal
is vissza tér het. A máj és a lép meg na gyob bo dik, a be teg
bõ ré nek a szí ne eny hén sár ga, a sár ga ság sú lyos eset ben
fo ko zó dik. Az ar con és a vál la kon át me ne ti leg bõr pír és
pe te chi ák ke let kez het nek.

6. Fer tõ zõ ké pes ség tar ta ma: Amíg a vér ben bor rel li ák
ke rin ge nek, rend sze rint a kli ni kai tü ne tek fenn ál lá sá ig.
Em ber rõl em ber re köz vet le nül nem ter jed.

7. Te en dõk be teg ség elõ for du lá sa kor:
A) Te en dõk a be teg gel:
a) Je len tés: Be- és ki je len tés re kö te le zett. Fa xon vagy

te le fo non is je len te ni kell az OEK Jár vány ügyi osz tá lyá -
nak, az ÁNTSZ te rü le ti leg ille té kes me gyei in té ze té nek. A
meg be te ge dés rõl az Egész ség ügyi Vi lág szer ve ze tet az
OTH tá jé koz tat ja.

b) El kü lö ní tés: A be te get azon nal ható el já rás sal tör tént
tet vet le ní tés után fer tõ zõ osz tá lyon kell el kü lö ní te ni.

c) Jár vány ügyi la bo ra tó ri u mi vizs gá lat: Kö te le zõ. Be -
kül den dõ tárgy le me zen ki hú zott vér ke net és vas tag-csepp
az ÁNTSZ te rü le ti leg ille té kes me gyei in té ze té nek la bo ra -
tó ri u má ba.

d) Fer tõt le ní tés: Tet vet le ní tés azon nal ható el já rás sal és 
a te tû men tes ál la pot fenn tar tá sa.

B) Te en dõk a be teg kör nye ze té ben:
Tet vet le ní tés és a te tû men tes ál la pot fenn tar tá sa. A tet -

vet le ní tést azon nal ható mód szer rel kell vég re haj ta ni. A
be teg kör nye ze té ben élõ sze mé lye ket 14 nap ra jár vány -
ügyi meg fi gye lés alá kell he lyez ni. A meg fi gye lést rend -
sze res tet ves sé gi vizs gá la tok kal kell ki egé szí te ni. Ha a te -
tû men tes ál la pot fenn tar tá sa nem biz to sít ha tó, 14 nap ra
jár vány ügyi zár la tot kell el ren del ni.

8. Meg elõ zés: Tet ves ség el le ni vé de ke zés, rend sze res
tet ves sé gi vizs gá la tok az el tet ve se dés meg aka dá lyo zá sá ra, 
tet vet le ní tés. A fer tõ zött vér la bo ra tó ri u mi fel dol go zá sa -
kor védõ rend sza bá lyok be tar tá sa.

Fer tõ zõ spon gi form en cep ha lo pat hi ák
Su ba cut spon gi form en cep ha lo pat hi ák
(Fer tõ zõ szi va csos agy ve lõ bán tal mak)
BNO10: A81

Trans mis si bi lis spon gi form en cep ha lo pat hi ák (TSE)
(Át vi he tõ szi va csos agy ve lõ bán tal mak)
A fer tõ zõ spon gi form en cep ha lo pat hia (su ba cut spon gi -

form en cep ha lo pat hia, trans mis si bi lis spon gi form en cep -
ha lo pat hia) pri o nok ál tal oko zott, az em bert és szá mos em -
lõs ál lat fajt érin tõ, a köz pon ti ideg rend szer prog resszív,
de ge ne ra tív el vál to zá sá val járó ha lá los ki me ne te lû be teg -
sé gek gyûj tõ ne ve. Az egyes kór for mák fõbb kli ni kai tü ne -
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tei ha son ló ak, azon ban az agy ban meg fi gyel he tõ patoló -
giai el vál to zá sok rész ben el té rõ ek. E be teg sé gek re az agy
szür ke ál lo má nyá ban mik ro szkó pos nagy ság ren dû üre gek
ke let ke zé se és kó ros pri on fe hér jék fel hal mo zó dá sa jel -
lem zõ. La bo ra tó ri u mi kö rül mé nyek kö zött a TSE be teg -
ség ben szen ve dõk kü lön fé le szö ve te i vel, il let ve azok ki -
vo na tá val egyes ál lat fa jok fer tõz he tõk.

Eset de fi ní ció: prog re di á ló de men ti á val, ext ra pi ra mi dá -
lis moz gás za var ral (leg gyak rab ban my oc lo nus), kis agyi
tü ne tek kel járó kór kép. Az EEG el té rés bi zo nyos kór for -
mák ban jel leg ze tes.

Je len leg öt hu mán pri on be teg ség is mert: Cre utz feldt-
Ja kob-be teg ség (CJB), a va ri áns Cre utz feldt-Ja kob-be teg -
ség (vCJB), a Gerst mann-Stra uss ler-Sche in ker-be teg ség
(GSSB), a fa tá lis in som nia (FI) és a kuru.

A leg na gyobb epi de mi o ló gi ai je len tõ sé ge a vCJB-nek
van.

1. Kór oko zó: Egy kó ros fe hér je (pri on), mely egy, az
egész sé ges szer ve zet ben fõ ként az ideg rend szer ben meg -
ta lál ha tó cel lu lá ris fe hér je (ún. pri on pro te in – PrP) kó ros,
izo form vál to za ta. Az ágens sa ját nuk le in sa vat nem tar tal -
maz. A pri on meg vál toz tat ja a nor mál cel lu lá ris fe hér je
szer ke ze tét, így azt is kó ros sá te szi, és ez a fo lya mat lánc -
re ak ció sze rû en foly ta tó dik. A pri on az en zi mek szá má ra
csak rész ben le bont ha tó, így fel hal mo zó dik, és szö ve ti
dest ruk ci ót hoz lét re.

2. A fer tõ zés for rá sa: A be teg és a pri ont hor do zó tü net -
men tes em ber vagy ál lat.

3. Ter je dé si mód: Az ese tek több sé gé ben is me ret len, rit -
káb ban örök le tes (fa mi li á ris CJB, GSS és fa mi li á ris FI)
vagy pa ren te rá lis/no so co mi á lis. A kó ros fe hér je leg na -
gyobb mennyi ség ben az agy ban, a ge rinc ve lõ ben és a
szem ben van je len. A li qu or, a nyi rok szer vek, a vese, a
máj, a tüdõ és a pla cen ta fer tõ zõ ké pes sé ge ala csony. A no -
so co mi á lis ter je dés a CJB ese tén – spe ci á lis in va zív or vo si
be avat ko zá sok ré vén, fer tõ zött szö ve tek (sza ru hár tya,
dura ma ter) át ül te té se so rán, fer tõ zött szö ve tek kel, li qu or -
ral szennye zett or vo si esz kö zök (ideg se bé sze ti esz kö zök,
lum bál punk ci ós tû, imp lan tált elekt ró dák stb.) köz ve tí té -
sé vel, va la mint agy ala pi mi rigy bõl ki vont nö ve ke dé si és
go na dot rop hor mon ada go lá sá val jött lét re.

A pri o nok bi zo nyos faj tái a pa ren te rá lis ter je dés mel lett
ali men tá ris úton is ter jed nek. A szar vas mar hák spon gi -
form en cep ha lo pat hi á ját oko zó ún. BSE pri on az em ber re
is át vi he tõ és vCJB-t okoz. A BSE pri on a vé kony bél alsó
sza ka szá ból fel szí vód va az im mun rend szer ele me i nek
köz ve tí té sé vel jut az ideg rend szer be. A kó ros fe hér je az
ese tek egy ré szé ben vCJB-ben szen ve dõ be te gek nyi rok -
szö ve te i bõl, ton sil lá já ból is ki mu tat ha tó.

A vCJB em ber rõl em ber re való ter je dé se el sõ sor ban no -
so co mi á lis fer tõ zés ként fel té te lez he tõ, a vér fer tõ zést ter -
jesz tõ sze re pe sem zár ha tó ki. A be te gek bõ ré vel, nyál ka -
hár tyá já val tör té nõ érint ke zés, a vi ze let tel, szék let tel,
nyál lal és könnyel tör té nõ eset le ges kon ta mi ná ció nem je -
lent ve szélyt a pri o nok ak vi rá lá sa szem pont já ból.

4. Lap pan gá si idõ: A kó ros fe hér je a szer ve zet ben éve -
kig, év ti ze de kig lap pang hat anél kül, hogy be teg sé get
okoz na. A lap pan gá si idõ függ a fer tõ zõ dés mód já tól is.

5. Fon to sabb tü ne tek: Lásd az eset de fi ní ci ó nál.
6. A fer tõ zõ ké pes ség tar ta ma: A kó ros fe hér je szer ve -

zet ben tör té nõ meg je le né sé tõl kez dõ dõ en a be teg ha lá lá ig
tart. Va ló szí nû sít he tõ, hogy a be teg no so co mi a lis úton az
in ku bá ci ós idõ ben is fer tõ zõ ké pes.

7. Te en dõk a be teg ség elõ for du lá sa kor:
A) Te en dõk a be teg gel:
a) Je len tés: Be- és ki je len ten dõ. A be teg sé get vagy an nak

gya nú ját az ész le lõ or vos nak kell be je len te nie. A be je len tés
alap ja a kli ni kai és/vagy pa to ló gi ai di ag nó zis. Az eset be je -
len té sé rõl az OEK ér te sí ti az Or szá gos Pszi chi át ri ai és Ne u -
ro ló gi ai In té zet (OPNI) Ne u ro pat ho ló gi ai osz tá lyát. Az
OPNI a hoz zá be ér ke zett (az OEK ál tal nem is mert) új ese -
tek rõl ér te sí ti az OEK Jár vány ügyi osz tá lyát. Az OPNI az ál -
ta la el vég zett vizs gá la tok ered mé nyé rõl, a be teg ség gya nú já -
nak meg erõ sí té sé rõl vagy ki zá rá sá ról tá jé koz tat ja az OEK
Jár vány ügyi osz tá lyát. Az ér te sü lést köve tõen az eset ki vizs -
gá lá sát az ÁNTSZ me gyei in té ze té nek epi de mi o ló gu sa az
erre a cél ra rend sze re sí tett kér dõ ív alap ján vég zi. Ha a vizs -
gá lat so rán meg ál la pí tás ra ke rül, hogy a be teg do ná ció cél já -
ból vért adott, a vér adás idõ pont já ról és he lyé rõl ér te sí te ni
kell az Or szá gos Vér el lá tó Szol gá la tot.

b) El kü lö ní tés: A be te get sem ott ho ná ban, sem az egész -
ség ügyi in téz mény ben nem kell el kü lö ní te ni.

c) Diag nosz tikus la bo ra tó ri u mi vizs gá lat: A biz tos
 diagnózist csak post mor tem, az agy szö vet vizs gá la ta alap -
ján le het meg ál la pí ta ni. A kór bonc ta ni és kór szö vet ta ni
vizs gá lat kö te le zõ. A bon co lás so rán el tá vo lí tott agyat az
Or szá gos Pszi chi át ri ai és Ne u ro ló gi ai In té zet Ne u ro pat ho -
ló gi ai osz tá lyá ra kell kül de ni. A min ták ból a kó ros pri on
pro te in im mun hisz to ké mi ai vagy Wes tern blot tech ni ká -
val mu tat ha tó ki. Élõ szer ve zet ben a pri on je len lé te nem
iga zol ha tó, ki vé ve a vCJB ese te ket, ahol a ton sil lák ból
meg le het kí sé rel ni a kór oko zó ki mu ta tá sát.

Egyéb vizs gá la tok: A li qu or 14–3–3 fe hér je vizs gá la ta,
mely va ló szí nû sít he ti az élõ, fel té te le zett be teg sze mély nél 
a CJB di ag nó zi sát, to váb bá a pri on pro te in gén vizs gá la ta
az OPNI Ne u ro pat ho ló gi ai osz tá lyá val tör tént egyez te tést
köve tõen el vé gez he tõ.

d) Fer tõt le ní tés: A pri o nok mint rend kí vül re zisz tens,
fe hér je ter mé sze tû anya gok, a szo ká sos fer tõt le ní té si vagy
ste ri li zá lá si el já rá sok kal nem in ak ti vál ha tók.

Pri on nal kon ta mi ná lód(hat)ott, vagy pri o no kat tar tal -
ma zó anya gok fer tõt le ní té se: A fer tõ zött anya got (tör lõ,
egyéb tex tí lia stb.) elõ vá ku u mos au tok láv ban kell ke zel ni
134 °C hõ mér sék le ten, 206 kPa nyo má son, 1 órás be ha tá si
idõ mel lett.

Pri on nal kon ta mi ná lód(hat)ott fe lü le tek (pl. bonc asz tal
stb.) fer tõt le ní té se: A fe lü le te ket elõ ször 1 N nát ri um hid ro -
xid (NaOH) ol dat tal kell ke zel ni úgy, hogy a lúg ol dat a fe -
lü le tet min de nütt egyen le te sen el lep je. Be ha tá si idõ 1 óra.
En nek le tel te után a ke zelt fe lü le tet víz zel ala po san le kell
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öb lí te ni, majd el sõ sor ban klór ha tó anya gú fer tõt le ní tõ szer -
rel de zin fi ci á lást vég zünk az adott ké szít mény nél elõ írt
kon cent rá ció és be ha tá si idõ mel lett.

Pri on nal kon ta mi ná lód(hat)ott ideg rend sze ri vagy sze -
mé sze ti be avat ko zá sok hoz, va la mint bon co lás hoz al kal -
ma zott esz kö zök, mû sze rek fer tõt le ní té se: Az esz kö zö ket,
mû sze re ket elõ ször 1 N nát ri um-hid ro xid (NaOH) ol dat -
ban áz tat juk 1 órá ig, majd a lúg ol da tot víz zel ala po san le -
öb lít ve a ke zelt esz kö zö ket, mû sze re ket meg kell tisz tí ta ni, 
majd elõ vá ku u mos au tok láv ban 134 °C hõ mér sék le ten,
206 kPa nyo má son 1 órán át ke zel jük.

Pri on nal fer tõ zött kí sér le ti ál la tok te te mei, az alom, va -
la mint a ka da ver ki zá ró lag el ége tés sel (ham vasz tás sal) fer -
tõt le nít he tõ. (Az el te me tett ka da ver fer tõ zõ ké pes sé ge még
3 év múl va is meg ma rad!)

Az 1 N nát ri um-hid ro xid (NaOH) ol dat ké szí té se:
40 g nát ri um-hid ro xi dot (NaOH) 1 li te res mé rõ lom bik -

ba he lye zünk, majd ezt desz til lált víz zel az 1 li te res je lig
fel önt jük, és meg vár juk, míg a nát ri um-hid ro xid ma ra dék
nél kül fel ol dó dik. Na gyobb mennyi sé gû ol dat szük ség let
ese tén a fen ti arányt be tart va ké szít jük el az ol da tot. A nát -
ri um-hid ro xid ol da tot fel hasz ná lás elõtt min dig fris sen
kell ké szí te ni.

B) Te en dõk a be teg kör nye ze té ben:
Spe ci á lis jár vány ügyi in téz ke dés re nincs szük ség. Ha a

ren del ke zés re álló ada tok a meg be te ge dés fa mi li á ris, örök -
le tes jel le gét tá maszt ják alá, a ge ne ti kai vizs gá la tok vég zé -
sé re vo nat ko zó an a Ne u ro ló gi ai Szak mai Kol lé gi um aján -
lá sa sze rint kell el jár ni.

8. Meg elõ zés: A be te gek ápo lá sa kor a szo ká sos hi gi é nés 
elõ írásokat be kell tar ta ni. Az in va zív be avat ko zá sok hoz
egy szer hasz ná la tos esz kö zö ket kell al kal maz ni.

A pri o nok vér rel tör té nõ át vi te le po ten ci á lis koc ká za tá -
nak csök ken té se ér de ké ben a do nor sze lek ci ós el já rá sok
so rán a fer tõ zõ spon gi form en cep ha lo pat hi á ban vagy is -
me ret len ere de tû de men ti á ban szen ve dõ be te ge ket és az
olyan sze mé lye ket, akik nek csa lád já ban (vér sze rin ti ro ko -
nai kö zött) a pri on be teg sé gek bár me lyi ke vagy an nak gya -
nú ja elõ for dult, a vér adás ból ki kell zár ni. Nem ad hat nak
vért azok sem, aki ket hu mán ere de tû nö ve ke dé si vagy go -
na dot róp hor mon nal ke zel tek, vagy akik em ber bõl szár -
ma zó dura ma ter vagy cor nea transz plan tá ci ó ban ré sze sül -
tek. A koc ká za ti cso por tok ba tar to zó sze mé lyek egyéb
szer vei és szö ve tei sem hasz nál ha tók fel át ül te tés cél já ra.
A hu mán és az ál la ti ere de tû szer vek, szö ve tek fel hasz ná -
lá sá val tör té nõ gyógy szer ké szít mé nyek elõ ál lí tá sa kor a
VII. Ma gyar Gyógy szer könyv vo nat ko zó elõ írásait kell ér -
vé nye sí te ni. A mun kál ta tó nak kö te les sé ge gon dos kod ni a
fer tõ zés ve szé lyé nek po ten ci á li san ki tett mun ka vál la lók
(pl. la bo ra tó ri u mi dol go zók, az ál lat te nyész tés ben és fel -
dol go zás ban fog lal koz ta tot tak) egész sé gé nek vé del mé rõl.

A fer tõ zõ spon gi form en cep ha lo pat hi ák kal kap cso la tos
epi de mi o ló gi ai ki vizs gá lás, to váb bá a meg elõ zõ és kont -
roll te vé keny ség rész le tes le írá sát az OEK ál tal ki adott
Mód szer ta ni le vél tar tal maz za.

Cre utz feldt-Ja cob-be teg ség (CJB)
(Su ba cut spon gi form agy ve lõ bán ta lom)
BNO10: A81.0
Elõ for du lás: A be teg sé get az 1920-as évek ele jén ír ták

le elõ ször. A vi lág azon or szá ga i ban, ahol re giszt rál ják,
meg kö ze lí tõ en azo nos gya ko ri ság gal (0,5–1 eset/1 mil lió
la kos) for dul elõ, leg gyak rab ban 55–75 éves ko rú ak be te -
ged nek meg. A be teg ség át la gos le fo lyá sa 4–7 hó nap. Leg -
gyak rab ban (85%) szór vá nyo san for dul elõ, 10–15%-a
csa lá di hal mo zó dás for má já ban je lent ke zik. Ezt a for mát a
20-as hu mán kro mo szó ma au to so ma lis, do mi náns mó don
örök lõ dõ gén de fek tu sa okoz za. A fenn ma ra dó ese tek no -
so co mi a lis ere de tû ek.

Eset de fi ní có:
CJB gya nú ja me rül fel, ha a be teg nél a gyor san prog re -

di á ló de men tia két év nél rö vi debb ide je áll fenn, és emel -
lett négy tü net (my oc lo nus, kis agyi tü ne tek/lá tás za var, pi -
ra mis/ext ra pi ra mi dá lis tü ne tek és aki ne ti kus mu tis mus)
kö zül leg alább há rom meg fi gyel he tõ.

Va ló szí nû a CJB di ag nó zi sa, ha a gyor san prog re di á ló
de men tia két év nél rö vi debb ide je áll fenn, és emel lett a
fel so rolt négy tü net kö zül ket tõ je len van; to váb bá tí pu sos
EEG fi gyel he tõ meg, és/vagy a li qu or ból egy spe ci á lis fe -
hér je (14–3–3 fe hér je) ki mu tat ha tó, és/vagy epidemioló -
giai ada tok tá maszt ják alá a pri on be teg ség gya nú ját (csa lá -
di hal mo zó dás, il let ve egész ség ügyi be avat ko zás – ideg se -
bé sze ti mû tét, cor nea-át ül te tés/sze mé sze ti be avat ko zás,
agy ala pi mi rigy bõl ki vont hor mon nal tör tént ke ze lés – van 
a kór elõz mény ben), és nincs más al ter na tív di ag nó zis.

Bi zo nyí tott a CJB di ag nó zi sa, ha az meg fe lel a „va ló szí -
nû” eset fel té te le i nek, és a di ag nó zist kór szö vet ta ni vagy
im mun hisz to ké mi ai (a pri on ki mu ta tá sa szö vet bõl) vizs gá -
lat tal alá tá masz tot ták, vagy a gén mu tá ci ót iga zol ták.

1. Kór oko zó: A CJB pri on ja.
2. A fer tõ zés for rá sa: A CJB pri on ját hor do zó tü net men -

tes vagy be teg em ber.
3. Ter je dé si mód: A spo ra di kus ese tek több sé gé ben nem 

is mert, a no so co mi á lis úton szer zett be teg ség ben pa ren te -
rá lis.

Fo gé kony ság: Az ed di gi meg fi gye lé sek sze rint meg ha -
tá ro zott gén szer ke zet (a PrP gén egyes ko don ja i nak meg -
ha tá ro zott ri bo nuk le in sav sor rend je) haj la mo sít hat a be -
teg ség ki ala ku lá sá ra.

4. Lap pan gá si idõ: Pon tos tar ta ma nem is mert, no so co -
mi a lis ter je dés ese tén 15 hó nap és 30 év kö zött vál to zik.

5. Fon to sabb tü ne tek: A kez de ti idõ szak ban fi gye lem-,
il let ve me mó ria za var, fá ra dé kony ság, nyug ta lan ság je lent -
ke zik. A ké sõb bi ek ben a gyor san prog re di á ló in tel lek tu á -
lis le épü lést sú lyos ne u ro ló gi ai tü ne tek kí sé rik: ata xia, dy -
sarth ria, ext ra pi ra mi dá lis tü ne tek (my oc lo nus). A vég sõ
stá di um ban izom tó nus-fo ko zó dás lép fel aki ne ti kus mu tis -
mus sal tár sul va. Az EEG az ese tek 75%-ában a be teg ség re
jel lem zõ, pe ri o di ku san je lent ke zõ tri fá zi sos hul lá mo kat
mu tat az alap te vé keny ség fo ko za tos el tû né sé vel.

6. A fer tõ zõ ké pes ség tar ta ma, 7. Te en dõk a be teg ség
elõ for du lá sa kor és 8. Meg elõ zés: A fer tõ zõ spon gi form
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en cep ha lo pat hi ák össze fog la ló meg ne ve zés alatt meg ha tá -
ro zot tak sze rint.

Va ri áns Cre utz feldt-Ja kob-be teg ség (vCJB)

BNO10:

Elõ for du lás: A be teg sé get elõ ször Ang li á ban ír ták le
1996-ban. Az ed di gi meg fi gye lé sek sze rint a klasszi kus
CJB-tõl el té rõ en ál ta lá ban fi a ta lab bak kö zött (14–53 év)
je lent ke zik, a be teg ség le fo lyá sa is hosszabb, át la go san
14 hó nap (7–38 hó nap).

Eset de fi ní ció:

A vCJB gya nú ja me rül fel, ha az 50 éves nél fi a ta labb
be teg nél az aláb bi hat tü net kö zül öt meg fi gyel he tõ: kez -
de ti pszi chi át ri ai tü ne tek (de presszió, szo ron gás, apá tia,
vissza hú zó dás, ér zék csa ló dás); fo lya ma tos pa ra est he -
sia/dy sa est he sia az ar con, a vég ta go kon; ata xia; ké sõbb
cho rea/my oc lo nus/dys to nia; de men tia; va la mint aki ne ti -
kus mu tis mus; to váb bá a prog resszív ne u ro pszi chi át ri ai
rend el le nes ség több mint 6 hó nap ja fenn áll, nem jel leg ze -
tes az EEG, nincs más al ter na tív di ag nó zis, és a kór tör té -
net ben nincs no so co mi a lis ex po zí ció. Mág ne ses re zo nan -
cia vizs gá lat tal szim met ri ku san ma gas jel in ten zi tás ész lel -
he tõ a tha la mus ban.

Va ló szí nû sít he tõ a vCJB, ha a meg be te ge dés meg fe lel a
gya nús eset nél le ír tak nak, to váb bá a mág ne ses re zo nan cia
vizs gá lat jel leg ze tes ered ményt mu tat, és nem mu tat ha tó ki 
a PrP gén mu tá ci ó ja.

Bi zo nyí tott a vCJB, ha a meg be te ge dés meg fe lel a „va -
ló szí nû” CJB eset fel té te le i nek, és kór szö vet ta ni vizs gá lat -
tal iga zol ha tó a di ag nó zis.

1. Kór oko zó: A szar vas mar hák spon gi form en cep ha lo -
pat hi á já nak pri on ja.

2. Fer tõ zõ for rás: A BSE pri on nal fer tõ zött szar vas mar -
ha és az em ber.

3. Ter je dé si mód: A fer tõ zõ spon gi form en cep ha lo pat -
hia cím szó alatt le ír tak az aláb bi ak kal egész ül nek ki:

A kór oko zó a fer tõ zött szar vas mar hák bi zo nyos szö ve -
te i nek (agy- és ge rinc ve lõ, szem, nyi rok szer vek és zsi ge -
rek) fo gyasz tá sa ré vén ter jed. A tej és a tej ter mé kek fer tõ -
zést köz ve tí tõ sze re pe ki zár ha tó. A vCJB kór oko zó ja ál lat -
ról em ber re va ló szí nû sít he tõ en át vi he tõ a fer tõ zött ál la tok
szö ve te i vel szennye zett esz kö zök kel tör té nõ bõr/nyál ka -
hár tya-sé rü lé sek al kal má val is. A be teg ség em ber rõl em -
ber re no so co mi á lis úton ter jed het.

Fo gé kony ság: Nem ál ta lá nos, a vCJB-t ed dig csak
olyan egyé nek nél fi gyel ték meg, akik nek a PrP gén je a 129 
ko don ban M/M ho mo zi gó ta al lé it tar tal maz.

4. Lap pan gá si idõ: Pon to san nem is mert, va ló szí nû sí -
tik, hogy 1–2 év tõl több év ti ze dig ter jed het.

5. Fon to sabb tü ne tek: A ko rai pszi chi át ri ai tü ne tek (ma -
ga tar tás za var, szo ron gás, de presszió) jel lem zõ ek. A be teg -
ség kez de ti idõ sza ká ban a vég ta go kon és az ar con pa ra est -
he sia, dy sa est he sia je lent ke zik. A moz gás za va rok kö zött
az ata xia do mi nál. A my oc lo nus és a de men tia csak ké sõbb 
je lent ke zik, majd ki ala kul az aki ne ti kus mu tis mus.

Az EEG nem jel leg ze te sen pe ri o di kus, ugyan ak kor a
mág ne ses re zo nan cia vizs gá lat kór jel zõ le het, a tha la mus -
ban ma gas jel in ten zi tás ész lel he tõ. Gén mu tá ció nem mu -
tat ha tó ki. A ne u ro pat ho ló gi ai el té ré sek szem be tû nõ en kü -
lön böz nek a klasszi kus CJB ese tek ben ész lelt tõl.

6. Fer tõ zõ ké pes ség tar ta ma: Nem is mert.
7. Te en dõk a be teg ség elõ for du lá sa kor: Lásd a fer tõ zõ

spon gi form en cep ha lo pat hia cím szó 7. pont já ban le ír ta kat.
8. Meg elõ zés: A la kos ság, az ál lat ál lo mány és az élel mi -

szer ex port vé del me ér de ké ben be ve ze tett ál lat egész ség -
ügyi in téz ke dé se ket ma ra dék ta la nul be kell tar ta ni. Em be ri 
fo gyasz tás ra csak az egész sé ges ál la tok ból szár ma zó, ál -
lat egész ség ügyi ha tó ság ál tal en ge dé lye zett élel mi sze -
rek/ter mé kek hasz nál ha tók fel.

Gerst mann-Stra uss ler-Sche in ker-be teg ség (GSSB)
BNO10:
Elõ for du lá sa: Las san prog re di á ló, au to so ma lis, do mi -

náns örök lõ dé sû be teg ség. Vi lág szer te elõ for dul, bár
100-szor rit káb ban, mint a Cre utz feldt-Ja kob-be teg ség. Ez 
utób bi nál fi a ta labb élet kor ban, 40 év kö rül je le nik meg, és
le fo lyá sa több évig (2–10 év) tart hat.

1. Fon to sabb tü ne tek: A be teg ség re a kis agyi tü ne tek
do mi nan ci á ja és a de men tia jel lem zõ. A be teg ség prog -
resszi ó ja törzs ata xi á hoz, dy sarth ri á hoz, nystag mus hoz,
de men ti á hoz, par kin so nis mus hoz, sü ket ség hez, vak ság -
hoz és me rev bé nu lás hoz ve zet.

2. Te en dõk a be teg ség elõ for du lá sa kor: A fer tõ zõ spon -
gi form en cep ha lo pat hia meg ne ve zés alatt meg ha tá ro zot -
tak sze rint.

Fa ta lis in som nia (FI)
BNO10:
Elõ for du lás: A leg újab ban fel is mert, gyor san progre -

diáló em be ri pri on be teg ség, mely az ese tek nagy ré szé ben
do mi nán san örök lõ dõ, fa mi li á ris elõ for du lá sú. Meg je len -
het 30-as, de akár 60-as éve i ben járó sze mé lyek ben is, de
ál ta lá ban 40 éves kor kö rül ala kul ki. A be teg ség le fo lyá sá -
nak át la gos idõ tar ta ma 13 hó nap.

1. Fon to sabb tü ne tek: A be teg ség ko rai sza ka szá ban a
be te gek ne he zen tud nak el alud ni, és vissza té rõ moz gás za -
va ra ik van nak. Né hány hó nap múl va al vás kép te len sé gig
fo ko zó dó al vás za var, my oc lo nus, sym pat hi cus hy pe rak ti -
vi tás és de men tia fej lõ dik ki.

2. Te en dõk a be teg ség elõ for du lá sa kor: A fer tõ zõ spon -
gi form en cep ha lo pat hia meg ne ve zés alatt meg ha tá ro zot -
tak sze rint.

He pa ti tis in fec ti o sa
[Ví ru sos máj gyul la dás (Ví rus he pa ti tis)]
BNO10: B15-B19
A ví rus he pa ti tis meg ne ve zés kü lön bö zõ, el sõd le ge sen

he pa tot róp ví ru sok ál tal oko zott fer tõ zé ses máj ár tal mak
gyûj tõ ne ve. A je len leg is mert ún. he pa ti tis ví ru so kat A-tól
G-ig jel zik, azon ban ez nem je len ti azt, hogy a fer tõ zõ máj -
gyul la dá sok va la mennyi agen sét iden ti fi kál ták. A ví rus he -
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pa ti ti sek ve ze tõ he veny kli ni kai tü ne te i ben sok a ha son ló -
ság, epi de mi o ló gi ai sa já tos sá ga ik ban, ké sõi kö vet kez mé -
nye ik ben azon ban je len tõs a kü lönb ség.

A ví ru sos máj gyul la dá sok a kór oko zó tól füg gõ en két fõ
for má ban ter jed nek: en te rá li san és pa ren te rá li san. Az
 aetiológiai di ag nó zist csak ví rus sze ro ló gi ai di ag nó zis sal le -
het tisz táz ni, azon ban a be teg kör nye ze té ben élõ sze mé lyek -
kel kap cso la tos in téz ke dé se ket azon nal, az akut ví rus he pa ti -
tis kli ni kai di ag nó zi sá nak fel ál lí tá sa után meg kell ten ni.
 Ennek meg fele lõen az el sõd le ges in téz ke dé sek az en te rá lis
úton ter je dõ ví rus he pa ti ti sek meg elõ zé sé re irá nyul nak.

1. Kór oko zók: He pa ti tis A, B, C, D, E, va la mint a non
A-E ví ru sok (he pa tot rop ví ru sok).

2. Te en dõk a be teg ség elõ for du lá sa kor:
a) Je len tés: A fer tõ zé ses ere de tû nek tar tott he veny máj -

gyul la dás he pa ti tis in fec ti o sa meg ne ve zés sel be- és ki je -
len tés re kö te le zett. A be teg ség ki je len té se kor a fer tõ zõ be -
teg ki je len tõ la pon az el vég zett la bo ra tó ri u mi vizs gá la tok a 
ví rus sze ro ló gi ai vizs gá lat ered mé nyét, az or vos meg jegy -
zé sei ro vat ban pe dig a vi ro ló gi ai vizs gá lat ered mé nye sze -
rin ti di ag nó zist.

b) El kü lö ní tés: A be te get kór há zi fer tõ zõ osz tály ra kell
utal ni.

c) Jár vány ügyi la bo ra tó ri u mi vizs gá lat: Kö te le zõ. A
be teg tõl al va dás gát ló nél kül vett vér min tát kell kül de ni az
ÁNTSZ meg be te ge dés he lye sze rint ille té kes mik ro bi o ló -
gi ai la bo ra tó ri u má ba vagy az OEK Vi ro ló gi ai Fõ osz tá lyá -
ra ví ro ló gi ai vizs gá lat ra a he pa ti tis A, B, C ae ti o ló gia iga -
zo lá sa, il let ve ki zá rá sa cél já ból.

d) Fer tõt le ní tés: Fo lya ma tos és zá ró fer tõt le ní tés szük -
sé ges. A fer tõ zõ be teg, il let ve a be teg ség re gya nús sze -
mély kör nye ze té ben szük sé ges fer tõt le ní tés ese tén a ha tá -
sos mód szer ki vá lasz tá sá nál figye lembe kell ven ni, hogy a
he pa ti tis A ví rus je len tõs ter mo- és ke mo re zisz ten ci á val
ren del ke zik. A be teg kör nye ze té ben a fer tõt le ní tés nek a
fo lya ma tos hi gi é nés kéz fer tõt le ní té sen kí vül ki kell ter jed -
nie a be teg és az ápo ló ja ál tal hasz nált tex tí li ák ra (ágy ne -
mû, al só ne mû, fe hér ne mû, tö rül kö zõ stb.), evõ esz kö zök re, 
ivó e dény zet re. Ezen kí vül szük sé ges még a be teg ál tal
hasz nált WC, für dõ kád, mos dó kagy ló, ágy tál fo lya ma tos
fer tõt le ní té se, il let ve min den olyan tárgy, esz köz, fe lü let
de zin fek ci ó ja, mely a szék let szó ró dás ré vén fer tõ zõ dött
vagy fer tõ zõd he tett. Az egyes fer tõt le ní tõ el já rá sok hoz
csak olyan de zin fi ci ens ké szít mény al kal maz ha tó, mely -
nek cím ké jén fel tün te tett an ti mik ro bi á lis spekt rum ban a
vi ru cid ef fek tu son kí vül a „he pa ti tis B in ak ti vá ló ha tás”
ef fek tus is sze re pel.

B) Te en dõk a be teg kör nye ze té ben:
a) A be teg gel szo ros kap cso lat ban lévõ csa lá di és kö -

zös sé gi kon takt sze mé lye ket 30 nap ra jár vány ügyi meg fi -
gye lés alá kell he lyez ni, és gam ma-glo bu lin vé dõ ol tás ban
kell ré sze sí te ni. Ezen sze mé lyek kö zül azo kat, akik 0–6
éves gyer me kek kö zös sé gé be jár nak, vagy ilyen kö zös sé -
gek ben/in téz mé nyek ben gyer me kek el lá tá sá val kap cso la -
tos ve szé lyez te tõ mun ka kör ben dol goz nak, akik a köz vet -
len be teg el lá tás so rán étel- és gyógy szer ki osz tást vé gez -

nek, il let ve hõ ke ze lés nél kül, köz vet le nül köz fo gyasz tás ra
ke rü lõ élel mi sze re ket, éte le ket, ita lo kat ke zel nek: köz ét -
kez te tés ben, víz mû vek ben dol goz nak; anya te jet ad nak
vagy ke zel nek, a jár vány ügyi meg fi gye lés idõ tar ta má ra
mun ka kö rük tõl/te vé keny sé gük tõl, a gyer mek kö zös ség lá -
to ga tá sá tól el kell til ta ni.

b) A di ag nó zis eti o ló gi ai tisz tá zá sa után az in téz ke dé se -
ket az adott be teg ség sa já tos sá ga sze rint mó do sí ta ni, il let -
ve vissza von ni szük sé ges.

He pa ti tis A, (HA) A tí pu sú he pa ti tis
(He veny máj gyul la dás A)
BNO10: B15
1. Kór oko zó: A Pi cor na ví ru sok csa lád já nak He pa to ví -

rus nem zet sé gé be tar to zó He pa ti tis A ví rus (HAV).
2. Fer tõ zés for rá sa: A be teg és a tü net men tes fer tõ zött

sze mély.
3. Ter je dé si mód: En te rá li san, szék let szó ró dás sal, szék -

let tel szennye zett kéz, tár gyak, élel mi sze rek, ivó- és für dõ -
víz út ján.

4. Lap pan gá si idõ: 15–50 nap, leg gyak rab ban 28–30
nap.

5. Fon to sabb tü ne tek: Hir te len kez det, né hány na pig
tar tó láz zal, el esett ség, ét vágy ta lan ság, sár ga ság. A kli ni -
kai le fo lyás rend sze rint eny he. Hat éven alu li gyer me kek -
nél a fer tõ zé sek mint egy 70%-a tü net men tes vagy a kli ni -
kai tü ne tek atí pu so sak, sár ga ság nél kül zaj lik le a be teg -
ség. Az idõ sebb gyer me kek és a fel nõt tek több mint
70%-ánál je lent ke zik ic te rus.

6. Fer tõ zõ ké pes ség tar ta ma: A be teg már a lap pan gá si
idõ má so dik fe lé tõl fer tõz, ma xi má li san a kli ni kai tü ne tek
kez de te elõtt. A vi ra e mia át me ne ti, a prod ro má lis szak vé -
gén 3–5 na pig tart. A fer tõ zõ ké pes ség az ic te rus meg je le -
né se után né hány nap pal meg szû nik. Kór oko zó-ürí tés nem 
ma rad vissza.

7. Te en dõk a be teg ség elõ for du lá sa kor: A he pa ti tis in -
fec ti o sá nál le ír tak sze rint. Az ott le ír ta kon kí vül a kö vet ke -
zõ ket kell figye lembe ven ni:

a) A kór há zi fer tõ zõ osz tály ra utalt be te get ma xi má li san 
a sár ga ság ki ala ku lá sát kö ve tõ egy hé tig kell el kü lö ní te ni.

b) A ví rus sze ro ló gi ai vizs gá lat so rán az ak tu á lis he pa ti -
tis A fer tõ zést IgM osz tály ba tar to zó anti HAV el len anya -
gok ki mu ta tá sá val iga zol ják.

c) A jár vány ügyi meg fi gye lés alá he lye zett, mun ka kö -
rük tõl el til tott sze mé lyek tõl al va dás gát ló nél kül vett vér -
min ta küld he tõ az OEK Vi ro ló gi ai fõ osz tá lyá ra át vé szelt -
sé gi vizs gá lat el vég zé se cél já ból. Amennyi ben a ví rus sze -
ro ló gi ai vizs gá la tok ko ráb bi HAV át vé szelt sé get iga zol -
nak, a jár vány ügyi meg fi gye lést és a mun ka kö ri ki til tást
ha la dék ta la nul meg kell szün tet ni.

d) A be teg szo ros kör nye ze té nek tag ja it élet kor ra való
te kin tet nél kül gam ma-glo bu lin vé de lem ben kell ré sze sí -
te ni. Az ex po zí ci ót köve tõen mi nél ha ma rabb, de fel tét le -
nül az ex po zí ci ót kö ve tõ 14 na pon be lül, test súly-ki lo -
gram mon ként 0,02 ml (16%-os ol dat) gam ma-glo bu lint
kell adni. Kö zös sé gek ben (ál ta lá nos és kö zép is ko lák,
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egyéb ok ta tá si in téz mé nyek stb.) az ol tá sok ki ter jesz té sét
az adott jár vány ügyi és hi gi é nés hely zet mér le ge lé se alap -
ján kell el vé gez ni.

8. Meg elõ zés: Ál ta lá nos hi gi é nés rend sza bá lyok, kéz -
mo sás, élel me zés és víz hi gi é nés ren del ke zé sek be tar tá sa
és el len õr zé se. Az en dé mi ás te rü let re, il let ve a fer tõ zés sel
a ha za i nál erõ tel je seb ben érin tett or szá gok lá to ga tá sa kor – 
3 hó nap nál hosszabb kint tar tóz ko dás – ese tén ak tív im mu -
ni zá lás ja va solt he pa ti tis A el le ni vak ci ná val. Ezen kí vül
aján lott a he pa ti tis A el le ni vak ci ná ció az alap be teg sé gük
vagy az élet mód juk  miatt kü lö nö sen ve szé lyez te tet tek (ha -
e mop hi li á sok, he mo di a li zál tak, kró ni kus máj be teg ség ben
szen ve dõk, int ra vé nás ká bí tó szer-él ve zõk, ho mo sze xu á lis
sze mé lyek) szá má ra.

He pa ti tis B (HB), B tí pu sú he pa ti tis
(He veny máj gyul la dás B)
BNO10: B16
1. Kór oko zó: A He pad na vi ri dae csa lád ba tar to zó He pa -

ti tis B ví rus (HBV).
2. Fer tõ zés for rá sa: Az akut és a kró ni kus be te gek, a tü -

net men tes ví rus hor do zók.
3. Ter je dé si mód: A HBV vér rel, szö vet ned vek kel, vá -

la dé kok kal (ondó, hü vely vá la dék, nyál) pa ren te rá li san ter -
jed. Ez ha tá roz za meg az el sõd le ges ter je dé si mó do kat:

a) sze xu á lis,
b) vér, vér ké szít mé nyek, vér rel, szö vet ned vek kel, vá la -

dé kok kal szennye zett or vo si esz kö zök, mû sze rek al kal ma -
zá sa, szerv-, szö vet át ül te tés kap csán, int ra vé nás ká bí tó -
szer-él ve zõk kö zös tû-fecs ken dõ hasz ná la ta, sé rült bõr, il -
let ve nyál ka hár tya kon ta mi ná ci ó ja ré vén,

c) pe ri na ta lis: fer tõ zött anyá ról új szü lött re.
4. Lap pan gá si idõ: 45–180 nap, leg gyak rab ban 60–90

nap.
5. Fon to sabb tü ne tek: Las san kez dõ dik, rend sze rint láz

nél kül. A prod ro má lis szak ban a be teg nél fá radt ság, ízü le ti 
fáj dal mak, ét vágy ta lan ság je lent ke zik, majd ezt köve tõen
a sár ga ság. Akut szö võd mé nye a má jat rop hia (at rop hia fla -
va, at rop hia rub ra), le tá lis vég zõ dés sel. A fer tõ zés kró ni -
kus sá vál hat (he pa ti tis chro ni ca per sis tens, he pa ti tis chro -
ni ca ag res si va). A kró ni kus fer tõ zés ki ala ku lá sá nak koc -
ká za ta an nál na gyobb, mi nél ko ráb bi élet kor ban kö vet ke -
zik be a fer tõ zõ dés. Ké sõi kö vet kez mé nye a máj cirr ho sis
és a máj rák.

6. Fer tõ zõ ké pes ség tar ta ma: A lap pan gá si idõ vé gén,
rend sze rint több hét tel a tü ne tek meg je le né se elõtt kez dõ -
dik, és a he veny tü ne tek le zaj lá sá ig tart. A tü net men tes ví -
rus hor do zók és a kró ni kus be te gek éve kig, akár éle tük vé -
gé ig fer tõ zõ ké pe sek.

7. Te en dõk a be teg ség elõ for du lá sa kor: A he pa ti tis in -
fec ti o sá nál le ír tak sze rint. Az ott le ír ta kon kí vül a kö vet ke -
zõ ket kell figye lembe ven ni:

a) Az akut he pa ti tis B di ag nó zi sá nak iga zo lá sá hoz a
HBsAg po zi ti vi tás ön ma gá ban nem elég sé ges, el kell vé -
gez tet ni az IgM osz tály ba tar to zó an ti-HBc el len anya gok
ki mu ta tá sá ra irá nyu ló vi ro ló gi ai vizs gá la tot is.

b) A be teg vizs gá la ta kor hasz ná la tos or vo si esz kö zö ket
a vá la dé kok tól és a vér tõl való ala pos meg tisz tí tás után
 autoklávban, il let ve túl nyo má sos ste ri li zá ló ké szü lék ben
kell ste ri li zál ni. Az ae ti o ló gi ai di ag nó zis tisz tá zá sa után a
he pa ti tis B ese té ben a szék let és vi ze let fer tõt le ní té sé re és
a zá ró fer tõt le ní tés re nincs szük ség.

c) A be teg gel szo ká sos kap cso lat ban lévõ sze mé lye -
ket nem kell jár vány ügyi meg fi gye lés alá he lyez ni. A
he pa ti tis in fec ti o sa kli ni kai di ag nó zis fel ál lí tá sa alap ján 
el ren delt in téz ke dé se ket (pl. mun ka kö ri ki til tás, kö zös -
sé gek lá to ga tá sá nak kor lá to zá sa stb.) ha la dék ta la nul
meg kell szün tet ni.

d) Az akut be te gek sze xu á lis part ne re it he pa ti tis B el le ni 
vé dõ ol tás ban ré sze sít he tõk.

8. Meg elõ zés:
a) As pe ci fi kus: A vér egy sé gek (do ná ci ók), sejt-, szö -

vet-, szerv do no rok kö te le zõ HBsAg szû rõ vizs gá la ta. Kór -
ház hi gi é nés rend sza bá lyok szi go rú be tar tá sa és el len õr zé -
se. A sze xu á li san ter je dõ be teg sé gek ál ta lá nos meg elõ zé -
se. Az egész ség ügyi dol go zók ok ta tá sa. A ri zi kó cso port ba
tar to zók fel vi lá go sí tá sa, egész ség ne ve lé se. A he pa ti tis B
ví rus fer tõ zött anyá ról gyer mek re tör té nõ ter je dé sé nek
meg elõ zé se ér de ké ben va la mennyi ter hes nõ nél kö te le zõ
el vé gez ni a ví rus hor do zás fel de rí té sé re irá nyu ló szû rõ -
vizs gá la tot. A fer tõ zõ ké pes (HBe Ag po zi tív vagy DNS po -
zi tív) HBV hor do zó egész ség ügyi dol go zó nem tölt het be
in va zív be avat ko zá so kat is ma gá ba fog la ló mun ka kört
(lásd a 2. szá mú mel lék le tet).

b) Spe ci fi kus:
1. Pre ex po zí ci ós vé de lem re he pa ti tis B el le ni vé dõ ol tás 

ja va solt az aláb bi koc ká za ti cso por tok ba tar to zók nak:
– egész ség ügyi dol go zók nak (a mun kál ta tó kö te les biz -

to sí ta ni az al kal ma zás fel té te le ként), a di a li zált be te gek -
nek, a he pa ti tis B, il let ve a kró ni kus HBV hor do zók sze -
xuális part ne re i nek és fer tõ zé si ve szély nek ki tett csa lá di
kon takt ja i nak, di a li zált be te gek nek, he mo fí li á sok nak (té -
rí tés men te sen, az ál la mi költ ség ve tés ter hé re).

A he pa ti tis B el le ni ak tív im mu ni zá lás kö te le zõ az
egész ség ügyi ké pe sí tést adó ok ta tá si in téz mé nyek ta nu -
lói/hall ga tói szá má ra.

Or vo si ren del vény re té rí tés mel lett ja va solt az ol tás:
– sze xu á lis szo ká suk, ma ga tar tá suk, élet vi te lük

 miatt fo ko zott fer tõ zé si ve szély nek ki tet tek szá má ra
(sze xu á lis part ne re i ket gyak ran vál tók, pros ti tu ál tak,
nemi be teg ség ben is mé tel ten meg be te ge dõk, ho mo sze -
xu á lis fér fi ak stb.),

– ká bí tó szer-él ve zõk,
– azon kül föl di or szá gok ba uta zók nak, ahol a he pa ti tis

B elõ for du lá sa je len tõs és a lá to ga tó 6 hó nap nál hosszabb
idõt tölt el az adott or szág ban.

2. Pos tex po zí ci ós spe ci fi kus vé de lem biz to sí tá sa cél já -
ból passzív-ak tív kom bi nált im mu ni zá lás szük sé ges az
OEK éven te ki adás ra ke rü lõ Vé dõ ol tá si Mód szer ta ni Le -
ve lé ben fog lal tak sze rint: bi zo nyí tot tan HBsAg po zi tív
sze mély vé ré vel kon ta mi nált esz köz zel (tû, szi ke stb.) tör -
tént bõr- vagy nyál ka hár tya-sé rü lés ese tén. Az ak -
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tív-passzív im mu ni zá lás kö te le zõ a he pa ti tis B ví rus hor do -
zó anya új szü lött je szá má ra.

He pa ti tis C (HC), C tí pu sú he pa ti tis
(He veny máj gyul la dás C)
BNO10: B17.1
1. Kór oko zó: He pa ti tis C ví rus, a Fla vi vi ri dae csa lád

He pa ca ví rus nem zet sé gé nek tag ja. Ez ide ig 6 ge no- és
12 sze ro tí pu sa is mert. Nem te nyészt he tõ, a ví rust re kom bi -
náns tech no ló gi á val azo no sí tot ták. An ti gén szer ke ze te
rend kí vül vál to zé kony.

2. Fer tõ zés for rá sa: A ví rus hor do zó és a be teg em ber.
3. Ter je dé si mód: Pa ren te rá lis. A vér- és a szö vet ned vek 

fer tõ zést ter jesz tõ sze re pe bi zo nyí tott. El sõ sor ban el len -
õri zet len vé rek transz fú zi ó já val, vér rel, szö vet nedv vel
szennye zett esz kö zök kel vég zett or vo si vagy egyéb (te to -
vá lás, acu punc tu ra, in jek ci ós ká bí tó szer-ada go lás) be avat -
ko zá sok ré vén ter jed. A fer tõ zött anyá ról cse cse mõ re tör -
té nõ ter je dés 6–10%-os va ló szí nû ség gel for dul hat elõ. A
sze xu á lis úton, va la mint a csa lá don be lü li szo ros kon tak -
tus ré vén ak vi rált fer tõ zõ dés igen rit ka.

4. Lap pan gá si idõ: 14–180 nap, leg gyak rab ban 6–9 hét.
5. Fon to sabb tü ne tek: Akut he pa ti tis – ami több nyi re

eny he le fo lyá sú – ic te rus csak az ese tek kis há nya dá ban
ala kul ki. Ic te ru sos eset ben a kli ni kai kép alig kü lön bö zik
az egyéb ví rus he pa ti ti sek tõl. A leg gya ko ribb kli ni kai ma -
ni fesz tá ció a hó na po kig, éve kig tar tó szé rum-GPT emel -
ke dés. A fer tõ zöt tek 75–90%-ában tü net men tes vagy tü -
net sze gény ví rus hor do zás ala kul ki.

6. Fer tõ zõ ké pes ség tar ta ma: Az ak tív HCV fer tõ zés
idõ sza ká ban. A be teg már az elsõ tü ne tek meg je le né se
elõtt egy vagy több hét tel fer tõ zõ ké pes.

7. Te en dõk a be teg ség elõ for du lá sa kor: A he pa ti tis in -
fec ti o sá nál le ír tak sze rint. Az ott le ír ta kon kí vül a kö vet ke -
zõ ket kell figye lembe ven ni:

a) A be teg vé ré vel és szö vet ned ve i vel szennye zett tár -
gya kat fer tõt le ní te ni kell. A or vo si vizs gá ló esz kö zö ket a
vér tõl való ala pos meg tisz tí tás után ste ri li zál ni szük sé ges.

b) A be teg gel szo ká sos kap cso lat ban lévõ sze mé lye ket
nem kell jár vány ügyi meg fi gye lés alá he lyez ni. A he pa ti tis 
in fec ti o sa kli ni kai di ag nó zis fel ál lí tá sa alap ján el ren delt
eset le ges in téz ke dé se ket (pl. mun ka kö ri ki til tás) ha la dék -
ta la nul meg kell szün tet ni.

8. Meg elõ zés: Biz to sí ta ni kell a vér egy sé gek (doná -
ciók), szerv-, szö vet- vagy sejt át ül te tés ese tén a do no rok,
va la mint a sper ma do no rok szû rõ vizs gá la tát. Ér vényt kell
sze rez ni a ha té kony ál ta lá nos óv in téz ke dé sek nek és biz -
ton sá gi rend sza bá lyok be tar tá sá nak a kór há zi és az egyéb
pa ren te rá lis be avat ko zá sok so rán. Az egész ség ügyi dol go -
zók ok ta tá sa, a la kos ság fel vi lá go sí tá sa a szennye zett esz -
kö zök kel vég zett be avat ko zá sok (in jek ci ós ká bí tó -
szer-ada go lás, te to vá lás) ve szé lye i rõl. A fer tõ zõ ké pes
HCV hor do zó egész ség ügyi dol go zó nem tölt het be in va -
zív be avat ko zá so kat is ma gá ba fog la ló mun ka kört (lásd a
2. szá mú mel lék le tet).

Del ta he pa ti tis
BNO10: 16-17

B tí pu sú he veny he pa ti tis del ta-ágens sel (együtt fer -
tõ zés)

BNO10: B16.0-B16.1

He pa ti tis B ví rus hor do zó he veny del ta (fe lül-) fer tõ -
zé se

BNO10: B17.0
1. Kór oko zó: Del ta-ágens: de fekt ív ví rus, a HBV fe lü le -

ti an ti gén jé vel (HBsAg) ki egé szít ve vá lik fer tõ zõ vé.
2. Fer tõ zés for rá sa: Mint a B he pa ti tis ese té ben.
3. Ter je dé si mód: Mint a B he pa ti tis ese té ben.
4. Lap pan gá si idõ: 2–10 hét.
5. Fon to sabb tü ne tek: Mi u tán a del ta-ágens a

HBsAG-vel együtt al kot komp lett vi ri ont, ezért a HBV-vel 
együtt (ko-in fek ció) vagy kró ni kus HBV hor do zó ban és
akut be teg ben (su pe rin fek ció ré vén) okoz he veny he pa ti -
tist. Ko-in fek ció ese tén jel lem zõ a sú lyos, re ci di vá ló kór -
le fo lyás, a le ta li tás 2–20% is le het. A szu pe rin fek ció a kró -
ni kus B he pa ti tist ak ti vál ja, a cirr ho sis ba való át me ne tet
fel gyor sít ja.

6. Fer tõ zõ ké pes ség tar ta ma: Az ak tív del ta fer tõ zés idõ -
sza ká ban.

7. Te en dõk a be teg ség elõ for du lá sa kor: A he pa ti tis in -
fec ti o sá nál és a B tí pu sú he pa ti tis nél le ír tak sze rint.

He pa ti tis E (HE), E tí pu sú he pa ti tis
(He veny máj gyul la dás E)
BNO10: B17.2
1. Kór oko zó: A he pa ti tis E ví rus
2. A fer tõ zés for rá sa: A be teg vagy a tü net men tes fer tõ -

zött sze mély, va la mint va ló szí nû sít he tõ en kü lön bö zõ ál la -
tok (ser tés, vad disz nó, rág csá lók és maj mok).

3. Ter je dé si mód: En te rá lis, el sõ sor ban szék let tel kon ta -
mi nált ivó víz, szék let tel szennye zett kéz, tár gyak, élel mi -
sze rek köz ve tí té sé vel. A fer tõ zött ter hes nõk a mag za tot
transzp la cen tá ri san is fer tõz he tik.

4. Lap pan gá si idõ: 15–40 nap, a kü lön bö zõ, jár vá nyok -
ban leg gyak rab ban 26–42 nap.

5. Fon to sabb tü ne tek: A he veny máj gyul la dás kli ni ka i -
lag az A tí pu sú he pa ti tis hez ha son ló. A fer tõ zé sek je len tõs
ré sze tü net men tes. A meg be te ge dé sek ál ta lá ban eny he le -
fo lyá sú ak, az ese tek több mint 50%-a ic te rus nél kül zaj lik
le. A ter hes ség utol só har ma dá ban fer tõ zõ dött nõk meg be -
te ge dé se gyak ran ful mi náns, a le ta li tás ma gas. A mag za ti
élet ben be kö vet ke zett fer tõ zõ dés kö vet kez mé nye abor tus,
il let ve új szü lött ko ri ful mi nans he pa ti tis is le het.

6. Fer tõ zõ ké pes ség tar ta ma: Nem is mert. A ví rus a
szék let ben a sár ga ság meg je le né se után két hét tel mu tat ha -
tó ki.

7. Te en dõk a be teg ség elõ for du lá sa kor: A he pa ti tis in -
fec ti o sá nál és az A tí pu sú he pa ti tis nél le ír tak sze rint.
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Non A-E he pa ti ti sek
BNO10: B19
1. Kór oko zók: A non A-E he pa ti tis ví ru sok a Fla vi ví ru -

sok ro ko nai, GB-A, GB-B, GB-C el ne ve zés sel jel zik. A
he pa ti tis G ví rus va ló szí nû leg azo nos a GB-C jel zé sû eu ró -
pai ví rus sal.

2. A fer tõ zés for rá sa: A ví rus hor do zó vagy be teg em ber.
3. Ter je dé si mód: Pa ren te rá lis, nem kel lõ en is mert. Va -

ló szí nû sít he tõ, hogy vér rel, vér ké szít mé nyek kel ter jed nek. 
Bi zo nyí tást nyert az int ra vé nás ká bí tó sze rek al kal ma zá sá -
val tör té nõ át vi tel is.

4. Lap pan gá si idõ: Nem is mert. A fer tõ zé sek je len tõs
ré sze tü net men tes.

5. Fon to sabb tü ne tek: Akut he pa ti tis, ami több nyi re
eny he le fo lyá sú.

6. Fer tõ zõ ké pes ség tar ta ma: Nem is mert.
7. Te en dõk a be teg ség elõ for du lá sa kor: A he pa ti tis in -

fec ti o sá nál le ír tak sze rint.

Ke ra to con junc ti vi tis epi de mi ca
BNO10: B30.0
1. Kór oko zó: Ade no ví rus 8 tí pus, egyes ese tek ben más

tí pus is, kü lö nö sen a 3, 7, 11, 19, 29 stb. tí pus.
2. Fer tõ zés for rá sa: A be teg vagy a tü net men tes ví rus -

hor do zó.
3. Ter je dé si mód: A fer tõ zött egyén szem vá la dé ká val

való köz vet len érint ke zés, vagy a szem-, il let ve az orr vá la -
dé ká val fris sen szennye zett tár gyak, rit kán für dõ víz (sze -
mé sze ti vizs gá ló esz köz, kö zös mos dó, tö rül kö zõ) köz ve tí -
té sé vel.

4. Lap pan gá si idõ: 5–12 nap.
5. Fon to sabb tü ne tek: Rend sze rint he veny kez det, ide -

gen test-ér zés a szem ben, be lö vellt con junc ti va, erõs
könnye zés, a szem hé ji kö tõ hár tyán fol li cu lu sok, pa pil la ris
hy pert rop hia és a sza ru hár tyán apró tû szú rás nyi ho má lyok
ala kul nak ki, ezek néha gyó gyu lás után is meg ma rad nak.
Kb. egy hét tel a kez det után az ese tek fe lé nél fej fá jás, sub -
feb ri li tás, a fül elõt ti nyi rok cso mók ér zé keny sé ge.

6. Fer tõ zõ ké pes ség tar ta ma: Az in ku bá ci ós idõ vé gé tõl
a kli ni kai tü ne tek kez de tét kö ve tõ 2 hé tig.

7. Te en dõk a be teg ség elõ for du lá sa kor:
A) Te en dõk a be teg gel:
a) Je len tés: Be- és ki je len tés re kö te le zett. Egy ide jû leg

ér te sí te ni kell a me gyei/fõ vá ro si sze mész szak fel ügye lõ
fõ or vost.

b) El kü lö ní tés: Bent la ká sos in téz mény ben, kö zös sé gi
szál lá son, kór há zi osz tá lyon elõ for dult meg be te ge dés ese -
tén a be te get el kell kü lö ní te ni.

c) Jár vány ügyi la bo ra tó ri u mi vizs gá lat: Igény be ve he -
tõ, a te rü le ti leg ille té kes ÁNTSZ ví rus la bo ra tó ri u má val
tör tént elõ ze tes meg be szé lés alap ján.

d) Fer tõt le ní tés: A be teg szem- és orr vá la dé kát, va la -
mint az ezek kel szennye zett tár gya kat fo lya ma to san fer tõt -
le ní te ni kell.

B) Te en dõk a be teg kör nye ze té ben:
A meg be te ge dé sek hal mo zó dá sa ese tén a sze mé sze ti

ren de lé se ken a kór ház hi gi é nés rend sza bá lyo kat fo ko zot -
tan be kell tar ta ni: a be te gek ke ze lé se elõtt és után gon dos
fer tõt le ní tõ sze res kéz mo sás, min den be te get gon do san ste -
ri li zált, kü lön mû sze rek kel kell vizs gál ni, az egy szer hasz -
ná la tos esz kö zök al kal ma zá sa aján lott. A nem sür gõs be -
teg el lá tást kor lá toz ni kell (szem üveg ren de lés stb.). Mel -
lõz ni kell a ne he zen ste ri li zál ha tó mû sze rek hasz ná la tát
(szem to no me ter). A be teg hasz nál jon kü lön tö röl kö zõt.

8. Meg elõ zés: Ál ta lá nos hi gi é nés és kór ház hi gi é nés
rend sza bá lyok be tar tá sa.

Le gi o nel lo sis
[Le gi o ná ri us be teg ség (atí pu sos leg ion el la pne u mo nia)]
BNO10: A48.1

Nem pne u mo ni ás le gi o ná ri us be teg ség 
(Pon ti ac-láz)
BNO10: A48.2
1. Kór oko zó: Kü lön bö zõ leg ion el la fa jok.
2. Fer tõ zés for rá sa: Is me ret len.
3. Ter je dé si mód: A kór oko zó ubi qu i ter, a ter mé sze tes

fel szí ni vi zek ben, a víz ve ze té kek ben, a ned ves ta laj ban is
meg ta lál ha tó. Ae ro sol út ján ter jed, leg gyak rab ban klí ma -
be ren de zé sek, zu hany für dõk, szö kõ ku tak, hû tõ tor nyok,
me zõ gaz da sá gi per me te zõ gé pek ae ro sol ja i nak a be lég zé se 
út ján. Em ber rõl em ber re nem ter jed. Csök kent el len ál ló
ké pes sé gû (pl. szerv át ül te tett, COPD-ben szen ve dõ, do há -
nyos, el hí zott) be te gek fo ko zott ve szély nek van nak ki té ve.

4. Lap pan gá si idõ: A leg ion el la pne u mo ni á ban 2–10
nap (át lag ban 5 nap), a to xi kus for mák ban igen rö vid,
1–1,5 nap. A Pon ti ac-láz ese tén 5–66 óra, leg gyak rab ban
24–48 óra.

5. Fon to sabb tü ne tek: A be teg ség nek kli ni ka i lag és epi -
de mi o ló gi a i lag 2 for má ja van: az atí pu sos leg ion el la pne u -
mo nia (le gi o ná ri us be teg ség) és a Pon ti ac-láz. Az elsõ
eset ben a tü dõ gyul la dás tü ne tei do mi nál nak: pne u mo nia,
mell hár tya gyul la dás, szá raz kö hö gés, láz. A röntgenoló -
giai  elváltozások 8–10 hé tig meg ma rad nak. A le gi o ná ri us
(lé gi ós) be teg ség ben a sú lyos ext ra pul mo na lis, to xi kus tü -
ne tek ke rül het nek elõ tér be (ma gas láz, fej fá jás, izom fáj -
dal mak, rossz köz ér zet, re la tív bra dy car dia, ta chyp noe),
ideg rend sze ri tü ne tek (za vart ság, de presszió, de lí ri um),
has me nés, a máj- és ve se ká ro so dás tü ne tei. A lég úti tü ne -
tek is je len tõ sek le het nek (pne u mo nia szá raz kö hö gés sel).
A li qu or le let ne ga tív. A kór ház ban ápolt be te gek nél a le ta -
li tás 40% kö rü li, csök kent el len ál ló ké pes sé gû egyé nek nél
rend sze rint en nél is ma ga sabb. A le gi o nel lo sis má so dik
vál to za ta az ún. Pon ti ac-láz, eny hébb le fo lyá sú, fej fá jás,
izom fáj dal mak, rossz köz ér zet, cse kély lég úti tü ne tek jel -
lem zik. A Pon ti ac-láz ra a tü dõ gyul la dás és a ha lá los ki me -
ne tel nem jel lem zõ. A be te gek rend sze rint 2–5 nap alatt
spon tán gyó gyul nak.

6. Fer tõ zõ ké pes ség tar ta ma: Em ber rõl em ber re való
ter je dé sét ed dig nem iga zol ták.
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7. Te en dõk a be teg ség elõ for du lá sa kor:
A) Te en dõk a be teg gel:
a) Be je len tés: Az atí pu sos leg ion el la pne u mo nia be- és

ki je len tés re kö te le zett. A Pon ti ac-láz nem je len ten dõ. Az
uta zás sal össze füg gõ le gi o nel lo sis ese te ket kü lön, az erre
rend sze re sí tett gyors je len tõ la pon je len te ni szük sé ges az
OEK ré szé re, hogy a je len tett ese tek jár vány ügyi ada tai to -
váb bít ha tók le gye nek az Eu ró pai Unió „Uta zás sal Össze -
füg gõ Le gi o ná ri us Be teg ség Sur ve il lan ce Rend szer”
(EWGLINET) adat bá zi sá ba.

Eset de fi ní ció: Uta zás sal össze füg gõ le gi o ná ri us be teg -
ség nek mi nõ sül az az eset, amely egy ide jû leg meg fe lel a
kli ni kai, mik ro bi o ló gi ai és uta zá si kri té ri u mok nak.

Kli ni kai kri té ri um: Tü dõ gyul la dás, eset le ge sen ra di o ló -
gi ai di ag nó zis sal alá tá maszt va.

Mik ro bi o ló gi ai kri té ri um: 
Meg erõ sí tett eset: 
1. An ti gén ki mu ta tás sal: Spe ci fi kus leg ion el la an ti gén

ki mu ta tá sa vi ze let bõl.
2. Te nyész tés sel: Leg ion el la kór oko zó ki mu ta tá sa lég úti 

vá la dék ból, tü dõ szö vet bõl vagy vér bõl.
3. Sze ro kon ver zi ó val: A L. pne u mop hi la 1-es sze ro cso -

port ja el len ter me lõ dõ spe ci fi kus el len anya gok négy sze res 
vagy na gyobb ti ter vál to zá sa in di rekt im munf lu o resz cens
vizs gá lat tal vagy mik ro agg lu ti ná ci ó val.

Va ló szí nû sít he tõ eset:
1. Sze ro kon ver zi ó val: A L. pne u mop hi la töb bi sze ro -

cso port ja, il let ve egyéb Leg ion el la fa jok el len ter me lõ dõ
spe ci fi kus el len anya gok négy sze res vagy na gyobb ti ter -
vál to zá sa in di rekt im munf lu o resz cens vizs gá lat tal vagy
mik ro agg lu ti ná ci ó val.

2. A Leg ion el la pne u mop hi la 1-es sze ro cso port tal vagy 
más sze ro cso por tok kal, il let ve egyéb Leg ion el la fa jok kal
szem ben ter me lõ dött spe ci fi kus el len anyag je len lé té nek
ki mu ta tá sa egyet len vér sa vó ból ma gas ti ter ben (1:128).

3. A spe ci fi kus Leg ion el la an ti gén ki mu ta tá sa lég úti
vá la dék ból, vagy a lég úti vá la dék ban, il let ve a tü dõ szö vet -
ben lévõ kór oko zó ki mu ta tá sa di rekt im munf lu o resz cens
fes tés sel.

4. Spe ci fi kus Leg ion el la DNS ki mu ta tá sa PCR vizs gá -
lat tal.

Uta zá si kri té ri um:
A be teg a be teg ség kez de tét meg elõ zõ 2–10 na pon be lül 

leg alább 1 éj sza kát ott ho nán kí vül a la kó he lye sze rin ti or -
szág ban vagy kül föl dön, bé relt szál lás he lyen töl tött.

b) El kü lö ní tés: Nem szük sé ges.
c) Jár vány ügyi la bo ra tó ri u mi vizs gá lat: Kö te le zõ.

Diag nosz tikus vizs gá lat ra elõ ze tes meg be szé lés után te -
nyész tés re lég úti vizs gá la ti anya got (bron chus vá la dék,
BAL, ple u ro punk tá tum, bron chosz kó pos min ta, mély lég -
úti kö pet). Sze ro ló gi ai vizs gá lat ra al va dás gát ló nél kül le -
vett vért, an ti gén-ki mu ta tás ra vi ze le tet kell be kül de ni az
OEK bak te rioló giai osz tá lyá ra, vagy a vizs gá lat vég zé sé re
al kal mas más la bo ra tó ri um ba. A spe ci fi kus Leg ion el la an -
ti gén vi ze let bõl tör té nõ, il let ve a kór oko zó lég úti vizs gá la -
ti anyag ból való ki mu ta tá sa az an ti bi o ti kum mal még nem

ke zelt sze mély meg be te ge dé sé nek 2–5. nap ja kö zött le het -
sé ges. Sa vó pár be kül dé se a meg be te ge dés kez de té tõl szá -
mí tott 10–12. na pon és az azt kö ve tõ 2 hét múl va ese dé kes.

d) Fer tõt le ní tés: Fo lya ma tos és zá ró fer tõt le ní tés szük -
sé ges. A fer tõ zõ be teg, il let ve a le gi o nel lo sis meg be te ge -
dés re gya nús sze mély kör nye ze té ben leg fon to sabb te en dõ
a kör nye zet ben lévõ pan gó vi zek, il let ve ezek kel kon ta mi -
ná ló dott sze rel vé nyek, tar tó san ned ves fe lü le tek fer tõt le -
ní té se. En nek so rán fer tõt le ní te ni kell a für dõ szo bák, zu -
hany zók, WC-k és egyéb, ún. vi zes he lyi sé gek csaptele -
peit, zu hany ró zsá kat, ki fo lyó kat, WC-tar tá lyo kat, le fo -
lyók ún. bûz el zá ró szi fon ja it. Lég kon di ci o ná lás, kli ma ti -
zá lás ese tén fel tét le nül fer tõt le ní ten dõ a pá rá sí tó be ren de -
zés víz tar tá lya, a lég csa tor nák, va la mint az ane mosz tá tok.
Fer tõt le ní te ni kell a he lyi sé gek kö ze lé ben lévõ, pan gó vi -
zet tar tal ma zó esõ víz gyûj tõ ket, dísz ku ta kat, dísz me den -
cék vi zét és az eze ket kö rül ve võ ned ves fe lü le te ket. A fer -
tõt le ní tést az eset le ges mo ha pár nák, rot ha dó, bom ló nö vé -
nyi ré szek el tá vo lí tá sa után „al gi cid” ha tás sal ren del ke zõ
de zin fi ci en sek kel kell vé gez ni.

8. Meg elõ zés: A víz rend szer ben levõ üle dék, iszap, víz -
kõ, rozs da és egyéb anya gok a bio fil mek kel együtt fon tos
sze re pet ját sza nak a Leg ion el la bak té ri u mok meg te le pe dé -
sé ben, és a sza po ro dá suk hoz szük sé ges ked ve zõ fel té te lek
biz to sí tá sá ban. Sza po ro dá su kat a 20–45 °C-os víz hõ mér -
sék let se gí ti elõ. A meg elõ zés alap ja a klí ma be ren de zé sek,
hû tõ tor nyok, pezs gõ für dõk, per me te zõk, szö kõ ku tak stb.
vi zé nek tisz tán tar tá sa, al ga men te sí té se és fer tõt le ní té se.

A le gi o ná ri us be teg ség ese tek kel kap cso la tos epi de mi o -
ló gi ai ki vizs gá lás, to váb bá a meg elõ zõ és kont roll te vé -
keny ség rész le tes le írá sát az OEK ál tal ki adott Mód szer ta -
ni le vél tar tal maz za.

Lep ra
BNO10: A30
1. Kór oko zó: My co bac te ri um lep rae.
2. Fer tõ zés for rá sa: A be teg em ber.
3. Ter je dé si mód: A be teg gel hosszú ide ig tar tó szo ro -

sabb együtt élés ese tén köz vet len érint ke zés, csepp fer tõ -
zés, eset leg bõr sé rü lé se ken át (te to vá lás), cse cse mõk az
anya tej jel.

4. Lap pan gá si idõ: Hosszú, 7 hó nap tól éve kig ter jed het, 
leg gyak rab ban 3–6 év.

5. Fon to sabb tü ne tek: A kli ni kai kép, a bak te rioló giai
(bak té ri u mok szá ma a lé zi ók ban) és az im mun hisz to ló gi ai
(le u ko ci ták szá ma, jel le ge stb.) jel lem zõk alap ján a lep rá -
nak több tí pu sa kü lö nít he tõ el. A lep ro ma to sus lep rá ra a
bõr ben, nyál ka hár tyá kon, zsi ge rek ben kép zõ dõ da ga nat -
sze rû sejt sza po ru la tok (gra nu lo mák, lep ro mák) a jel lem -
zõ ek. A be teg vá la dé ka i val nagy szám ban ürít he ti a kór -
oko zó kat, jár vány ügyi szem pont ból ezért ez a for ma a leg -
je len tõ sebb. A tu ber cu lo id for má ra a bõr fol tos el szí ne zõ -
dé se és ér zé ket len né vá lá sa, pe ri fé ri ás ideg rend sze ri bé nu -
lá sok, szö vet el ha lá sok, a vég ta gok, az arc meg cson ku lá sa
a jel lem zõ. A tu ber cu lo id for má ban a kór oko zó a be teg vá -
la dé ka i ban rit kán mu tat ha tó ki.
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6. Fer tõ zõ ké pes ség tar ta ma: Ke zelt ese tek ben a fer tõ -
zõ ké pes ség leg ké sõbb 3 hó nap alatt meg szû nik. Ke ze let -
len ese tek ben, amíg a kór oko zó a vá la dé kok ban és a bi op -
si ás min ták ban ki mu tat ha tó.

7. Ten ni va lók a be teg ség elõ for du lá sa kor:
A) Te en dõk a be teg gel:
a) Je len tés: Be- és ki je len tés re kö te le zett. Az ÁNTSZ

te rü le ti leg ille té kes me gyei in té ze té nek és az OEK Jár -
vány ügyi osz tá lyá nak te le fo non vagy fa xon is je len te ni
kell.

b) El kü lö ní té se: Csak azo kat a be te ge ket kell kór ház ba
utal ni, akik nek a meg bíz ha tó ke ze lé se ott hon nem le het sé -
ges vagy szo ci á lis hely ze te ezt in do kol ja. Az elõ írások
sze rint ke zelt be teg – amennyi ben be teg sé gét nem fer tõ zõ -
nek mi nõ sí tet ték – ese té ben mun ka kö ri kor lá to zá sok nem
in do kol tak.

c) Jár vány ügyi la bo ra tó ri u mi vizs gá lat: Kö te le zõ. A
be teg orr nyál ka hár tyá já ról és a lep rás cso mók ból vett
szö vet ka pa rék, fes té si vizs gá lat cél já ra, egy ide jû te le -
fon vagy fax ér te sí tés mel lett, ha la dék ta la nul az OEK
bak te rioló giai osz tá lyá ra kül den dõ. Bi op si ás vagy bon -
co lá si anya got kór szö vet ta ni vizs gá lat ra 8%-os for ma -
lin ban a Fõ vá ro si Szent Lász ló Kór ház Kór bonc ta ni
osz tá lyá ra kell kül de ni. A vizs gá la ti anyag el kül dé sét
te le fo non elõ re je lez ni kell.

d) Fer tõt le ní tés: Szi go rí tott fo lya ma tos és zá ró fer tõt le -
ní tés szük sé ges. Az orr vá la dék és a vele szennye zett tár -
gyak (zseb ken dõ) fo lya ma tos fer tõt le ní té se szük sé ges.

B) Te en dõk a be teg kör nye ze té ben:
A be teg gel szo ros kap cso lat ban lévõ csa lád ta go kat

5 éven át 12 hó na pon ként bak te rioló giai vizs gá lat nak
kell alá vet ni (orr ka pa rék).

Lep tos pi ro sis
BNO10: A27
1. Kór oko zó: A Lep to spi ra in ter ro gans spe ci es kü lön bö -

zõ sze ro tí pu sai. Ha zánk ban a leg gyak rab ban elõ for du ló tí -
pu sok: L. po mo na, L. hyos, L. ca ni co la, L. grip potyp ho sa,
L. sej roe és a rend sze rint sú lyos le fo lyá sú meg be te ge dé se -
ket oko zó L. ic te ro ha e morr ha gi ae.

2. Fer tõ zés for rá sa: A há zi ál la tok kö zött fõ leg a ser tés,
szar vas mar ha, ku tya, a va don élõ rág csá lók kö zött a pat -
kány, egér, me zei po cok; igen rit kán a la bo ra tó ri u mi fe hér
pat kány és fe hér egér.

3. Ter je dé si mód: A kór oko zó rend sze rint a bõr és a
nyál ka hár tyák apró sé rü lé se in át ha tol az em be ri szer ve -
zet be. A fer tõ zött ál la tok kal való köz vet len érint ke zés ré -
vén fer tõ zõd het nek az ál lat gon do zók, vá gó hí di és la bo ra -
tó ri u mi dol go zók. Az ál la tok vi ze le té vel fer tõ zött víz és
szenny víz út ján a csa tor na- és ki kö tõ mun ká sok, ha lá szok,
bá nyá szok, me zõ gaz da sá gi dol go zók és a rizs föl de ken
dol go zók is fer tõ zõd het nek. A fer tõ zött pa tak vi zek ben és
ta vak ban für dõ zõ gyer me kek kö zött jár vá nyok is elõ for -
dul hat nak. Ivó víz út ján ter je dõ fer tõ zés is le het sé ges. Em -
ber rõl em ber re csak ki vé te le sen ter jed het.

4. Lap pan gá si idõ: 4–20 nap, leg gyak rab ban 9–10 nap.
5. Fon to sabb tü ne tek: A kli ni kai le fo lyás gyak ran két fá -

zi sú. Elõ ször grip pés tü ne tek, láz, fej fá jás, tag fáj dal mak
je lent kez nek, majd né hány nap múl va a lo ka li zá ci ó nak
meg fele lõen me nin ge á lis és ve se tü ne tek, ic te rus, exant he -
mák és con junc ti vi tis. A L. ic te ro ha e morr ha gi ae fer tõ zés
sú lyos máj ká ro so dást, sár ga sá got, vér zé se ket okoz hat
(Lep tos pi ro sis ma lig na, We il-fé le be teg ség). A töb bi sze -
ro tí pus eny hébb le fo lyá sú be teg sé get okoz (Lep tos pi ro sis
be nig na, ilyen pl. népi el ne ve zés sel a „disz nó pász tor be -
teg ség” az „ara tá si láz”).

6. Fer tõ zõ ké pes ség tar ta ma: A kór oko zó a be teg vi ze le -
té vel hosszabb ide ig ürül het, de em be ri fer tõ zés szem pont -
já ból en nek nincs gya kor la ti je len tõ sé ge.

7. Te en dõk a be teg ség elõ for du lá sa kor:
A) Te en dõk a be teg gel:
a) Je len tés: Be- és ki je len tés re kö te le zett, a meg be te ge -

dés rõl ér te sí te ni kell a te rü le ti leg ille té kes ha tó sá gi ál lat or -
vost is.

b) El kü lö ní tés: Nem szük sé ges, de a szak sze rû ke ze lés
ér de ké ben a be te get aján la tos mi e lõbb kór há zi fer tõ zõ osz -
tá lyon el he lyez ni.

c) Jár vány ügyi la bo ra tó ri u mi vizs gá lat: Kö te le zõ.
5–10 ml al va dás gát ló nél kül, ste ri len vett vér min tát kell az
OEK bak te rioló giai osz tá lyá ra vagy a lep tos pi ro sis vizs gá -
la tok ra ki je lölt ÁNTSZ la bo ra tó ri um ba kül de ni. A kór -
oko zó sze ro tí pu sát rend sze rint csak is mé telt vizs gá lat tal
le het meg ál la pí ta ni, mert az elsõ vér min tá ban még egy -
szer re több lep to spi ra tí pus ad hat ma gas ti te rû re ak ci ót. A
tény le ges kór oko zó val szem ben ter me lõ dött el len anya gok 
ti te re az is mé telt vizs gá lat kor emel ke dik, a töb bi tí pu sé vi -
szont csök ken vagy ne ga tív vá vá lik. Im mun bi o ló gi ai vizs -
gá lat ra eset leg li qu or ce reb ros pi ná lis is kül den dõ. Az
OEK-kal tör tént elõ ze tes meg ál la po dás alap ján te nyész -
tés re is le het vért kül de ni.

d) Fer tõt le ní tés: Nem szük sé ges.
8. Meg elõ zés: Rág csá lók el le ni vé de ke zés. Az ál ta lá nos

egész ség ügyi és mun ka egész ség ügyi rend sza bá lyok be tar -
tá sa: vé dõ ru ha, gu mi csiz ma, fer tõt le ní tõ sze res kéz mo sás,
fer tõ zött anyag gal való mun ka köz ben az ét ke zés és do -
hány zás meg til tá sa stb. A le ge lõ kön át fo lyó pa ta kok ban,
az ál la tok für de té sé re szol gá ló fel szí ni vi zek ben für dé si ti -
la lom. A fe hér pat kány és fe hér egér te nyé sze tek lep to spi ra 
men te sí té se az ál la tok fo ko zott sze lek ci ó ja út ján.

Lis te ri o sis

BNO: A32

1. Kór oko zó: Lis te ria mo no cy to ge nes.

2. Fer tõ zés for rá sa: Be teg, il let ve kór oko zó-hor do zó
ál lat és em ber, a há zi ál la tok kö zül el sõ sor ban a juh, kecs -
ke, ló, ser tés, házi szár nya sok, rág csá lók stb.

3. Ter je dé si mód: A fer tõ zés a ter hes ség alatt, di ap la -
cen ta ri san, il let ve szü lés köz ben a mag zat víz zel ter jed az
új szü lött re. To váb bi ter je dé si mó dok nem tel je sen tisz tá -
zot tak, eset leg köz vet len érint ke zés fer tõ zött ál la tok kal, a
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bak té ri u mot tar tal ma zó élel mi sze rek (tej, tej ké szít mény
stb.) fo gyasz tá sa és szá mos más té nye zõ (pl. fer tõ zött ta -
kar mány, föld, fe ká lia, egyéb szennye zett anya gok) út ján.

4. Lap pan gá si idõ: Bi zony ta lan, 1–3 hét re be csü lik. A
mag zat ál ta lá ban az anya meg be te ge dé sét kö ve tõ né hány
nap múl va fer tõ zõ dik.

5. Fon to sabb tü ne tek: Leg gyak rab ban gennyes agy hár -
tya gyul la dás vagy sep ti ca e mia for má já ban zaj lik le, és az
utób bi ból ere dõ en dissze mi nált gó cok ke let kez nek a kü -
lön fé le szer vek ben. Rit kább az ocu log lan du lá ris for ma, az
en cep ha li tis, agy tá lyog, az an gi nás és a ti fó zus for ma. Ter -
he sek nél több nyi re grip pe sze rû ál ta lá nos tü ne tek vagy
 pyelitis for má já ban for dul elõ. Ha a mag zat fer tõ zõ dé se a
ter hes ség kez de ti sza ká ban tör tént, abor tus vagy ko ra szü -
lés kö vet kez het be, ké sõb bi fer tõ zés ese tén a cse cse mõ há -
nyás, has me nés, gennyes me nin gi tis, pne u mo nia, sep sis,
ke rin gé si és lég zé si elég te len ség tü ne te i vel be teg szik meg. 
A fel nõt tek a fer tõ zést sok szor tü net men te sen vé sze lik át,
de gyen gült el len ál ló ké pes sé gû idõ sebb sze mé lyek haj la -
mo sak a ma ni feszt meg be te ge dés re.

6. Fer tõ zõ ké pes ség tar ta ma: Va ló szí nû leg a he veny tü -
ne tek fenn ál lá sá ig. A fer tõ zött új szü löt tek any ja hüvely -
váladékával vagy vi ze le té vel ürít he ti a kór oko zót a szü lést
köve tõen kb. 7–10 na pig.

7. Te en dõk a be teg ség elõ for du lá sa kor:

a) Je len tés: Be je len ten dõ, ki je len tés csak szö võd mény
elõ for du lá sa, va la mint fa tá lis ki me ne tel ese tén kö te le zõ.

b) El kü lö ní tés: Nem szük sé ges.

c) Jár vány ügyi la bo ra tó ri u mi vizs gá lat: Igény be ve he -
tõ. Be küld he tõ te nyész tés cél já ra al va dás gát ló val le vett
vér, li qu or, to váb bá genny, méh ûri vá la dék, vi ze let. Elõ ze -
tes meg be szé lés után cél zott vizs gá lat ra be küld he tõ fa e ces
és to rok vá la dék az ÁNTSZ te rü le ti leg ille té kes me gyei in -
té ze té nek bak te rioló giai la bo ra tó ri u má ba, il let ve az OEK
bak te rioló giai osz tá lyá ra. Biz tos di ag nó zist csak a te -
nyész tés sel iga zolt ese tek ben le het ki mon da ni.

d) Fer tõt le ní tés: Fo lya ma tos fer tõt le ní tés vég zen dõ. A
fer tõ zés ter je dé si me cha niz mu sá ra te kin tet tel – a ter je dés
meg aka dá lyo zá sa ér de ké ban – a be teg, il let ve a be teg ál la -
tok kal való fog lal ko zás kor el sõ sor ban a fo lya ma to san
vég zen dõ hi gi é nés kéz fer tõt le ní tés nek, il let ve a vá la dé kok 
fer tõt le ní té sé nek van ki emelt je len tõ sé ge.

8. Meg elõ zés: Az ál lat egész ség ügy ben és a me zõ gaz da -
sá gi mun ka kör ben hi gi é nés és mun ka vé del mi sza bá lyok
be tar tá sa.

Lyme-kór

BNO10: A69.2

1. Kór oko zó: Bor re lia burg dor fe ri spi ro che ta.

2. Fer tõ zés for rá sa: Er dei rág csá lók, ma da rak, em lõ -
sök.

3. Ter je dé si mód: Kul lancs csí pés út ján. Em ber rõl em -
ber re nem ter jed.

4. Lap pan gá si idõ: 2–32 nap a kul lancs csí pés után az
eryt he ma mig rans (EM) ki fej lõ dé sé ig.

5. Fon to sabb tü ne tek: A be teg ség ko rai stá di u má ban tü -
net men tes le het, és eset leg csak a ké sõi ma ni fesz tá ció je -
lent ke zik. A be te gek nagy ré szé ben csak egy vagy két
szerv rend szer érin tett. Ke ze let len ese tek ben a be teg ség
kró ni kus sá vál hat és éve kig el tart hat.

a) Ko rai tü ne tek: A be teg ség leg jel leg ze te sebb kli ni kai
mar ke re a spe ci fi kus bõr el vál to zás, az ún. eryt he ma mig -
rans, ván dor ló bõr pír: a fer tõ zött kul lancs csí pé se he lyén
vö rös ma cu la vagy pa pu la je lent ke zik. A vö rös szín fo ko -
za to san li vid dé vá lik, a szé li ré sze ken to vább ter jed az el -
vál to zás, kö ze pén hal vá nyu ló gyû rût for mál. En nek át mé -
rõ je el ér he ti a 90 cm-t is. Az EM ké sõbb a test más ré szén
is je lent kez het, aszim met ri ku san. A bõr pírt ál ta lá nos tü ne -
tek is kí sér he tik: fej fá jás, le vert ség, láz, izom fáj dal mak,
re gi o ná lis nyi rok cso mó-duz za na tok. Az EM nem je lent ke -
zik min den be teg nél.

b) Ké sõi tü ne tek: Váz izom za ti (csont, izom) ma ni fesz -
tá ci ók, leg gyak rab ban arth ri tis (fõ ként a nagy ízü le tek).
Ideg rend sze ri ma ni fesz tá ci ók: lympho cy tas me nin gi tis,
fa ci a lis pa re sis, fáj dal mas ra di cu lo ne u ri tis (Garin-Buja -
doux-Bannwarth synd ro ma). Rit kán: kró ni kus ne u ro bor -
re li o sis: en cep ha lo my e li tis sel, ra di cu lo my e li tis sel, kró ni -
kus me nin gi tis sel. Car di o vas cu la ris érin tett ség: my o car di -
tis sel, A-V block kal jár hat. Ké sõi bõr ma ni fesz tá ció: ac ro -
der ma ti tis chro ni cum at rop hi cans.

6. Fer tõ zõ ké pes ség tar ta ma: Em ber rõl em ber re köz vet -
le nül nem ter jed.

7. Te en dõk a be teg ség elõ for du lá sa kor:
a) Je len tés: Be je len ten dõ, ki je len tés csak szö võd mény

elõ for du lá sa, vagy fa tá lis ki me ne tel ese tén kö te le zõ.
b) El kü lö ní tés: Nem szük sé ges.
c) Jár vány ügyi la bo ra tó ri u mi vizs gá lat: Igény be ve he -

tõ. Sze ro ló gi ai vizs gá la tok elõ ze tes meg be szé lést köve -
tõen az OEK-ben, il let ve ezen sze ro ló gi ai vizs gá lat ra fel -
ké szült ÁNTSZ me gyei in té ze tek la bo ra tó ri u ma i ban. Sze -
ro ló gi ai vizs gá lat csak spe ci fi kus tü ne tek je lent ke zé se kor,
és meg fe le lõ anam né zis (is mert kul lancs ex po zí ció vagy
le ga láb bis a pá ci ens moz gás te re alap ján en nek va ló szí nû -
sít he té se) ese tén in do kolt.

d) Fer tõt le ní tés: Nem szük sé ges.
8. Meg elõ zés: A kul lan csok el le ni vé de ke zés (ri asz tó -

sze rek, er dei dol go zók nál vé dõ öl tö zet vi se lé se stb.), a bõr -
be fú ró dott kul lan csok mi e lõb bi el tá vo lí tá sa.

Lyssa (Ra bi es)
(Ve szett ség)
BNO10: A82
1. Kór oko zó: Ra bi es ví rus (Lyssa ví rus ge nus, Rhab do -

ví rus csa lád).
2. Fer tõ zés for rá sa: A ve szett ség ví ru sá val fer tõ zött

és azt már ürí tõ, el sõ sor ban hús evõ ál lat, fõ ként róka,
macs ka, ku tya; rit káb ban egyéb em lõs ál la tok, mint
pl. szar vas mar ha, juh, ser tés és kis mé re tû rág csá lók
(mó kus, de ne vér stb.).

3. Ter je dé si mód: A ve szett ség ví ru sát ürí tõ ál la tok
okoz ta ha ra pás, ezen ál la tok test vá la dé ká val – fõ ként nyál -
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lal – való köz vet len kon tak tus, azaz a ví rus tar tal mú vá la -
dé kok nak sza bad ideg vég zõ dés hez (ace til ko lin re cep tor -
hoz) ju tá sa pl. seb be, szem kö tõ hár tyá já ra való ke rü lés ré -
vén.

4. Lap pan gá si idõ: Ál ta lá ban 2–8 hét, de 10 nap tól több
mint 1 évig is tart hat.

5. Fon to sabb tü ne tek: A be teg ség ál ta lá ban men tá lis de -
presszi ó val kez dõ dik, majd fo ko zott in ger lé keny ség, in -
ten zív nyál fo lyás, a meg mart vég tag ban je lent ke zõ erõs
gör csös fáj da lom, nye lé si gör csök, de lí ri um, en cep ha li tis -
re jel lem zõ tü ne tek, ál ta lá nos pa raly sis és lég zés bé nu lás -
ban exi tus.

6. Fer tõ zõ ké pes ség tar ta ma: A kli ni kai tü ne te ket meg -
elõ zõ 10 na pon be lül már meg in dul hat a ví rus ürí tés, ál ta lá -
ban azon ban a kli ni kai tü ne tek meg je le né sé vel egy idõ ben
je le nik meg a ví rus, fõ ként a nyál ban, és a be teg ség tel jes
idõ tar ta ma alatt ki mu tat ha tó. Az em ber rõl em ber re ter je -
dés meg aka dá lyoz ha tó, je len tõ sé ge nincs.

7. Te en dõk a be teg ség elõ for du lá sa kor:
a) Je len tés: Be- és ki je len tés re kö te le zett. A ki fej lõ dött

em be ri ve szett ség ese tét vagy an nak gya nú ját te le fo non,
fa xon is je len te ni kell az OEK Jár vány ügyi osz tá lyá nak,
va la mint az ÁNTSZ te rü le ti leg ille té kes me gyei in té ze té -
nek.

b) El kü lö ní tés: A ve szett ség ben szen ve dõ be te get az in -
ten zív el lá tást biz to sí tó ki je lölt egész ség ügyi in téz mény -
ben (Fõ vá ro si Szent Lász ló Kór ház) kell el kü lö ní te ni.

c) Jár vány ügyi la bo ra tó ri u mi vizs gá lat: A Ra bi es ví rus
ki mu ta tá sá ra a be teg nél el vé gez he tõ a cor nea ka pa rék im -
munf lu o res cens vizs gá la ta a te rü le ti leg ille té kes re gi o ná lis 
Ál lat-egész ség ügyi In té zet tel tör tént elõ ze tes meg be szé lés 
után.

d) Fer tõt le ní tés: Fo lya ma tos fer tõt le ní tés szük sé ges. A
be teg vagy be teg ség re gya nús sze mély kör nye ze té ben
szük sé ges fo lya ma tos fer tõt le ní té sek nek ki kell ter jed nie
az ápo ló sze mély zet ke ze i re, va la mint a be teg nyá lá ra, il -
let ve ez zel fer tõ zõ dött hasz ná la ti tár gyak ra, el sõ sor ban
zseb ken dõ, evõ esz kö zök, ivó e dény zet, egyéb tex tí li ák fer -
tõt le ní té sé re. A fer tõt le ní tés hez vi ru cid ha tá sú de zin fi ci -
ens ké szít ményt kell al kal maz ni.

8. Meg elõ zés: A fõ re zer vo ár nak szá mí tó ró kák, va la -
mint az ebek rend sze res pro fi lak ti kus vé dõ ol tá sa, kó bor
ebek be fo gá sa. El hul lott ál la tok (el sõ sor ban ró kák) érin té -
sé nek mel lõ zé se. A ve szett ség-fer tõ zés re gya nús ex po zí -
ció (BNO10: Z20.3) kö rül mé nye it az e cél ra rend sze re sí -
tett, OEK ál tal ki adott Mód szer ta ni le vél ben fog lal tak sze -
rint az el lá tó or vos nak kell tisz táz ni, dön te ni a vé dõ ol tás
szük sé ges sé gé rõl, és meg kez de ni az ol tást. A 41/1997.
(V. 28.) FM ren de let 429.  § (3) be kez dé se ér tel mé ben min -
den or vos kö te les – amennyi ben az el lá tás so rán tu do má sá -
ra jut – min den ku tyá tól, macs ká tól, vagy va don élõ ál lat -
tól szár ma zó sé rü lés ész le lé se ese tén az ál lat tar tó ne vé nek
és lak cí mé nek, il let ve az ese mény hely szí né nek köz lé sé vel 
az eset he lye sze rint ille té kes ha tó sá gi ál lat or vost ha la dék -

ta la nul ér te sí te ni. Ve szett ség-fer tõ zés gya nú ja csak ak kor
me rül het fel, ha ve szett ál lat ha ra pá sa ál tal lét re jött seb be,
a bõ rön lévõ nyi tott seb be, vagy sé rült nyál ka hár tyá ra ke -
rül a ví rus. Amennyi ben ilyen jel le gû ex po zí ció nem tör té -
nik poszt ex po zí ci ós pro fi la xis nem szük sé ges. A ve szett -
ség-fer tõ zés be kö vet kez té nek va ló szí nû sé ge az ex po zí ció
ter mé sze te és mér té ke sze rint vál to zik. Az ex po zí ci ó nak
két ka te gó ri á ja kü lön böz tet he tõ meg, ezek: a ha ra pá sos és
a nem ha ra pá sos ex po zí ci ók.

Ha ra pá sos ex po zí ció

Min den, a fo gak ál tal, fe det len bõ rön való át ha to lást je -
len tõ ex po zí ció. Min den ha ra pá sos sé rü lés ve szett ség fer -
tõ zés re ve szé lyes le het, amennyi ben az ál lat ve szett -
ség-gya nús vol tát bi zo nyí tot ták, vagy azt egy ér tel mû en
nem le het ki zár ni.

Nem ha ra pá sos ex po zí ció

Rit kán je lent ve szett ség-fer tõ zés ve szélyt. Amennyi ben 
azon ban nyílt seb, vagy sé rült nyál ka hár tya ve szett ál lat
nyá lá val, vagy egyéb fer tõ zött anyag gal ke rül köz vet len
kap cso lat ba, ve szett ség-fer tõ zés szem pont já ból fer tõ zé si
ve szélyt je lent het. Ma gyar or szá gon tisz tí tott, kon cent rált,
szö vet kul tu rán elõ ál lí tott, in ak ti vált, ve szett ség el le ni vak -
ci na van hasz ná lat ban pos tex po zí ci ós ol tás ra (rit kán, meg -
ha tá ro zott mun ka kö rök ben pre ex po zí ci ós ol tás ra is). A ve -
szett vagy ve szett ség re gya nús ál lat okoz ta ex po zí ci ót
köve tõen az ál lat tí pu sos vagy atí pu sos vi sel ke dé sét, az ex -
po zí ció kö rül mé nye it, az ál lat ol tott sá gi ál la po tát, a ve -
szett ség te rü le ti elõ for du lá sát figye lembe véve kell dön te -
ni a ve szett ség el le ni spe ci fi kus vé de lem szük sé ges sé gé -
rõl. Az ol tás szük sé ges sé gé nek el bí rá lá sá hoz ál ta lá nos se -
gít sé get nyújt az aláb bi táb lá zat:

Az ex po zí ci ót2 oko zó ál lat
Aján lott ke ze lés

faja egész sé gi ál la po ta

Ku tya, macs ka Egész sé ges,
meg fi gyel he tõ
14 na pig3

Sem mi

Nem meg fi gyel he tõ Kon zul tá lás az
egész ség ügyi
ha tó ság gal. Ha a
ve szett ség gya nú ja
nem zár ha tó ki,
tel jes ol tá si
so ro za tot kell adni

Ve szett ség re
gya nús1,3 

Tel jes vé dõ ol tá si
sorozat

Róka Ve szett nek
te kin ten dõ

Tel jes vé dõ ol tá si
so ro zat

Egyéb ál la tok Egye di el bí rá lás és kon zul tá ció ja va solt,
ha a ve szett ség gya nú ja nem zár ha tó ki,
tel jes ol tá si so ro za tot kell adni

Jel ma gya rá zat:

1 Ve szett ség re gya nús nak te kin ten dõ min den ál lat, ame lyen a
be teg ség tü ne tei nem ki fe je zet ten mu tat koz nak, vagy amely tü net -
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men tes, de fel té te lez he tõ en ve szett ál lat mar ta meg. Ve szett ál la tok
te te me is fer tõ zõ le het.

2 Az ex po zí ció mód ja le het be nyá la zás bõ rön, nyál ka hár tyán,
hor zso lás, kar mo lás, ha ra pás.

3 Ha egész sé ges ál lat a meg fi gye lés ide je alatt ve szett ség re gya -
nús sá vá lik, a vé dõ ol tá si so ro za tot azon nal meg kell kez de ni. Ha ve -
szett ség re gya nús ál lat ese té ben a gya nú a meg fi gye lé si idõ alatt ki -
zár ha tó, a már meg kez dett ol tá so kat abba kell hagy ni.

Ve szett ség el le ni vé dõ ol tást nem kell al kal maz ni:

– ha az ál lat tal való kon tak tus nem járt sé rü lés sel, be -
nyá la zás sal,

– ha in di rekt kon tak tus volt,

– ha sem mi lyen kon tak tus nem volt, akár mi lyen
(egész sé ges, ve szett ség re gya nús, ve szett vagy nem meg fi -
gyel he tõ) az ál lat egész sé gi ál la po ta.

A) Pos tex po zi ci ós pro fi la xis: Akut fer tõ zés ve szély ese -
tén a leg rö vi debb idõn be lül kö te le zõ vé dõ ol tá si so ro zat -
ban kell ré sze sí te ni a ve szett ség-fer tõ zés re gya nús ex po zí -
ci ót el szen ve dett sze mé lye ket az aláb bi séma sze rint:

a) 1-1 adag ol tó anya got kell be ad ni 5 al ka lom mal: az
elsõ ol tás nap ját (0. nap) kö ve tõ 3., 7., 14. és 30. na pon. Az
im mun rend szer is mer ten hi bás mû kö dé se ese tén az elsõ al -
ka lom mal 2 adag ol tó anya got kell be ad ni két kü lön bö zõ
test tá jék ra.

b) Ko ráb ban tel jes ol tá si so ro zat ban ré sze sül tek újabb
ex po zí ci ó ja kor: 1 éven be lül 1 adag, 1-2 éven be lül 2 adag
ol tó anya got kell be ad ni a 0. és a 3. na pon, 3–5 éven beül
3 adag ol tó anyag adá sa szük sé ges a 0. a 3. és a 7. na pon,
5 év után újabb, tel jes ol tá si so ro zat szük sé ges.

B) Pre ex po zí ci ós pro fi la xis: a mun kál ta tó kö te les meg -
elõ zõ vé dõ ol tá si so ro zat ban ré sze sí te ni: A ve szett ség-fer -
tõ zés fo ko zott ve szé lyé nek ki tett mun ka kö rök ben dol go -
zó kat (pl. ve szett ség di ag nosz ti kai la bo ra tó ri u mok dol go -
zói, eb ren dé sze ti dol go zók) az aláb bi ol tá si séma sze rint:
1-1 adag ol tó anya got 3 al ka lom mal, az elsõ ol tás nap ját
(0. nap) kö ve tõ 30. és 60. na pon kell be ad ni. Em lé kez te tõ
ol tá so kat 1 év múl tán, majd to váb bi 5 éven ként kell al kal -
maz ni. Akut fer tõ zé si ve szély ese tén újabb ol tó anyag adá -
sa szük sé ges, a pos tex po zí ci ós pro fi la xis ra vo nat ko zó
pont ban is mer te tett újabb ex po zí ci ók ese tén kö ve ten dõ el -
já rás sze rint.

9. A ve szett ség-fer tõ zés re gya nús ex po zí ció és ve szett -
ség el le ni ol tás je len té si rend sze re: Az ol tó anyag-szál lí tó
az ol tó anyag-igény be ér ke zé sét köve tõen ha la dék ta la nul
meg kül di az ol tó anyag-igény lõ „Adat lap” má so la tát fa -
xon/e-ma il-ben az ÁNTSZ – or vos ren de lõ jé nek he lye
sze rin ti ille té kes – vá ro si in té ze té nek. Az eset ki vizs gá lá -
sá ról fel vett jegy zõ köny vet a sé rül tet el lá tó or vos 24 órán
be lül kö te les meg kül de ni az ÁNTSZ te rü le ti leg ille té kes
vá ro si in té ze té nek. Az ol tó or vos az erre rend sze re sí tett
for ma nyom tat vá nyon (Je len tés lyssa el le ni vé dõ ol tás ról)
re giszt rál ja az ol tá sok meg tör tén tét, majd az ol tá si so ro zat
be fe je zé se után 1 pél dányt küld az ÁNTSZ te rü le ti leg ille -

té kes vá ro si in té ze té nek. Az egész ség ügyi ha tó ság fel ada -
ta, hogy a gya kor lat ban el len õriz ze és tá mo gas sa a szak -
mai el vek (je len jog sza bály és tárgy ban ki adott Mód szer -
ta ni Le vél ben fog lal tak) meg va ló su lá sát. A dokumentá -
cióhoz szük sé ges nyom tat vá nyo kat az ÁNTSZ vá ro si in té -
ze te biz to sít ja.

Ma dár inf lu en za 
1. Kór oko zó: Az ort ho my xo vi ri dae csa lád ba tar to zó, fo -

ko zott pa to ge ni tá sú ma dár inf lu en za-ví ru sok (az inf lu en za
A ví rus H5, H7, il let ve H9 al tí pu sa i nak fo ko zot tan pa to -
gén bio tí pu sai). Az ala csony pa to ge ni tá sú tör zsek nek a va -
don élõ ví zi szár nya sok a re zer vo ár jai, a fo ko zott pa to ge ni -
tá sú tör zsek az ala csony pa to ge ni tá sú ak ból a ba rom fik kö -
zöt ti cir ku lá ció köz ben, mu tá ció ré vén ala kul nak ki.

2. Fer tõ zés for rá sa: A tü net men tes vagy a be teg ma dár.
A ma gas pa to ge ni tá sú tör zse ket hor doz hat ják a vad ví zi -
szár nya sok. A házi ví zi szár nya sok (házi ka csa, házi lúd)
el len ál lób bak a töb bi ba rom fi nál, a há zi szár nya sok kö zül a 
puly ka, a gyöngy tyúk, és a há zi tyúk a leg fo gé ko nyabb.
Né hány em lõs faj (macs ka fé lék) meg be te ge dé sé nek kó ro -
ka ként is ki mu tat ták e ví ru so kat. A tü net men tes szár nya -
sok fõ ként a bél sár ral, a be teg szár nya sok va la mennyi vá -
la dé kuk kal nagy mennyi ség ben ürí tik a kór oko zót. A be -
teg em ber és az em lõ sök fer tõ zést ter jesz tõ sze re pe még
nem bi zo nyí tott. A be teg em ber lég úti vá la dé ka tar tal maz -
za a leg na gyobb mennyi ség ben a ví rust.

3. Ter je dé si mód: A kór oko zó ál lat ról em ber re tör té nõ
ter je dé se rit kán for dul elõ. Az em ber be teg vagy fer tõ zött
ba rom fi val, il let ve szö ve te i vel (pl. vé ré vel) tör té nõ di rekt
kon tak tus, va la mint in ha lá ció út ján fer tõ zõd het. A ví rus a
lég utak, a szem, az orr, il let ve a száj – eset leg a bél – nyál -
ka hár tyá ján ke resz tül jut hat be az em be ri szer ve zet be. A
fer tõ zött ma dár bél sár ral, lég úti vá la dék kal ürí ti a ví rust,
amely a tar tá si kö rül mé nyek tõl füg gõ en di rekt és in di rekt
úton ter jed to vább. A vad ma da rak bél sa ruk kal, leg gyak -
rab ban szennye zett víz ré vén fer tõ zik meg a há zi ál lat-ál lo -
má nyo kat. A ba rom fik kö zött a di rekt kon tak tus és a lég úti
ter je dés do mi nál, de a kon ta mi nált esz kö zök kel (kö zö sen
hasz nált ket rec, ita tó stb.) is ter jed het a kór oko zó.

4. Lap pan gá si idõ: Em ber ese té ben 2–17 nap kö zött
vál toz hat, át la go san 7 nap.

5. Fon to sabb tü ne tek: Láz, kö hö gés, to rok fá jás, my al -
gia, ese ten ként con junc ti vi tis. Szá mos ha lá los ki me ne te lû
eset ben a ví rus-pne u mó nia kö vet kez té ben má sod la go san
sú lyos lég zõ szer vi di stressz tü net együt tes ala kult ki. A
has me nés, hasi, il let ve mell ka si fáj da lom, orr-, il let ve íny -
vér zés is ko rai tü net le het.

6. Fer tõ zõ ké pes ség tar ta ma: Még nem is mert.
7. Te en dõk a be teg ség elõ for du lá sa kor:
A) Te en dõk a be teg gel:
a) Je len tés: Be- és ki je len tés re kö te le zett. A meg be te ge -

dést vagy an nak gya nú ját azon nal, te le fo non is je len te ni
kell. A je len tést az ÁNTSZ meg be te ge dés he lye sze rint
ille té kes me gyei in té ze té nek/ügye le té nek és az OEK-nek,
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il let ve az Or szá gos Epi de mi o ló gi ai Köz pont ügye le té nek
is meg kell ten ni.

b) El kü lö ní tés: A be te get in fek to ló gi ai osz tá lyon kell el -
kü lö ní te ni.

c) Jár vány ügyi la bo ra tó ri u mi vizs gá lat: Kö te le zõ. A
la bo ra tó ri um ér te sí té sét köve tõen lég úti, il let ve to rok -
vá la dék és vér min ta, majd a be teg ség kez de té tõl szá mí -
tott  10–14 nap múl va újabb vér min ta kül den dõ sze ro ló -
gi ai vizs gá lat ra az OEK Lég úti Ví rus osz tá lyá ra.

d) Fer tõt le ní tés: A fer tõt le ní tés hez min den eset ben ví -
rus in ak ti vá ló (vi ru cid) ha tá sú de zin fi ci enst kell al kal maz -
ni. A be teg vizs gá la ta, el lá tá sa, ápo lá sa elõtt, il let ve után
az el lá tó sze mély zet nek hi gi é nés kéz fer tõt le ní tést kell vé -
gez nie. Az ún. egy fá zi sú sze rek ese tén a kéz tisz tí tás és a
kéz fer tõt le ní tés egy mun ka fá zis ban tör té nik. A be teg vá la -
dé ka it (kö pet, to rok vá la dék, há nya dék stb.) vá la dék fel fo -
gó edény be (hány tál, ágy tál, genny tál) fog juk fel, majd eb -
ben tör té nik a vá la dék fer tõt le ní té se. A be teg ál tal hasz nált
mos ha tó tex tí li á kat (zseb ken dõ, ágy ne mû, há ló ru ha, al só -
ne mû, tö rül kö zõ stb.) fer tõt le ní tõ mo sás sal kell ke zel ni
vagy ún. be áz ta tá sos mód szer rel kell fer tõt le ní te ni. A be -
teg el lá tás nál, ápo lás nál al kal ma zott mû sze rek esz kö zök
(be le ért ve az evõ esz közt és ivó edény ze tet is) fer tõt le ní té -
sét, és az azt kö ve tõ tisz tí tást, va la mint a fer tõt le ní tõ mo so -
ga tást el kü lö ní tett he lyen, vagy he lyi ség ben kell vé gez ni,
ahol a fer tõ zõ anyag, il let ve a fer tõt le ní tõ ol dat szó ró dá sa,
szét hur co lá sa meg aka dá lyoz ha tó. A fer tõ zõ be teg kör nye -
ze té ben csak ún. ned ves ta ka rí tást sza bad al kal maz ni. (fel -
mo sás, le mo sás, ned ves le tör lés stb.)

B) Te en dõk a be teg kör nye ze té ben: A be teg gel/ha lot tal
kap cso lat ba ke rült (a be teg gel, il let ve vá la dé ká val köz vet -
le nül vagy az zal szennye zett tár gyak ré vén érint ke zett)
sze mélyt 7 nap ra jár vány ügyi meg fi gye lés alá kell he lyez -
ni. Jár vány ügyi vizs gá la tot kell vé gez ni a kö zös fer tõ zõ
for rás tól szár ma zó eset le ges meg be te ge dé sek fel de rí té se
ér de ké ben. Ha a be teg nél a vi ro ló gi ai vizs gá la tok va ló szí -
nû sí tik, vagy iga zol ják a fo ko zot tan pa to gén ma dár inf lu -
en za-ví rus kó ro ki sze re pét, ak kor csa lád tag ja i nál, il let ve a
vele szo ros kap cso lat ban lévõ, jár vány ügyi meg fi gye lés
alá he lye zett más sze mé lyek nél ke mop ro fi la xist kell al kal -
maz ni. A ke mop ro fi la xist az OEK Jár vány ügyi osz tá lyá -
val tör té nõ kon zul tá ció alap ján kell ki vi te lez ni.

8. Meg elõ zés: A fer tõ zés meg elõ zé sé re ál lat egész ség -
ügyi, ál ta lá nos hi gi é nés és fog lal ko zás-egész ség ügyi rend -
sza bá lyo kat kell fo ga na to sí ta ni. Be teg ál la tok gon do zá sá -
val/ke ze lé sé vel/meg sem mi sí té sé vel, il let ve ma dár inf lu en -
za-gya nús be te gek gon do zá sá val/ke ze lé sé vel fog lal ko zók
szá má ra egyé ni vé dõ fel sze re lést kell biz to sí ta ni. A ma dár -
inf lu en za ve szé lyé nek ki tett dol go zók egész sé gi ál la po tát
na pon ta kell el len õriz ni. Ilyen mun ka kör ben nem al kal -
maz ha tók im mun ká ro so dott, kró ni kus szív-, il let ve tü dõ -
be teg ség ben szen ve dõk, to váb bá 62 éven fe lü li ek. Gon -
dos kod ni kell a fer tõ zött ál la tok kal/em be rek kel kap cso lat -
ba ke rült dol go zók ke zé nek, vé dõ fel sze re lé sé nek, a
szennye zett fe lü le tek nek a fer tõt le ní té sé rõl, a ví rus tar tal -
mú hul la dé kok, ál la ti te te mek szak sze rû ár tal mat la ní tá sá -

ról. Az im por tált fer tõ zé sek be hur co lá sá nak el ke rü lé se ér -
de ké ben fon tos a be teg ség ál tal érin tett or szá gok ba uta zók
fel vi lá go sí tá sa.

A fo ko zot tan pa to gén ma dár inf lu en za-ví rus ha zai el ter -
je dé sé nek ve szé lye ese tén a hu mán meg be te ge dé sek kel
kap cso la tos sur ve il lan ce te en dõ ket az OEK Mód szer ta ni
út mu ta tó ban ha tá roz za meg.

Ma lá ria

BNO10: B50-54

1. Kór oko zó: Plas mo di um fal ci pa rum (B50), Plasmo -
dium vi vax (B51), Plas mo di um ma la ri ae (B52) és Plas mo -
di um ova le (B53.0). Is me re te sek ke vert fer tõ zé sek is.

2. Fer tõ zés for rá sa: A fer tõ zött em ber.

3. Ter je dé si mód: Az Anop he les szú nyo gok a fer tõ zött
em ber vé ré nek szí vá sa köz ben fer tõ zõd nek és a spo ro go -
nia (iva ros sza po ro dás) be fe jez té vel, 10–30 nap múl va
vál nak fer tõ zõ ké pes sé. Is mé telt vér szí vás kor a kór oko zó a
szú nyog nyá lá val az em be ri vér ke rin gés be ke rül. A fer tõ -
zés transz fú zi ó val, va la mint transzp la cen ta ris úton is át vi -
he tõ.

4. Lap pan gá si idõ: Plas mo di um fa jon ként vál to zó, ál ta -
lá ban 9–14 nap, de le het több hó nap is.

5. Fon to sabb tü ne tek: Har mad na pos, ne gyed na pos
vagy min den na pos láz ro ha mok, me lyek hi deg rá zás sal
kez dõd nek, majd 8–10 óra után iz za dás sal hir te len meg -
szûn nek. Kró ni kus ma lá ri á ban lép meg na gyob bo dás, el -
esett ség, vér sze gény ség, re u más jel le gû ízü le ti- és izom -
fáj dal mak for dul nak elõ. Leg sú lyo sabb a P. fal ci pa rum
ma lá ria kli ni kai le fo lyá sa, to xi kus tü ne tek kel: sár ga ság,
ha e mog lo bi nu ria, de li ri um, coma stb.

6. Fer tõ zõ ké pes ség tar ta ma: A be teg ak kor fer tõ zõ -
ké pes, ha a kór oko zó ga me to cy tái a vé ré ben ke rin ge nek. 
Ke ze let len ese tek ben a plas mo di u mok egy idõ múl va el -
hagy ják a vér pá lyát és a máj ban, va la mint a lép ben te -
lep sze nek meg, ahon nan re ci dí va ese tén új ból el áraszt -
hat ják a vér ke rin gést. Így a P. fal ci pa rum kb. 1 évig, a
P. vi vax kb. 3–4 évig, a P. ma la ri ae pe dig 20–30 évig is
per zisz tál hat a szer ve zet ben. Szak sze rû en ke zelt be te -
gek fer tõ zõ ké pes sé ge a kli ni kai gyó gyu lás után meg szû -
nik. Ha zánk ban már csak im por tált ese tek for dul nak elõ.

7. Te en dõk a be teg ség elõ for du lá sa kor:

A) Te en dõk a be teg gel:

a) Je len tés: Be- és ki je len tés re kö te le zett. Az „Or vos
meg jegy zé sei” ro vat ban kö zöl ni kell, hogy a be teg mely
en dé mi ás or szág ból és mi kor ér ke zett, mi lyen ma lá ria pro -
fi lak ti ku mot sze dett.

b) El kü lö ní tés: A be te get fer tõ zõ kór há zi osz tály ra kell
utal ni, hogy a szük sé ges ke ze lést el vé gez hes sék. Gon dos -
kod ni kell a szú nyog men tes kór há zi el he lye zés rõl.

c) Jár vány ügyi la bo ra tó ri u mi vizs gá lat: Kö te le zõ.
Diag nosz tikus vizs gá lat cél já ra vért kell vas tag csepp és
2 ki hú zott ké szít mény for má já ban az OEK Pa ra zi to ló gi ai
osz tá lyá ra és az ÁNTSZ te rü le ti leg ille té kes me gyei in té -
ze té nek pa ra zi to ló gi ai osz tá lyá ra kül de ni.
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d) Fer tõt le ní tés: Nem szük sé ges, azon ban a szú nyog -
men tes sé get biz to sí ta ni kell.

8. Meg elõ zés: Ma lá ri át ter jesz tõ szú nyo gok el le ni vé de -
ke zés. En dé mi ás or szá gok ba uta zók ese té ben ja va solt szú -
nyog há ló és szú nyog ri asz tó sze rek hasz ná la ta. A fer tõ zés
el ke rü lé sé re a gyógy sze res pre ven ci ót kell al kal maz ni. A
gyógy sze rek he lyes meg vá lasz tá sa és ada go lá sa idõ rõl
idõ re függ a plas mo di um faj tá já tól és a tör zsek eset le ges
gyógy szer-re zisz ten ci á já tól stb. Az ak tu á lis hely zet nek
meg fe le lõ aján lá so kat az Egész ség ügyi Vi lág szer ve zet
idõn ként köz zé te szi, amely rõl a kül föld re uta zó sze mé lye -
ket a nem zet kö zi ol tó he lyek tá jé koz tat ják.

Mal le us
(Ta kony kór)
BNO10: A24
1. Kór oko zó: Burk hol de ria (Pse u do mo nas) mal lei.
2. Fer tõ zés for rá sa: Fer tõ zött ló, eset leg egyéb egy pa tás 

ál lat.
3. Ter je dé si mód: A fer tõ zött ál lat orr-, to rok vá la dé ka

vagy bõr fe ké lyé nek vá la dé ka út ján köz vet len érint ke zés sel,
de tár gyak (ló szer szá mok, szal ma stb.) is köz ve tít he tik.

4. Lap pan gá si idõ: 1–5 nap, néha több.
5. Fon to sabb tü ne tek: He veny alak ban a fer tõ zés he lyén 

tá lyo gok, ké sõbb fe ké lyek, erõs nát ha mel lett vé res,
gennyes fe ké lyek az orr ban, tá lyo gok a váz izom zat ban,
bron chop ne u mo nia, 15–20 nap alatt exi tus. Az idült alak -
ban a cso mók las san fej lõd nek, a test kü lön bö zõ ré sze in fe -
ké lyek, eset leg – fõ ként a tí bi án – csont gennye dé sek je -
lent kez nek. Idült alak éve kig el tart hat.

6. Fer tõ zõ ké pes ség tar ta ma: A kli ni kai tü ne tek fenn ál -
lá sá ig.

7. Te en dõk a be teg ség elõ for du lá sa kor:
A) Te en dõk a be teg gel:
a) Je len tés: Be- és ki je len tés re kö te le zett. Te le fo non,

fa xon is je len te ni kell az OEK Jár vány ügyi osz tá lyá nak,
va la mint az ÁNTSZ meg be te ge dés he lye sze rint ille té kes
me gyei in té ze té nek. Jár vány ügyi ér te sí tés kül den dõ a fer -
tõ zés he lye sze rint ille té kes ha tó sá gi ál lat or vos nak.

b) El kü lö ní tés: A be te get ki je lölt fer tõ zõ osz tá lyon (Fõ -
vá ro si Szent Lász ló Kór ház ban) kell el kü lö ní te ni.

c) Jár vány ügyi la bo ra tó ri u mi vizs gá lat: Kö te le zõ. Ha -
la dék ta la nul be kül den dõ vá la dék (genny) és sze ro ló gi ai
vizs gá lat ra al va dás gát ló nél kül le vett vér, egy ide jû te le fon 
vagy fax ér te sí tés mel lett az Or szá gos Ál lat-egész ség ügyi
In té zet be.

d) Fer tõt le ní tés: Szi go rí tott fo lya ma tos és zá ró fer tõt le -
ní tés szük sé ges, me lyet a me gyei in té zet el len õriz. A be -
teg, va la mint a be teg ség re gya nús sze mély kör nye ze té ben
fo lya ma tos és zá ró fer tõt le ní tés szük sé ges. A fo lya ma tos
fer tõt le ní tés nek a hi gi é nés kéz fer tõt le ní té sen kí vül ki kell
ter jed nie a seb vá la dék, va la mint az orr- és to rok vá la dék,
il let ve ezen vá la dé kok kal kon ta mi ná ló dott tex tí li ák (zseb -
ken dõ, ágy ne mû, há ló- vagy al só ru há zat), va la mint evõ -
esz kö zök és ivó e dény zet, eset leg vá la dék gyûj tõ edény zet
fer tõt le ní té sé re. A fer tõt le ní tés hez el sõ sor ban klór ha tó -

anya gú de zin fi ci en se ket kell al kal maz ni. Az ér ték te len
anya go kat (pa pír, zseb ken dõ, köt szer stb.) fer tõt le ní tõ -
szert tar tal ma zó, fed he tõ edény zet ben kell gyûj te ni, majd
ége tés sel meg sem mi sí te ni. A be teg gyó gyu lá sa, el szál lí tá -
sa vagy el ha lá lo zá sa ese tén a kör nye zet ben zá ró fer tõt le ní -
tést kell vé gez ni. En nek a fen ti e ken kí vül ki kell ter jed nie
az ágy be té tek, ta ka rók fer tõt le ní té sé re, va la mint a kon ta -
mi ná ló dott fe lü le tek re, he lyi sé gek fel sze re lé si, be ren de zé -
si tár gya i ra is.

B) Te en dõk a be teg kör nye ze té ben:

A be teg kör nye ze té ben élõ sze mé lye ket a be teg gel tör -
tént utol só érint ke zés tõl szá mí tott 6 nap ra jár vány ügyi zár -
lat alá kell he lyez ni. A fer tõ zõ for rást fel kell ku tat ni és azt
a te rü le ti leg ille té kes ha tó sá gi ál lat or vos nak je len te ni kell.

8. Meg elõ zés: Ál lat-egész ség ügyi és mun ka vé del mi
sza bá lyok be tar tá sa.

Me nin gi tis pu ru len ta

(Gennyes agy hár tya gyul la dás)

BNO10: G00

Eset de fi ní ció: Az agy hár tya kü lön bö zõ kór oko zók ál tal
oko zott gennyes gyul la dá sa kö vet kez té ben je lent ke zõ,
rend sze rint sú lyos le fo lyá sú, ma gas láz zal, fej fá jás sal, há -
nyás sal, me nin ge á lis iz gal mi tü ne tek kel, nyug ta lan ság gal,
eset leg esz mé let vesz tés sel és gör csök kel járó meg be te ge -
dés.

1. Kór oko zó: A be teg sé get több nyi re bak té ri u mok, de
rit kán bi zo nyos gom bák és pro to zo o nok okoz zák. Új szü -
lött kor ban a leg gya ko ribb kór oko zó az E. coli és a B-cso -
por tú Strep to coc cus (S. aga lac ti ae), de nem rit kán a
Gram-ne ga tív bél bak té ri u mok, a stap hy lo coc cu sok és a
Lis te ria mo no cy to ge nes. Cse cse mõ- és gyer mek kor ban a
N. me nin gi ti dis, a H. inf lu en zae (Hib), és a S. pne u mo ni ae, 
fel nõtt kor ban a S. pne u mo ni ae a leg gya ko ribb kór oko zó,
de bár mi lyen élet kor ban min den olyan bak té ri um, amely
bak te ri a e mi át vagy sep sist ké pes okoz ni, gennyes me nin -
gi tist is okoz hat. A gom bák kö zül a Cryp to coc cus ne o for -
mans, a can di da fa jok okoz hat nak agy hár tya gyul la dást fõ -
leg im mun hi á nyos egyé ne ken. Egyes, sza ba don élõ amo e -
ba fa jo kat is le ír ták rit ka ese tek oko zó i ként.

Epi de mi o ló gi ai szem pont ból a csepp fer tõ zés sel ter je dõ
be teg sé gek nek [N. me nin gi ti dis, H. inf lu en zae (Hib) stb.]
van el sõ sor ban je len tõ sé ge.

2. Fer tõ zés for rá sa: A be teg vagy a kór oko zó-hor do zó
sze mély.

3. Ter je dé si mód: Csepp fer tõ zés, fer tõ zött kór há zi lég -
tér ben por fer tõ zés, kon takt úton orr-, to rok-, köl dök vá la -
dék kal, fer tõ zött kéz zel, fer tõ zött ápo lá si kel lé kek és mû -
sze rek út ján, új szü löt tek nél anyá tól, szü lõ uta kon való át -
ha la dás köz ben. Ha e ma to gen szó ró dás tá vo li gennyes gó -
cok ból (sep ti ca e mia), kö ze li gó cok át ter je dé se (mas to i di -
tis, oti tis me dia, mel lék üreg-gyul la dá sok). Tra u mák ese té -
ben köz vet len fer tõ zés (ko po nya tö rés stb.). Amo e bás
gennyes agy hár tya gyul la dás szennye zett für dõ víz tõl.

4. Lap pan gá si idõ: 2–5 nap.
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5. Fon to sabb tü ne tek: Rend sze rint sú lyos le fo lyás, ma -
gas láz, fej fá jás, há nyás, me nin ge á lis tü ne tek, nyug ta lan -
ság, esz mé let len ség, gör csök. Szö võd mény: agy tá lyog,
sep sis, pe ri to ni tis, scro ta lis tá lyog, sü ket ség, új szü lött kor -
ban hyd ro cep ha lus. Ke ze let len ese tek ben a le ta li tás nagy.
Kü lö nö sen sú lyos le fo lyá sú a fel nõt tek S. pne u mo ni ae és
az új szü löt tek S. aga lac ti ae, il let ve E. coli fer tõ zõ dé se.

6. Fer tõ zõ ké pes ség tar ta ma: Függ a fer tõ zés mód já tól.
Amíg a kór oko zó az orr-, to rok vá la dé kok ban, il let ve sze -
kun der me nin gi tis ese tén a pri mer gó cok ban meg ta lál ha tó. 
Bél fer tõ zés ese tén, amíg az ürí tés tart.

7. Te en dõk a be teg ség elõ for du lá sa kor:
A) Te en dõk a be teg gel:
a) Je len tés: Be- és ki je len tés re kö te le zett. A mik ro bi o -

ló gi ai vizs gá la tok kal tisz tá zott vég le ges di ag nó zist a be teg 
ki je len té se kor kell kö zöl ni.

b) El kü lö ní tés: A be te get kór ház ban kell el kü lö ní te ni,
csepp fer tõ zés sel ter je dõ fer tõ zés ese té ben (N. me nin gi ti -
dis, Hib stb.) fer tõ zõ osz tá lyon.

c) Jár vány ügyi la bo ra tó ri u mi vizs gá lat: Kö te le zõ.
 Liquort, vért, eset leg gennyet a pri mer gó cok ból (oti tis
me dia stb.) kell te nyész tés re kül de ni az ÁNTSZ te rü le ti leg 
ille té kes me gyei in té ze té be, il let ve az OEK bak te rioló giai
la bo ra tó ri u má ba.

d) Fer tõt le ní tés: Az orr-, to rok vá la dé kot, a gennyes gó -
cok vá la dé kát, va la mint az ezek kel szennye zett tár gya kat,
anya go kat fo lya ma to san fer tõt le ní te ni kell.

B) Te en dõk a be teg kör nye ze té ben:
No so co mi á lis ere de tû fer tõ zés elõ for du lá sa ese tén kór -

ház hi gi é nés elõ írások, a me nin gi ti ses be te gek kör nye ze té -
nek cél zott szû rõ vizs gá la ta (orr-, to rok vá la dék), a po zi tív
ese tek el kü lö ní té se. Szü lé sze ti, új szü lött és cse cse mõ osz -
tá lyo kon a kon tak tok jár vány ügyi meg fi gye lé se és (szük -
ség sze rint) fel vé te li zár lat, az utol só érint ke zés tõl szá mít -
va 6 na pig. A be teg kör nye ze té ben fer tõ zõ for rás ku ta tás.

8. Meg elõ zés: Ál ta lá nos hi gi é nés sza bá lyok, kór ház hi -
gi é nés rend sza bá lyok be tar tá sa. A gennyes gó cok idõ be ni
sza ná lá sa.

Me nin gi tis epi de mi ca
(Me nin gi tis ce reb ros pi na lis epi de mi ca)
BNO10: A39
1. Kór oko zó: Ne is se ria me nin gi ti dis (Me nin go coc cus)

kü lön bö zõ sze ro cso port jai, me lyek el ter jedt sé ge, do mi -
nan ci á ja föld raj zi lag kü lön bö zõ. Az A sze ro cso port je len -
tõ sebb, a C ki sebb jár vá nyo kat okoz hat, ná lunk a fõ leg
spo ra di kus ese te ket oko zó B sze ro cso port a leg el ter jed -
tebb. A W-135, az X, Y és a Z sze ro cso por tok ke vés bé vi -
ru len sek, bár ezen fer tõ zé sek is le het nek sú lyos ki me ne te -
lû ek.

2. Fer tõ zés for rá sa: A be teg és a kór oko zó-hor do zó em -
ber.

3. Ter je dé si mód: Csepp fer tõ zés, rit kán köz vet len érint -
ke zés út ján.

4. Lap pan gá si idõ: 2–10 nap, leg gyak rab ban 3–4 nap.

5. Fon to sabb tü ne tek: Hir te len kez det, rend sze rint hi -
deg rá zás, fej fá jás, ma gas láz, há nyás, el esett ség, igen sú -
lyos me nin ge á lis iz gal mi tü ne tek, esz mé let len sé gig fo ko -
zó dó tu dat za var, a li qu or za va ros, gennyes. Rit kán ful mi -
náns sep sis ké pé ben zaj lik le a fer tõ zés bõr vér zé keny ség,
mel lék ve se vér zés, col lap sus is elõ for dul hat (Water -
house-Friderichsen synd ro ma) a me nin ge á lis tü ne tek meg -
je le né se elõtt. Idõs egyé nek nél a láz hi á nyoz hat csak az
esz mé let za var ki fe je zett, a me nin ge á lis tü ne tek el mo só -
dot tak le het nek.

6. Fer tõ zõ ké pes ség tar ta ma: A lap pan gá si szak vé gé tõl
kez dõ dõ en ad dig, amíg a kór oko zó az orr-, to rok vá la dék -
kal ürül. Ade qu át te rá pia ke ze lés meg kez dé sét kö ve tõ
24 ó ra múl va az orr-ga rat üreg bõl el tün nek a kór oko zók.

7. Te en dõk a be teg ség elõ for du lá sa kor:
A) Te en dõk a be teg gel:
a) Je len tés: Be- és ki je len tés re kö te le zett.
b) El kü lö ní tés: A be te get kór ház ban, fer tõ zõ osz tá lyon

kell el kü lö ní te ni a gyógy ke ze lés idõ tar ta má ra.
c) Jár vány ügyi la bo ra tó ri u mi vizs gá lat: Kö te le zõ.

A s te ri len vett ce reb ros pi ná lis fo lya dé kot az anyag vé telt 
kö ve tõ 1–2 órán be lül el kell jut tat ni az ÁNTSZ te rü le ti -
leg ille té kes me gyei in té ze té nek bak te rioló giai la bo ra -
tó ri u má ba.

d) Fer tõt le ní tés: Fo lya ma tos fer tõt le ní tés szük sé ges. El -
sõ sor ban az orr-, to rok vá la dé kot és az ez zel szennye zett
anya go kat kell fer tõt le ní te ni.

B) Te en dõk a be teg kör nye ze té ben:
A be teg köz vet len kör nye ze té ben élõ ket 8 nap ra jár -

vány ügyi meg fi gye lés alá kell he lyez ni. Zárt kö zös sé gek -
ben, igen szo ros kon tak tus ese tén a be te gek kör nye ze té ben 
élõ ket an ti bi o ti kum pro fi la xis ban (ri fam pi cin) ja va solt ré -
sze sí te ni. Egy éves kor alatt 5 mg/tskg, 1–12 éve sek nek
10 mg/tskg, fel nõt tek nek 600 mg adan dó 12 órán ként 2 na -
pon ke resz tül. No so co mi á lis ere de tû elõ for du lás ese tén az
érin tett ápo lá si egy ség ben 8 na pos fel vé te li zár la tot kell el -
ren del ni. An ti bi o ti kus pre ven ció ese tén kü lön kor lá to zó
in téz ke dé sek re nincs szük ség.

8. Meg elõ zés: A csepp fer tõ zés sel ter je dõ be teg sé gek
meg elõ zé sé re vo nat ko zó ál ta lá nos sza bá lyok be tar tá sa. A
fer tõ zés as pe ci fi kus meg elõ zé se mel lett bi zo nyos sze ro -
cso por tok (az A, a C, az Y és a W) ál tal oko zott fer tõ zé sek
vé dõ ol tás sal is meg elõz he tõk. Az ol tás ál ta lá ban a nem zet -
kö zi uta zá sok kal kap cso lat ban aján lott, ab ban az eset ben,
ha az uta zó me nin go coc cus-fer tõ zé sek kel erõ tel je sen érin -
tett te rü le tet lá to gat, és a fer tõ zõ dé sé nek ve szé lyét egyéb
kö rül mény is nö ve li (he lyi la ko sok kal való in ten zív kap -
cso lat).

Ha e mop hi lus inf lu en zae okoz ta me nin gi tis
BNO: G 00.0
1. Kór oko zó: A B tí pu sú H. inf lu en zae (Hib).
2. Fer tõ zés for rá sa: A be teg vagy a kór oko zó-hor do zó

em ber.
3. Ter je dé si mód: Csepp fer tõ zés. A be ha to lá si kapu leg -

gyak rab ban az orr-, ga rat üreg.
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4. Lap pan gá si idõ: Va ló szí nû leg rö vid, 2–4 nap.
5. Fon to sabb tü ne tek: Rend sze rint hir te len kez det, láz,

há nyás, le tar gia, me nin ge á lis iz gal mi je lek: cse cse mõk nél
elõ dom bo ro dó ku tacs, idõ seb bek nél tar kó kö tött ség. A me -
nin gi tis ki ala ku lá sa elõtt oti tis me dia vagy si nu si tis gyak -
ran elõ for dul.

6. Fer tõ zõ ké pes ség tar ta ma: Mind ad dig, míg a kór oko -
zó je len van. Meg fe le lõ an ti bi o ti kum te rá pia meg kez dé sét
kö ve tõ 24–48 óra múl va a fer tõ zõ ké pes ség meg szû nik.

7. Te en dõk a be teg ség elõ for du lá sa kor:
A) Te en dõk a be teg gel:
a) Je len tés: Me nin gi tis pu ru len ta meg ne ve zés sel be je -

len tés re kö te le zett. A ki je len tõ la pon fel kell tün tet ni a la -
bo ra tó ri u mi vizs gá lat ered mé nye alap ján meg ál la pí tott
 aetiológiai di ag nó zist.

b) El kü lö ní tés: A be te get kór ház ban (fer tõ zõ osz tá lyon)
kell el kü lö ní te ni a gyógy ke ze lés idõ tar ta má ra.

c) Jár vány ügyi la bo ra tó ri u mi vizs gá lat: Min den me nin -
gi tis ese tén kö te le zõ. Li qu or és vér kül den dõ az ÁNTSZ
te rü le ti leg ille té kes mik ro bi o ló gi ai la bo ra tó ri u má ba a kór -
oko zó ki te nyész té sé re.

d) Fer tõt le ní tés: Az orr-, to rok vá la dék ra ki ter je dõ fo -
lya ma tos fer tõt le ní tés szük sé ges.

B) Te en dõk a be teg kör nye ze té ben:
A be teg kör nye ze té ben élõ, 6 éven alu li gyer me ke ket

5 nap ra jár vány ügyi meg fi gye lés alá kell he lyez ni. A 6 éves -
nél fi a ta labb gyer me ke ket el lá tó/gon do zó in téz mé nyek ben
min den ki szá má ra – ki vé ve a vé dõ ol tott gyer me ke ket – aján -
lott 4 na pon át az an ti bi o ti kum (ri fam pi cin na pon ta 1 al ka -
lom mal 20 mg/ttkg) pre ven ció. Amennyi ben a be teg csa lád -
já ban a be te gen kí vül is van 6 éven alu li fo gé kony kis gyer -
mek, ab ban az eset ben min den ki szá má ra (a fel nõt tek nek is)
aján lott a fen ti mó don az an ti bi o ti kus pre ven ció.

8. Meg elõ zés: A csepp fer tõ zés sel ter je dõ be teg sé gek ál -
ta lá nos meg elõ zé se, va la mint ak tív im mu ni zá lás.

Me nin gi tis se ro sa
(Me nin gi tis asep ti ca, sa vós agy hár tya gyul la dás)
BNO10: G03.0
1. Kór oko zó: Kü lön fé le en te ro ví ru sok (Cox sac kie A és

B ví rus egyes sze ro tí pu sai, echo ví rus (A87.0), en te ro ví rus
71 (A85.0), a her pes ví rus (B00.3), ade no ví ru sok (A85.1),
LCM ví rus (A87.2), CMV (B25.8) stb. Az ae ti o ló gia sok -
szor is me ret len ma rad. Me nin gi tis se ro sa elõ for dul hat kü -
lön bö zõ fer tõ zõ be teg sé gek (mor bil li, inf lu en za, pa ro ti tis
epi de mi ca) ese tén. A kul lan csen cep ha li tis, más ar bo ví rus
fer tõ zé sek ese tén és lep tos pi ro sis ban a sa vós agy hár tya -
gyul la dás a be teg ség egyik tü ne te, sok szor egyet len tü ne te
is le het. A szö võd mé nyes és tü ne ti elõ for du lást a meg fe le -
lõ fe je ze tek is mer te tik.

2. Fer tõ zõ for rás: A be teg vagy a kór oko zó-hor do zó
em ber, kul lan csen cep ha li tis és lep tos pi ro sis ese té ben a
kór oko zó-hor do zó vagy be teg ál lat.

3. Ter je dé si mód: Csepp fer tõ zés, szék let szó ró dás, köz -
vet len érint ke zés, a kór oko zó tól füg gõ en. A zo o nó zi sok
ese té ben az ott is mer te tett fer tõ zé si me cha niz mus sal.

4. Lap pan gá si idõ: A kór oko zó tól füg gõ en 2–9 nap,
eset leg több is.

5. Fon to sabb tü ne tek: A kli ni kai le fo lyás vál to za tos. Ha 
a gyul la dá sos fo lya mat csak a lágy agy bu rok ra kor lá to zó -
dik, a me nin ge á lis tü ne tek do mi nál nak. Hir te len kez det,
láz, fej fá jás, szé dü lés, tar kó me rev ség, há nyás vagy hány -
in ger, néha bõr ki üté sek, pe te chi ák. A li qu or tisz ta, nagy
nyo más sal ürül, a fe hér je szint és a sejt szám emel ke dett, a
cu kor szint nor má lis. Az üle dék ben lympho cy ták, kez det -
ben eset leg gra nu lo cy ták is van nak. Ha a gyul la dá sos fo -
lya mat az agy ve lõ re is át ter jed, ami gya ko ri eset, me nin go -
en cep ha li tis a di ag nó zis. Ilyen kor a me nin ge á lis tü ne tek az 
en cep ha li tis tü ne te i vel együt te sen je lent kez nek. Gyó gyu -
lás után ma rad vány tü ne tek re le het szá mí ta ni: hosszabb
ide ig fej fá jás, fá ra dé kony ság, al vás za va rok, me nin go en -
cep ha li tis ese té ben kó ros ref le xek.

6. Fer tõ zõ ké pes ség tar ta ma: A kór oko zó sze rint vál to -
zik.

7. Te en dõk a be teg ség elõ for du lá sa kor:
A) Te en dõk a be teg gel:
a) Je len tés: Be- és ki je len tés re kö te le zett. A me nin ge á -

lis szö võd mé nyek nyil ván tar tás ba vé te le ér de ké ben a me -
nin gi tist ak kor is kü lön be kell je len te ni, ha más, egyéb -
ként be je len ten dõ fer tõ zõ be teg ség szö võd mé nye ként je -
lent ke zett. Ilyen kor a be je len tõ la pon az „Or vos meg jegy -
zé sei” ro vat ban fel kell tün tet ni, hogy a be te get más fer tõ -
zõ be teg ség gel (mumpsz, ru be o la stb.) már be je len tet ték.
A ki je len tõ la pon a la bo ra tó ri u mi vizs gá lat ered mé nyét kö -
zöl ni kell, s azt is, ha az ae ti o ló gia tisz tá zat lan ma radt.

b) El kü lö ní tés: Fer tõ zõ osz tá lyon, a he veny tü ne tek le -
zaj lá sá ig.

c) Jár vány ügyi la bo ra tó ri u mi vizs gá lat: Kö te le zõ. Ví -
rus izo lá lás cél já ra a le he tõ leg ko ráb bi idõ pont ban (az elsõ
na pok ban) leg alább 2 egy mást kö ve tõ na pon szék le tet, to -
rok mo só fo lya dé kot, li qu ort, al va dás gát ló nél kül, ste ri len
vett vért, majd 3–4 hét múl va is mé telt vér min tát kell kül -
de ni az OEK Vi ro ló gi ai fõ osz tá lyá ra, il let ve az ÁNTSZ te -
rü le ti leg ille té kes me gyei in té ze té nek vi ro ló gi ai la bo ra tó -
ri u má ba. A sze ro ló gi ai vizs gá la tok nak csak a sa vó pár ban
ész lelt ti ter emel ke dés ese tén vagy IgM osz tá lyú el len -
anyag ki mu ta tá sa ese tén van diag nosztikus ér té ke. Igen
fon tos a kí sé rõ ira ton a kór oko zó ra uta ló gya nú meg je lö lé -
se, mert ki zá ró lag a cél zott vizs gá lat te szi le he tõ vé a la bo -
ra tó ri um mun ká ját.

d) Fer tõt le ní tés: A be teg vá la dé ka it és a ve lük fer tõ zött
tár gya kat fo lya ma to san fer tõt le ní te ni kell.

8. Meg elõ zés: Ál ta lá nos hi gi é nés rend sza bá lyok.

Mo no nuc le o sis in fec ti o sa
(Pfe if fer-fé le mi rigy láz)
BNO10: B27
1. Kór oko zó: E-B (Eps te in-Barr) ví rus.
2. Fer tõ zés for rá sa: A be teg em ber és a tü net men tes ürí tõ.
3. Ter je dé si mód: Köz vet len orá lis érint ke zés, csepp fer -

tõ zés, nyál lal, fer tõ zött kéz út ján.
4. Lap pan gá si idõ: 4–6 hét.
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5. Fon to sabb tü ne tek: Láz, to rok gyul la dás, eset leg tü -
szõs vagy le pe dé kes ton sil li tis, ge ne ra li zált lympha de no -
pat hia, lép meg na gyob bo dás, jel leg ze tes vér kép el vál to zás
(atí pu sos lympho ci ták fel sza po ro dá sa). Rit káb ban mor bil -
li form vagy ru be o li form exant he ma és enant he ma is ész -
lel he tõ. Az ese tek ki sebb ré szé ben sár ga ság gal és máj func -
tio el té rés sel járó he pa ti tis ala kul hat ki. Igen rit ka szö võd -
mény a me nin go en cep ha li tis, va la mint a lép rup tu ra. A
gyer me kek be teg sé ge több nyi re igen eny he, eset leg abor -
tív le fo lyá sú.

6. Fer tõ zõ ké pes ség tar ta ma: Amíg a kli ni kai tü ne tek
fenn áll nak, azon ban az ese tek egy ré szé nél a ví rus ürí tés
hosszú ide ig is el tart hat. A kon ta gi o zi tás va ló szí nû leg cse -
kély.

7. Te en dõk a be teg ség elõ for du lá sa kor:
a) Je len tés: Be- és ki je len tés re kö te le zett.
b) El kü lö ní tés: Nem szük sé ges.
c) Jár vány ügyi la bo ra tó ri u mi vizs gá lat: Igény be ve he tõ 

az ille té kes kór ház la bo ra tó ri u má val tör tént elõ ze tes meg -
be szé lés alap ján. A Pa ul-Bun nell re ak ció el vég zé sé re al -
va dás gát ló nél kül vett vért kell a kór há zi la bo ra tó ri um ba
kül de ni, 3 éves kor alatt gya ko ri a ne ga tív ered mény, így
ed dig az élet ko rig el vég zé se szük ség te len. A be teg ség
alat ti ti ter emel ke dés alá tá maszt ja a di ag nó zist, de a tí pu sos 
tü ne tek mel lett a sze ro ló gi ai pró ba ne ga tív is ma rad hat. Az 
OEK Vi ro ló gi ai fõ osz tá lyá val tör tént elõ ze tes meg be szé -
lés után al va dás gát ló nél kül, ste ri len vett vér küld he tõ ví -
rus sze ro ló gi ai vizs gá lat cél já ra.

d) Fer tõt le ní tés: Fo lya ma tos fer tõt le ní tés szük sé ges. A
fer tõ zõ be teg, va la mint a fer tõ zõ meg be te ge dés re gya nús
sze mély kör nye ze té ben szük sé ges fer tõt le ní té si te en dõk a
fo lya ma tos hi gi é nés kéz fer tõt le ní té sen kí vül az orr- és a
to rok vá la dék fer tõt le ní té sé re is ter jed je nek ki. En nek so -
rán mind azon esz kö zö ket (evõ esz kö zök, ivó e dény zet
stb.), va la mint hasz ná la ti tár gya kat, já té ko kat és tex tí li á kat 
(el sõ sor ban zseb ken dõ, ágy ne mû, há ló ru ha, tö rül kö zõ),
me lyek a vá la dé kok kal fer tõ zõd het tek, vi ru cid ha tá sú de -
zin fi ci en sek kel kell a fer tõ zõ ké pes ség meg szû né sé ig fo -
lya ma to san fer tõt le ní te ni.

8. Meg elõ zés: Ál ta lá nos hi gi é nés rend sza bá lyok be tar -
tá sa.

Mor bil li
(Ka nya ró)
BNO10: B05
1. Kór oko zó: Pa ra my xo ví rus.
2. Fer tõ zés for rá sa: A be teg em ber.
3. Ter je dé si mód: Csepp fer tõ zés, köz vet len érint ke zés.
4. Lap pan gá si idõ: 8–13 nap, a ki üté sek meg je le né sé ig

13–15 nap, de gam ma-glo bu lin adá sa után 21 na pig is el -
hú zód hat.

5. Fon to sabb tü ne tek: Láz, hu ru tos tü ne tek (con junc ti -
vi tis, rhi ni tis, pha ryn gi tis, bron chi tis), Kop lik fol tok.
Exant he mák: pi ros, kis sé ki emel ke dõ ki ütés az ar con, a
mel len, majd a tör zsön és a vég ta go kon. A lá ba do zás ide -

jén kor pá dzó hám lás és bar nás pig men tá ció ész lel he tõ.
Szö võd mé nyek: oti tis me dia, pne u mo nia, rit kán encep -
halitis.

6. Fer tõ zõ ké pes ség: A be teg már a lap pan gá si idõ utol só 
nap ja i ban fer tõ zõ ké pes, leg fer tõ zõbb a hu ru tos tü ne tek
ide jén. A ki üté sek meg je le né sé vel a fer tõ zõ ké pes ség fo ko -
za to san csök ken és a ki üté sek meg je le né sé tõl szá mí tott
5–6. na pon meg szû nik.

7. Ten ni va lók a be teg ség elõ for du lá sa kor:
A) Te en dõk a be teg gel:
a) Je len tés: Be- és ki je len tés re kö te le zett.
b) El kü lö ní tés: Kö te le zõ.
c) Jár vány ügyi la bo ra tó ri u mi vizs gá lat: Kö te le zõ. A

ka nya rós vagy arra gya nús be teg tõl ví rus sze ro ló gi ai vizs -
gá lat cél já ra al va dás gát ló nél kül vett vért kell az OEK Vi -
ro ló gi ai fõ osz tá lyá ra kül de ni. Az elsõ vizs gá la ti anyag le -
vé te lé tõl szá mí tott 1 hét múl va újabb vér min ta kül den dõ.
Diag nosz tikus ér té ke a sa vó pár vizs gá la ta alap ján meg ál -
la pí tott ti ter emel ke dés nek vagy a spe ci fi kus IgM osz tály -
ba tar to zó el len anya gok ki mu ta tá sá nak van.

d) Fer tõt le ní tés: Fo lya ma tos fer tõt le ní tés szük sé ges. A
fer tõ zõ be teg, va la mint a fer tõ zõ meg be te ge dés re gya nús
sze mély kör nye ze té ben szük sé ges fer tõt le ní té si te en dõk a
fo lya ma tos hi gi é nés kéz fer tõt le ní té sen kí vül az orr- és a
to rok vá la dék fer tõt le ní té sé re is ter jed je nek ki. En nek so -
rán mind azon esz kö zö ket (evõ esz kö zök, ivó e dény zet
stb.), va la mint hasz ná la ti tár gya kat, já té ko kat és tex tí li á kat 
(el sõ sor ban zseb ken dõ, ágy ne mû, há ló ru ha, tö rül kö zõ),
me lyek a vá la dé kok kal fer tõ zõd het tek, vi ru cid ha tá sú de -
zin fi ci en sek kel kell a fer tõ zõ ké pes ség meg szû né sé ig fo -
lya ma to san fer tõt le ní te ni.

B) Te en dõk a be teg kör nye ze té ben:
Meg be te ge dés elõ for du lá sa ese tén a be teg kör nye ze té -

ben élõ, 1967 után szü le tett, 15 hó na pos nál idõ sebb, ol tá si
vagy új ra ol tá si do ku men tá ci ó val nem ren del ke zõ sze mé -
lye ket élõ, at te nu ált ka nya ró ví rus tar tal mú ol tó anyag gal
kell ol ta ni. Gyer mek- és if jú sá gi kö zös ség ben ka nya ró
meg be te ge dés elõ for du lá sa ese tén a re vak ci ná ci ó ról, an -
nak ki ter jesz té sé rõl az OEK Jár vány ügyi osz tá lyá val tör -
tént elõ ze tes egyez te tést köve tõen kell dön te ni. A ka nya -
rós be teg fo gé kony nak te kint he tõ kör nye ze té bõl passzív
im mu ni zá lás ban ré sze sí ten dõk gam ma-glo bu lin nal az ex -
po zí ci ót kö ve tõ 6 na pon be lül 0,25 ml/tskg (16%-os ol dat)
adá sá val: a 15 hó na pos nál fi a ta labb, ezért ak tív im mu ni zá -
lás ban még nem ré sze sít he tõ kis gyer me kek, il let ve azon,
ko ráb ban ol tás ra kö te le zett, ka nya rón át nem esett, ka nya -
ró el len nem ol tott sze mé lyek, akik nél az ak tív im mu ni zá -
lás el len ja vallt.

8. Meg elõ zés: Élõ, at te nu ált, ví rus tar tal mú vak ci ná val
való ol tás az élet kor hoz kö tött kö te le zõ ol tá sok ke re té ben.
Óvo dá ba, ál ta lá nos és kö zép is ko lá ba, to váb bá fel sõ fo kú
ok ta tá si in téz mény be ki zá ró lag vé dõ ol tás ban (új ra ol tás -
ban) ré sze sí tett gyer mek/fel nõtt ve he tõ fel. Ol tá si do ku -
men tá ci ó val nem ren del ke zõ sze mélyt ol tás ban kell ré sze -
sí te ni.
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Mul ti re zisz tens kór oko zók (a továb biak ban: MRK)
ál tal oko zott no so co mi á lis fer tõ zé sek 

1. Kór oko zók: Az Or szá gos Epi de mi o ló gi ai Köz pont ál -
tal ki adott tá jé koz ta tó ki ad vány ban meg adot tak sze rint

2. Fer tõ zés for rá sa: A be teg és a tü net men tes kór oko zó
hor do zó em ber.

3. Ter je dé si mód: Kór oko zó tól füg gõ en di rekt vagy in di -
rekt kon tak tus út ján, csepp fer tõ zés sel, eset leg kö zös ter jesz -
tõ té nye zõk (pl. in fú zió, gyógy szer) köz ve tí té se ré vén.

4. Fon to sabb tü ne tek: Az adott kór oko zó ra és in fek ci ó -
ra jel lem zõ tü ne tek.

5. Te en dõk a be teg ség elõ for du lá sa kor:
A) Te en dõk a be teg gel:
a) Je len tés: Be je len tés re kö te le zett. Az EFRIR köz pon ti 

adat bá zi sá ba tör té nõ be je lent ke zés sel és az eset re vo nat -
ko zó ada tok rög zí té sé vel.

Eset de fi ní ció: Olyan kór oko zók ál tal oko zott nosoco -
miális fer tõ zé sek, ame lyek egy vagy több, az el pusz tí tá -
suk ra ha gyo má nyo san al kal ma zott an ti mik ro bi á lis szer rel
(an ti mik ro bi á lis szer cso port tal) szem ben re zisz ten ci át mu -
tat nak. No so co mi á lis ere de tû ek azok a fer tõ zé sek, me lye -
ket a be teg, a sze mély zet vagy a lá to ga tó az egész ség ügyi
in téz mény ben az el lá tás, a mun ka, il let ve a lá to ga tás so rán
sze rez.

b) El kü lö ní tés: A kór oko zó nak, il let ve kór for má nak
meg fele lõen szük sé ges a fer tõ zött és ko lo ni zált ápol tak el -
kü lö ní té se. Az el kü lö ní tés so rán a stan dard izo lá ció (kéz -
fer tõt le ní tés, egy szer hasz ná la tos kesz tyû, vé dõ ru ha),
illetve a kon takt izo lá ció sza bá lyai kö ve ten dõk: kü lön kór -
te rem (ko horsz izo lá ció le het sé ges), sze mély re  szóló ápo -
lá si esz kö zök biz to sí tá sa. Az ilyen be teg vizs gá la ta it a kór -
te rem ben kell vé gez ni, amennyi ben egyéb vizs gá la tok és
be avat ko zá sok cél já ból a be te get más osz tály ra, in téz -
mény be kell át vin ni, a fo ga dó osz tályt/in téz ményt elõ ze -
tesen ér te sí te ni kell. Az izo lált sze mély az izo lá ció tel jes
idõ tar ta ma alatt nem hagy hat ja el a kór ter met. Az izo lált
sze mély hez le he tõ ség sze rint kü lön ápo ló sze mély ze tet
kell biz to sí ta ni.

c) Jár vány ügyi la bo ra tó ri u mi vizs gá lat: Kö te le zõ a kór -
oko zó ki te nyész té sé re irá nyu ló vizs gá lat, va la mint az an ti -
bio gramm meg ha tá ro zás. Hal mo zott elõ for du lás ese tén a
tör zse ket az ÁNTSZ te rü le ti leg ille té kes re gi o ná lis la bo ra -
tó ri u má ba kell be kül de ni.

d) Fer tõt le ní tés: A fer tõ zött/ko lo ni zált be teg kör nye ze -
té ben meg elõ zõ (fo lya ma tos) és zá ró fer tõt le ní tést kell vé -
gez ni. A be teg ápo lá sá hoz hasz nált esz kö zö ket, a be teg
hasz ná la ti tár gya it hasz ná la tu kat köve tõen fer tõt le ní te -
ni/ste ri li zál ni kell. Az izo lá ció fel ol dá sát köve tõen a zá ró -
fer tõt le ní tést szé les spekt ru mú fer tõt le ní tõ szer rel kell el -
vé gez ni.

7. Te en dõk a be teg kör nye ze té ben:
A fer tõ zöt tek és ko lo ni zál tak szû ré sét, el kü lö ní té sét az

OEK „Tá jé koz ta tó”-ban meg ha tá ro zot tak sze rint a kór -
oko zó nak, il let ve kór for má nak meg fele lõen kell vé gez ni.

8. Meg elõ zés: A fe les le ge sen al kal ma zott an ti bi o ti kum
pre ven ció vagy ke ze lés el ke rü lé se, mi vel ez re zisz tens

kór há zi tör zsek ki ala ku lá sá hoz ve zet; ak tív in fek ci ó kont -
roll (esz kö zös be avat ko zá sok és ápo lá si fo lya ma tok sza bá -
lyo zá sa és el len õr zé se; izo lá ci ós sza bá lyok be tar tá sa; az
asep sis-an ti sep sis sza bá lya i nak be tar tá sa).

No so co mi a lis vér áram fer tõ zés

1. Kór oko zó: A vér áram fer tõ zé sek so rán a leg gyak rab -
ban izo lált kór oko zók: ko a gu láz-ne ga tív stap hy lo coc cu -
sok, Stap hy lo coc cus au re us, En te ro coc cus spp., Es che ri -
chia coli, Pse u do mo nas ae ru gi no sa, En te ro bac ter spp,
Kleb si el la.pne u mo ni ae, Can di da spp stb.

2. Fer tõ zés for rá sa: A be teg és a tü net men tes kór oko -
zó-hor do zó em ber.

3. Ter je dé si mód: Di rekt vagy in di rekt. A kór oko zó ter -
jed het a nem meg fele lõen fer tõt le ní tett/ste ri li zált, vagy
utó lag kon ta mi ná ló dott diag nosztikus, te rá pi ás esz kö zök
ré vén.

4. Fon to sabb tü ne tek: Vér áram fer tõ zés (szep szis) a
szer ve zet ben in fek ció ha tá sá ra ki ala ku ló szisz té más vá -
lasz re ak ció, meg je le né si for má já ban meg fe lel a „szisz té -
más gyul la dá sos vá lasz szind ró má nak” (Sys te mic Inf lam -
ma to ry Res pon se Synd ro me, SIRS), amely nek fõ tü ne tei a
38 °C fok fe let ti vagy 36 °C fok alat ti test hõ mér sék let,
80/perc vagy a fe let ti pul zus szám, 20/perc vagy a fe let ti
lég zés szám, 12000/mm3 fe let ti vagy 4000/mm3 alat ti fe -
hér vér sejt-szám.

5. Te en dõk a be teg ség elõ for du lá sa kor: 

A) Te en dõk a be teg gel:

a) Je len tés: Be je len tés re kö te le zett. Az EFRIR köz pon ti 
adat bá zi sá ba tör té nõ be je lent ke zés sel és az eset re vo nat -
ko zó ada tok rög zí té sé vel.

Eset de fi ní ció: Az OEK ál tal meg je len te tett Tá jé koz ta tó
(No so co mi a lis fer tõ zé sek meg elõ zé se I.) sze rint: A vér -
áram fer tõ zés ak kor mi nõ sít he tõ no so co mi á lis nak, ha a kli -
ni kai tü ne tek a be teg egész ség ügyi el lá tá sát köve tõen, leg -
alább 48 óra múl va kez dõd nek.

b) El kü lö ní tés: A be te get ál ta lá ban nem szük sé ges el kü -
lö ní te ni, a stan dard izo lá ció sza bá lya it kell be tar ta ni. Mul -
ti re zisz tens kór oko zók (pl. MRSA, VRE, ESBL ter me lõ
Gram-ne ga tív bak té ri u mok) ese tén in do kolt/szük sé ges a
be teg el kü lö ní té se a kon takt izo lá ció sza bá lyai sze rint.

c) Jár vány ügyi la bo ra tó ri u mi vizs gá lat: Diag nosz tikus
vizs gá lat ra a ha e mo kul tú rát egy lá zas pe ri ó dus ban, há rom
al ka lom mal kü lön bö zõ test táj ról kell ven ni. A cent rá lis vé -
nás ka té ter rel össze füg gõ vér áram fer tõ zés ese tén két hely -
rõl, a ka té te ren ke resz tül a cent rá lis vé ná ból, és ez zel egy -
idõ ben va la me lyik pe ri fé ri ás vé ná ból kell a vért le ven ni.
Hal mo zott elõ for du lás ese tén a tör zse ket az ÁNTSZ te rü -
le ti leg ille té kes re gi o ná lis la bo ra tó ri u má ba kell be kül de ni.

d) Fer tõt le ní tés: A be teg vé ré vel, test vá la dé ka i val
szennye zett esz kö zö ket, tár gya kat fer tõt le ní te ni/ste ri li zál -
ni kell.

7. Meg elõ zés: Az asep sis sza bá lya i nak szi go rú be tar tá sa 
a ka té ter be he lye zé se, il let ve az ez zel kap cso la tos min den
te vé keny ség so rán.
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Or nit ho sis

BNO10: A70

1. Kór oko zó: Chla my dia psit ta ci.

2. Fer tõ zés for rá sa: Kü lön bö zõ ma dár fa jok, pa pa gáj,
ná lunk el sõ sor ban a há zi szár nya sok, fi a tal ka csák, ga lamb, 
puly ka, csir ke és liba, igen rit kán az em ber.

3. Ter je dé si mód: Lég úti, a fer tõ zött szár nya sok tol la,
pi hé je, a fe ká li á juk kal szennye zett por, kü lö nö sen a ko -
pasz tás al kal má val. Köz vet len érint ke zés sel, fer tõ zött
pisz kos ke zek ré vén, pe ro ra li san. A fer tõ zött ál lat csí pé se,
kar mo lá sa út ján is ter jed. Em ber rõl em ber re ki vé te le sen a
lég úti fer tõ zé sek me cha niz mu sa sze rint ter jed het.

4. Lap pan gá si idõ: 4–15 nap, leg gyak rab ban 10 nap.

5. Fon to sabb tü ne tek: Hi deg rá zás, ma gas láz, fej fá jás,
tag fáj dal mak, mell ka si szú rás, kö hö gés, kö pet ürí tés, az
ese tek több sé gé ben csak rönt gen vizs gá lat tal ki mu tat ha tó
pne u mo nia, gyor sult vö rös vér sejt-süllye dés.

6. Fer tõ zõ ké pes ség tar ta ma: Ál ta lá ban a kli ni kai gyó -
gyu lá sig.

7. Te en dõk a be teg ség elõ for du lá sa kor:

a) Je len tés: Be- és ki je len tés re kö te le zett. A meg be te -
ge dés rõl a te rü le ti leg ille té kes ha tó sá gi ál lat or vost ér te -
sí te ni kell.

b) El kü lö ní tés: A be te get a kli ni kai gyó gyu lá sig el kell
kü lö ní te ni.

c) Jár vány ügyi la bo ra tó ri u mi vizs gá lat: Kö te le zõ. Be kül -
den dõ al va dás gát ló nél kül vett vér a be teg ség elsõ 10 nap ján, 
va la mint 21–25 nap ja kö zött az OEK Vi ro ló gi ai fõ osz tá lyá ra 
vagy az ÁNTSZ te rü le ti leg ille té kes in té ze té nek ví rus la bo -
ra tó ri u má ba. Diag nosz tikus ér té ke csak a sa vó pár vizs gá la ta
alap ján meg ál la pí tott ti ter emel ke dés nek van. Az erõ tel jes
an ti bi o ti kum ke ze lés kés lel tet he ti az el len anyag vá lasz ki ala -
ku lá sát, ezért ha a má so dik vér min ta ered mé nye is ne ga tív,
újabb min ták kül den dõk be 2 he tes idõ köz zel a be teg ség
6. he té ig.

d) Fer tõt le ní tés: Fo lya ma tos fer tõt le ní tés szük sé ges.
Ba rom fi te nyész tés sel, toll fel dol go zás sal, dísz ma dár-ke -
res ke dés sel, ma da rak gon do zá sá val, tar tá sá val fog lal ko -
zók a mun ka után hi gi é nés kéz fer tõt le ní tést kö te le sek vé -
gez ni, il let ve in do kolt eset ben orr-, száj maszk vagy lég -
zés vé dõ vi se lé se is szük sé ges. A fer tõ zött ma da rak csí pé -
se, kar mo lá sa ese tén a seb azon na li el lá tá sa, fer tõt le ní tõ -
sze res seb to i let te vég zé se is fel tét le nül in do kolt. Be teg ség
vagy an nak gya nú ja ese tén az el kü lö ní tett be teg összes vá -
la dé kát, ürü lé két ele gyí té ses mód szer rel, vá la dé kok kal
kon ta mi ná ló dott tex tí li á kat (ágy ne mû, há ló ru ha stb.), va -
la mint az esz kö zö ket, tár gya kat be áz ta tá sos mód szer rel,
el sõ sor ban klór ha tó anya gú de zin fi ci ens ol da tá val kell fer -
tõt le ní te ni. A be teg ápo ló ja vi sel jen orr-száj masz kot. A
fer tõ zõ for rás ként sze rep lõ ma da ra kat el kell pusz tí ta ni, a
te te me ket azon nal 10%-os klór mész ol dat ba kell be he lyez -
ni, majd erre al kal mas he lyen el éget ni.

8. Meg elõ zés: Ál ta lá nos hi gi é nés és mun ka-egész ség -
ügyi rend sza bá lyok be tar tá sa a ba rom fi fel dol go zó és ba -
rom fi ne ve lõ üze mek ben (el szí vó be ren de zé sek stb.). Az ál -

lat-egész ség ügyi el len õr zés re kö te le zett áruk nem zet kö zi
for gal má ra vo nat ko zó elõ írások be tar tá sa.

Pa ratyp hus
(Pa ra tí fusz)
BNO10: A01.4
1. Kór oko zó: Sal mo nel la pa ratyp hi-A (A01.1), Sal mo -

nel la pa ratyp hi-B (A01.2), Sal mo nel la pa ratyp hi-C
(A01.3).

2. Fer tõ zés for rá sa: Be teg vagy kór oko zó-hor do zó em -
ber.

3. Ter je dé si mód: A fer tõ zöt tek szék le té vel, vi ze le té vel
ter jed, köz vet len érint ke zés, tej, egyéb élel mi sze rek, ivó -
víz, le gyek, tár gyak köz ve tí té sé vel.

4. Lap pan gá si idõ: 1–10 nap.
5. Fon to sabb tü ne tek: A has tí fusz tól kli ni ka i lag ál ta lá -

ban alig kü lö nít he tõ el (láz, lép meg na gyob bo dás, ro se o la
stb.), de le zaj lá sá ban an nál eny hébb. Gast ro en te ri ti ses tü -
ne tek ve zet he tik be, eny he eset ben a ti fó zus for ma eset leg
nem is ala kul ki.

6. Fer tõ zõ ké pes ség tar ta ma: A be teg ség tar ta ma alatt,
gyak ran a gyó gyu lást köve tõen is mind ad dig, amíg a kór -
oko zó a szék let tel vagy a vi ze let tel ürül. Tar tós kór oko -
zó-hor do zás is ki ala kul hat.

7. Te en dõk a be teg ség elõ for du lá sa kor:
A) Te en dõk a be teg gel:
a) Je len tés: Be- és ki je len tés re kö te le zett. Az írás be li je -

len té sen kí vül te le fo non, fa xon is je len te ni kell az ÁNTSZ
meg be te ge dés he lye sze rint ille té kes me gyei in té ze té nek,
va la mint az OEK Jár vány ügyi osz tá lyá nak.

b) El kü lö ní tés: Kö te le zõ, kór há zi fer tõ zõ osz tá lyon.
A be te get ad dig kell el kü lö ní te ni, amíg a kli ni kai tü ne -
tek meg szû né se és az an ti bi o ti kus te rá pia be fe je zé sét
kö ve tõ 48 óra múl va, egy mást kö ve tõ na po kon vett
3 szék let és vi ze let min ta vizs gá la ta ne ga tív ered ményt
nem ad. Ha a vizs gá lat so ro zat ból egy is po zi tív, az el kü -
lö ní tés meg szün tet he tõ, de a gyó gyul tat jár vány ügyi el -
len õr zés alatt kell tar ta ni mind ad dig, amíg a kór oko zó
hor do zá sa meg nem szû nik. A jár vány ügyi el len õr zés
alatt álló sze mé lye ket el kell til ta ni a 0–6 éves gyer me -
kek kö zös sé gé nek lá to ga tá sá tól vagy ilyen kö zös sé gek -
ben, in téz mé nyek ben gyer me kek el lá tá sá val kap cso la -
tos ve szé lyez te tõ mun ka kör tõl, a köz vet len be teg el lá tás
so rán étel- és gyógy szer ki osz tás vég zé sé tõl; il let ve hõ -
ke ze lés nél kül köz vet le nül köz fo gyasz tás ra ke rü lõ élel -
mi sze rek, éte lek, ita lok ke ze lé sé tõl: köz ét kez te tés ben,
víz mû vek ben való fog lal koz ta tás tól; anya tej adá sá tól,
il let ve anya tej ke ze lés tõl. A be teg, il let ve kór oko zó-ürí -
tõ la ká sá ból (ház tar tá sá ból) köz fo gyasz tás ra ke rü lõ
élel mi szer, ital ki vi te lét is meg kell til ta ni.

c) Jár vány ügyi la bo ra tó ri u mi vizs gá lat: Kö te le zõ.
Diag nosz tikus cél ra be kül den dõ szék let és vi ze let, to váb -
bá ste ri len, al va dás gát ló nél kül vett vér. (Ja va solt ke res ke -
del mi ha e mo cul tu ra pa lac kok ba vett vér be kül dé se is.) Az
elsõ min tá kat le he tõ leg az an ti bi o ti kum te rá pia meg kez dé -
se elõtt a be teg ség elsõ nap ja i ban kell ven ni. A vizs gá la to -
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kat – ha a te nyész tés ne ga tív ered mé nyû – cél sze rû 3 hé ten
be lül több ször meg is mé tel ni, ak kor is, ha a be teg idõ köz -
ben an ti bi o ti kum ke ze lés ben ré sze sül. A kór oko zó ki te -
nyész té se a be teg vá la dé ka i ból iga zol ja, az is mé telt sze ro -
ló gi ai vizs gá la tok ban ész lelt ti ter emel ke dés meg erõ sí ti a
di ag nó zist. Fel sza ba dí tó és el len õr zõ vizs gá lat cél já ra
szék le tet és vi ze le tet kell kül de ni [lásd a 7. A) b) pont ban
fog lal ta kat]. A pa ra tí fusz ból gyó gyult és az el kü lö ní tés
alól fel sza ba dí tott sze mély nél az utol só po zi tív le let tõl
szá mí tott 1 éven át ha von ta egy al ka lom mal szék let- és vi -
ze let vizs gá la tot kell vé gez ni.

d) Fer tõt le ní tés: Fo lya ma tos és zá ró fer tõt le ní tés szük -
sé ges. A fer tõ zõ be teg vagy arra gya nús sze mély kör nye -
ze té ben a fo lya ma tos fer tõt le ní tés nek ki kell ter jed nie
mind azon esz köz re, tárgy ra, fe lü let re, mely szék let tel, vi -
ze let tel szennye zõ dött vagy szennye zõd he tett. Leg fon to -
sabb a kéz fer tõt le ní té se, me lyet fo lya ma to san a fer tõ zés
meg szûn té ig mind a be teg nek, mind pe dig az ápo ló sze mé -
lyek nek vé gez ni ük kell fõ leg a WC-hasz ná lat után, ét ke zé -
sek elõtt, il let ve a be teg el lá tás, be teg ápo lás be fe jez té vel.
Igen fon tos a be teg ál tal hasz nált WC, il let ve ár nyék szék,
ágy tál, vi ze let gyûj tõ edény (ka csa) tar tal má nak vá la dék -
fer tõt le ní tõ szer rel való ele gyí té se, ma gá nak az edény zet -
nek, WC-kagy ló nak, ülõ ké nek stb. be áz ta tá sos, le mo só
mód szer rel tör té nõ de zin fek ci ó ja. Ugyan így fo lya ma to san 
fer tõt le ní te ni kell a be teg ál tal hasz nált evõ- és ivó e dény -
ze tet, evõ esz kö zö ket, étel ma ra dé kot. Be áz ta tás sal, il let ve
fer tõt le ní tõ mo sás sal kell fer tõt le ní te ni a be teg, il let ve az
ápo ló sze mély zet ál tal hasz nált tex tí li á kat (ágy ne mû, há ló -
ru ha, vé dõ kö peny, tö rül kö zõ stb.). A be teg szo ba pad ló za -
tát, eset leg kon ta mi ná ló dott bú tor za tát, egyéb tár gya it is
fer tõt le ní te ni kell. Ro var men tes sé get biz to sí ta ni kell.

B) Te en dõk a be teg kör nye ze té ben:
A be teg gel érint ke zett sze mé lye ket 14 nap ra jár vány -

ügyi meg fi gye lés alá kell he lyez ni, és ezen idõ re ki kell til -
ta ni a 7. A) b) pont ban fel so rolt fog lal ko zá sok ból és in téz -
mé nyek bõl. A be teg gel érint ke zett és jár vány ügyi meg fi -
gye lés alá he lye zett sze mé lyek fog lal ko zá su kat/te vé keny -
sé gü ket, il let ve kö zös sé gek lá to ga tá sát csak ak kor foly tat -
hat ják, ha a meg fi gye lé si idõ má so dik he té ben el kez dett,
egy mást kö ve tõ na po kon vett 2 szék let- és vi ze let min ta
vizs gá la ta ne ga tív ered ményt adott. 0–6 éves gyer me kek
kö zös sé gé ben tör tént meg be te ge dés ese tén 14 napi fel vé -
te li zár la tot kell el ren del ni. Ha a meg be te ge dést kór há zi
osz tá lyon ész lel ték, a be teg el kü lö ní té se után a vele érint -
ke zett ápol ta kat és az ápo ló sze mély ze tet, 14 nap ra jár -
vány ügyi meg fi gye lés alá kell he lyez ni és el kell vé gez ni a
szék let- és vi ze let vizs gá la to kat. Az ese mény, to váb bá az
osz tály adott sá ga i tól füg gõ en 14 na pos fel vé te li zár lat is
el ren del he tõ. Meg be te ge dés vagy tü net men tes ürí tés ese -
tén ér te lem sze rû en az elõ zõ pon tok ban fel so rol tak sze rint
kell el jár ni (el kü lö ní tés, jár vány ügyi el len õr zés, mun ká ból 
való ki til tás stb.). Ha a be teg gel érint ke zett ápol tak alap be -
teg sé ge meg en ge di, ha za bo csát ha tók, de ott ho nuk ban a
jár vány ügyi meg fi gye lést foly tat ni kell, s ezt zá ró je len té -
sük re fel kell je gyez ni, a la kó hely sze rint ille té kes vá ro si

in té zet egy ide jû ér te sí té se mel lett. A fer tõ zés for rá sát fel
kell ku tat ni. A be teg kör nye ze té ben kór oko zó-hor do zás ra
irá nyu ló szék let szû rõ vizs gá la tot kell vé gez ni. A fel de rí -
tett po zi tív sze mé lye ket jár vány ügyi el len õr zés alá kell he -
lyez ni, s ve lük kap cso la tos el já rá so kat és la bo ra tó ri u mi
vizs gá la ta i kat e ren de let 30.  § (2)–(6) be kez dé sé ben fog -
lal tak sze rint kell el vé gez ni.

A kór oko zó gaz da la kás vál toz ta tá sá ról vagy ha lá lá ról
há zi or vo sa ér te sí ti a te rü le ti leg ille té kes vá ro si in té ze tet.
Az utób bi je len ti az ese ményt a te rü le ti leg ille té kes me gyei 
in té zet nek (majd ez az OEK Jár vány ügyi osz tá lyá nak), va -
la mint la kás cím vál to zás ese tén meg kül di a kór oko zó gaz -
da nyil ván tar tá si lap ját az új la kó hely sze rint ille té kes vá -
ro si in té zet nek.

A kór oko zó-ürí tõk és kór oko zó gaz dák fel sza ba dí tá sá ra
(jár vány ügyi el len õr zé sük meg szün te té sé re) vo nat ko zó el -
já rá sok:

A) A kór oko zó-ürí tõ fel sza ba dí tá sá ra vo nat ko zó vizs gá -
la to kat

a) meg le het in dí ta ni, ha la bo ra tó ri u mi el len õr zõ vizs gá -
la tai leg alább 6 hó na pon át fo lya ma to san ne ga tí vak;

b) meg kell in dí ta ni, ha az el len õr zõ vizs gá la tok egy
éven át fo lya ma to san ne ga tí vak.

A fel sza ba dí tó vizs gá lat 8 egy más után kö vet ke zõ hé ten 
át vég zett heti 1 iden ti fi kált szék let és vi ze let bak te rioló -
giai vizs gá la tá ból áll. Ha ezek mind ne ga tí vak és e vizs gá -
la tok után vett du o de ná lis vá la dék vizs gá la ta is ne ga tív, a
bak té ri um ürí tõ jár vány ügyi el len õr zé se meg szün tet he tõ.

B) A kór oko zó gaz da fel sza ba dí tó vizs gá la ta it ak kor le -
het meg in dí ta ni, ha 1/2 évi el len õr zõ vizs gá la tai leg alább
két éven át ál lan dó an ne ga tív ered mé nyû ek vol tak, és a
kór oko zó gaz da kéri a jár vány ügyi el len õr zés meg szün te -
té sét.

A fel sza ba dí tó vizs gá lat 6 hó na pon át ha von ta 2 al ka -
lom mal (össze sen te hát 12) sze mé lyes el len õr zés mel lett
vett szék let- és vi ze let min ta bak te rioló giai vizs gá la tá ból
áll. Ha ezek, va la mint a vizs gá la tok után vég zett du o de ná -
lis vá la dék vizs gá lat is ki vé tel nél kül ne ga tív ered ménnyel
zá rult, a kór oko zó gaz dát fel kell sza ba dí ta ni. A fel sza ba dí -
tott kór oko zó gaz dát még to váb bi egy évig ha von ta egy al -
ka lom mal la bo ra tó ri u mi lag el len õriz ni kell.

8. Meg elõ zés:

Ál ta lá nos egész ség ügyi rend sza bá lyok be tar tá sa: Az
élel mi sze rek, ita lok hi gi é nés ke ze lé se és for gal ma zá sa,
meg fe le lõ te le pü lés és kör nye zet-egész ség ügyi fel té te lek
(jó ivó víz el lá tás, szenny víz el ve ze tés és -tisz tí tás, sze mét -
ke ze lés stb.) biz to sí tá sa, egész ség ne ve lés, fel vi lá go sí tás,
ma gas fokú sze mé lyi hi gi é ne, kór oko zó-hor do zók fel ku ta -
tá sa és jár vány ügyi el len õr zé se.

Pa ro ti tis epi de mi ca

(Mumpsz, jár vá nyos fül tõ mi rigy-gyul la dás)

BNO10: B26

1. Kór oko zó: A Pa ra my xo ví ru sok csa lád já hoz tar to zó
mumpsz ví rus.
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2. Fer tõ zés for rá sa: A be teg és a tü net men tes fer tõ zött
em ber.

3. Ter je dé si mód: Csepp fer tõ zés, köz vet len érint ke zés,
eset leg fer tõ zött tár gyak köz ve tí té sé vel.

4. Lap pan gá si idõ: 14–21 nap, leg gyak rab ban 18 nap.
5. Fon to sabb tü ne tek: Láz, a nyál mi ri gyek, el sõ sor ban a 

fül tõ mi rigy, néha csak az áll alat ti mi rigy alig fáj dal mas
duz za na ta. A be te gek 75%-ánál két ol da li pa ro ti tis ala kul
ki oly mó don, hogy elõ ször egy ol da li, majd 1–5 nap múl va 
má sik ol da li duz za nat is lét re jön. A fer tõ zé sek nagy ré sze
tü net men te sen zaj lik le. Ge ne ra li zált fer tõ zés kö vet kez mé -
nye ként je lent kez het: me nin go en cep ha li tis, pu ber tás ko ron 
túl or chi tis, rit kán oop ho ri tis, panc re a ti tis. Ezek néha pa ro -
ti tis nél kül is elõ for dul hat nak.

6. Fer tõ zõ ké pes ség tar ta ma: A lap pan gá si idõ vé gé tõl a
nyál mi ri gyek duz za na tá nak fenn ál lá sá ig. A be teg a kli ni -
kai tü ne tek kez de te elõtt 48 órá val a leg fer tõ zõbb.

7. Te en dõk a be teg ség elõ for du lá sa kor:
A) Te en dõk a be teg kö rül:
a) Je len tés: Be- és ki je len tés re kö te le zett.
b) El kü lö ní tés: A be te get a kli ni kai tü ne tek tel jes meg -

szû né sé ig el kell kü lö ní te ni.
c) Jár vány ügyi la bo ra tó ri u mi vizs gá lat: Kö te le zõ. Az

elsõ al va dás gát ló nél kül, ste ri len vett vér min tát a be teg ség
ko rai sza ká ban, a má so di kat két hét múl va kell be kül de ni
az OEK Ví rus di ag nosz ti kai osz tá lyá ra. Diag nosz tikus ér -
té ke az IgM osz tály ba tar to zó el len anya gok ki mu ta tá sá -
nak, il let ve a négy sze res ti ter emel ke dés nek van.

d) Fer tõt le ní tés: Fo lya ma tos fer tõt le ní tés szük sé ges. A
fer tõ zõ be teg, va la mint a meg be te ge dés re gya nús sze mély
kör nye ze té ben szük sé ges leg fon to sabb fer tõt le ní té si te en -
dõ – a fo lya ma tos kéz fer tõt le ní té sen kí vül – az orr- és to -
rok vá la dék, a kö pet, il let ve az ezek kel szennye zõ dött tár -
gyak, tex tí li ák fo lya ma tos fer tõt le ní té se, me lyet a fer tõ zés
meg szû né sé ig kell vé gez ni. En nek el sõ sor ban ki kell ter -
jed nie a zseb ken dõk re, ágy ne mû re, há ló ru há ra, va la mint
az evõ esz kö zök re, ivó e dény zet re, a be teg kö rü li bú tor zat
fe lü le te i re, a pad ló zat ra. A be teg szo bát – a le ve gõ csí ra -
szá má nak csök ken té se cél já ból – gyak ran kell szel lõz tet ni. 
A be teg ség le zaj lá sa, il let ve a fer tõ zõ ké pes ség meg szû né -
se után az egész be teg szo bá ra ki ter je dõ zá ró fer tõt le ní tést
kell vé gez ni.

B) Te en dõk a be teg kör nye ze té ben:
Kö zös sé gi ese tek/hal mo zó dá sok elõ for du lá sa ese tén a

meg be te ge dé si ve szély el há rí tá sa cél já ból a fo gé kony sze -
mé lye ket ak tív im mu ni zá lás ban kell ré sze sí te ni az OEK
Jár vány ügyi osz tá lyá val tör té nõ elõ ze tes meg be szé lés
alap ján.

8. Meg elõ zés: Vé dõ ol tás, élet kor hoz kö tött, kö te le zõ
vé dõ ol tá sok vég zé se.

Per tus sis
(Sza már kö hö gés)
BNO10: A37
1. Kór oko zó: Bor de tel la per tus sis.
2. Fer tõ zés for rá sa: A be teg em ber.

3. Ter je dé si mód: Csepp fer tõ zés, rit kán köz vet len érint -
ke zés vagy tár gyak ré vén.

4. Lap pan gá si idõ: Ál ta lá ban 7–10 nap, rit kán 21 na pig
ter jed het.

5. Fon to sabb tü ne tek: 1–2 heti hu ru tos szak után a kö -
hö gés jel leg ze tes sé vá lik: ro ha mok ban je lent ke zik, a szag -
ga tott, erõl te tett ki lég zést han gos, húzó be lég zés kö ve ti
(con vul siv sza kasz). Fi a tal cse cse mõk nél az exs pi ri um vé -
gén ap noe áll hat be. A ro ha mok gyak ran há nyás sal fe je -
zõd nek be. Az ol tat lan cse cse mõk meg be te ge dé se sú lyos
le fo lyá sú le het. Szö võd mé nyek: pne u mo nia, pne u mot ho -
rax. A per tus sis el len ol tot tak és fel nõt tek kö zött gya ko ri
az atí pu sos, eny he, abor tív meg be te ge dés. A per tus sis hoz
ha son ló, de ál ta lá ban eny hébb le fo lyá sú be teg ség a pa ra -
per tus sis, mely nek kór oko zó ja a B. pa ra per tus sis. Az ún.
per tus sis synd ro mát, a per tus sis nak meg fe le lõ kli ni kai ké -
pet egyéb kór oko zók is okoz hat nak: pl. ade no ví ru sok,
 para-influenzavírusok, RS ví ru sok stb.

6. Fer tõ zõ ké pes ség tar ta ma: Leg fer tõ zõbb a hu ru tos
szak ban, a jel leg ze tes kö hö gés ki fej lõ dé se elõtt. A gör csös 
szak tól kezd ve a fer tõ zõ ké pes ség fo ko za to san csök ken és
a be teg ség kez de té tõl szá mí tott 5. hét után ke ze let len ese -
tek ben is meg szû nik.

7. Te en dõk a be teg ség elõ for du lá sa kor:
A) Te en dõk a be teg gel:
a) Je len tés: Be- és ki je len tés re kö te le zett.
b) El kü lö ní tés: A be te get el kell kü lö ní te ni az ol tat lan

cse cse mõk tõl, gyer me kek tõl, de a bak te ri á lis szu pe rin fek -
ció el ke rü lé se ér de ké ben le he tõ leg a fel nõt tek tõl is. An ti -
bi o ti kum te rá pi á ban ré sze sí tett be teg ese té ben a te rá pia a
meg kez dé sét kö ve tõ 5–7. na pon a fer tõ zõ ké pes ség meg -
szû nik. Az el kü lö ní tés te hát az an ti bi o ti kum te rá pia meg -
kez dé sé tõl szá mí tott 1 hét után fel old ha tó.

c) Jár vány ügyi la bo ra tó ri u mi vizs gá lat: A kli ni kai
 diagnózis meg erõ sí té se, pa ra per tus sis tól és egyéb kór oko -
zók ál tal oko zott per tus sis synd ro má tól való el kü lö ní tés
cél já ból sa vó pár kül den dõ az OEK-be. Az elsõ – al va dás -
gát ló nél kül, ste ri len vett – vér min tát a gya nú fel ve té se kor
az an ti bi o ti kus ke ze lés meg kez dé se elõtt, a má so di kat
4–5 hét tel ké sõbb kell be kül de ni.

d) Fer tõt le ní tés: Fo lya ma tos fer tõt le ní tés vég zen dõ. A
fer tõ zõ be teg, va la mint a meg be te ge dés re gya nús sze mély
kör nye ze té ben szük sé ges leg fon to sabb fer tõt le ní té si te en -
dõ – a fo lya ma tos kéz fer tõt le ní té sen kí vül – az orr- és to -
rok vá la dé kok, a kö pet és a gennyes vá la dé kok, il let ve
ezek kel a vá la dé kok kal szennye zõ dött tár gyak, tex tí li ák
fo lya ma tos fer tõt le ní té se, me lyet a fer tõ zés meg szû né sé ig
kell vé gez ni. En nek el sõ sor ban ki kell ter jed nie a zseb ken -
dõk re, ágy ne mû re, há ló ru há ra, va la mint az evõ esz kö zök -
re, ivó e dény zet re, a be teg kö rü li bú tor zat fe lü le te i re, a
pad ló zat ra. A be teg szo bát – a le ve gõ csí ra szá má nak
 csökkentése cél já ból – gyak ran kell szel lõz tet ni. A be teg -
ség le zaj lá sa, il let ve a fer tõ zõ ké pes ség meg szû né se után
az egész be teg szo bá ra ki ter je dõ zá ró fer tõt le ní tést kell
 végezni.
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B) Te en dõk a be teg kör nye ze té ben:

a) A be teg gel érint ke zett 6 éven alu li gyer me ke ket
14 na pi idõ re jár vány ügyi meg fi gye lés alá kell he lyez ni. A
hu ru tos gyer mek nél or vo si vizs gá la tot kell vé gez ni. A be -
teg gel érint ke zett, ol tat lan vagy élet ko ruk nak meg fele lõen 
csak rész ben ol tott gyer me ke ket böl csõ dék, óvo dák, bent -
la ká sos gyer mek in téz mé nyek és is ko lák lá to ga tá sá tól
14 nap ra el kell til ta ni.

b) A meg be te ge dés B) a) pont ban fel so rolt gyer mek kö -
zös sé gek ben való elõ for du lá sa ese tén a be teg izo lá lá sa
után a gon do zot ta kat 14 nap ra jár vány ügyi meg fi gye lés
alá kell ven ni, a ko rá nak meg fele lõen hi á nyo san ol tott
gyer me kek szá má ra 14 na pos fel vé te li zár la tot kell el ren -
del ni. A be teg gel ott ho ná ban, gyer mek in téz mény ben
érint ke zett, per tus sis el len 1 év nél ré geb ben ol tott, 6 éves -
nél fi a ta labb korú gyer me ke ket an ti bi o ti kum pro fi la xis ban 
ja va solt ré sze sí te ni.

c) Kór há zi osz tá lyon elõ for dult meg be te ge dés ese tén a
per tus si sos be teg el kü lö ní té se után 14 napi idõ re jár vány -
ügyi meg fi gye lés alá kell he lyez ni a 6 éven alu li ol tat lan,
vagy rész le ge sen ol tott be te ge ket. A jár vány ügyi meg fi -
gye lés alatt álló ápol tak alap be teg sé gük gyó gyu lá sa után a
kór ház ból ha za bo csát ha tók, de a meg fi gye lést az ott ho -
nuk ban is foly tat ni kell. A zá ró je len tés ben fel kell tün tet ni
a kon tak tus té nyét és az eset le ges ke mop ro fi la xis el vég zé -
sét. A kór te rem ben fel vé te li zár la tot kell el ren del ni min -
den 1 éven alu li, va la mint olyan 1–6 éves gyer mek szá má -
ra, aki ko rá nak meg fele lõen hi á nyo san ol tott.

8. Meg elõ zés: Élet kor hoz kö tött kö te le zõ vé dõ ol tá sok.

Pes tis

BNO10: A20

1. Kór oko zó: Yer si nia pes tis.

2. Fer tõ zés for rá sa: Va don élõ rág csá lók, pat kány, fer -
tõ zött em ber.

3. Ter je dé si mód: A pes tist a fer tõ zött ál lat ról, igen rit -
kán a fer tõ zött em ber rõl a pat kány bol ha (Xe nop syl la che -
op si) vagy más bol ha vi szi át em ber re. Be teg ál lat tal tör -
tént köz vet len érint ke zés, be teg ál lat ha ra pá sa ál tal is elõ -
for dul tak em be ri meg be te ge dé sek. A tü dõ pes tis csepp fer -
tõ zés sel ter jed.

4. Lap pan gá si idõ: 2–6 nap, néha hosszabb, pri mér tü -
dõ pes tis nél 1–3 nap.

5. Fon to sabb tü ne tek: A be teg ség hir te len ma gas ra
emel ke dõ láz zal, za vart ság gal, de lí ri u mig fo ko zó dó nyug -
ta lan ság gal kez dõ dik. A kór oko zó leg gyak rab ban bol ha
csí pé se ré vén ke rül az em ber szer ve ze té be, en nek kö vet -
kez té ben ún. bu bo pes tis fej lõ dik ki, azaz a be ha to lá si ka -
pu hoz kö ze li nyi rok cso mó meg na gyob bo dá sa, gyul la dá sa
jön lét re. A bu bo pes ti ses be te gek egy ré szé nél a fo lya mat
ge ne ra li zá ló dik, a sep ti ca e mia kö vet kez té ben pes tis-pne u -
mo nia fej lõd het ki. A tü dõ pes tis epi de mi o ló gi ai je len tõ sé -
ge ab ban áll, hogy a be teg már nem csu pán a bol ha köz ve -
tí té sé vel, ha nem köz vet le nül, csep pin fek ció ré vén is fer tõ -
zõ ké pes: a kör nye ze té ben lévõ sze mé lyek nél el sõd le ges

tü dõ pes tis ala kul hat ki. Az el sõd le ges sep ti ca e mi ás for má -
ban lo ká lis el vál to zás nincs.

6. Fer tõ zõ ké pes ség tar ta ma: Em ber rõl em ber re ál ta lá -
ban tü dõ pes tis ese té ben ter jed a fer tõ zés. Ez eset ben a be -
teg ség egész fenn ál lá sa alatt rend kí vül fer tõ zõ. A bol hák
hó na po kig fer tõ zõ ek ma rad nak.

7. Te en dõk a be teg ség elõ for du lá sa kor:

A) Te en dõk a be teg gel:

a) Je len tés: Be- és ki je len tés re kö te le zett. A meg be te ge -
dést vagy an nak gya nú ját te le fo non, fa xon is je len te ni kell
az OEK Jár vány ügyi osz tá lyá nak és az ÁNTSZ meg be te -
ge dés he lye sze rint ille té kes me gyei in té ze té nek. Az ese tet
az OTH je len ti az Egész ség ügyi Vi lág szer ve zet nek.

b) El kü lö ní tés: A be te get ro var ta la ní tás után a ki je lölt
kór ház ban (Fõ vá ro si Szent Lász ló Kór ház) kell el kü lö ní te -
ni. Az el kü lö ní tés egye di: egy he lyi ség ben csak egy be te -
get sza bad el he lyez ni. A be teg ápo lá sát csak erre ki je lölt
sze mély vé gez he ti. A be teg ápo ló ja ápo lás köz ben csak
egy szer hasz ná la tos zárt vé dõ ru hát hasz nál hat. A be teg el -
lá tás so rán arc vé dõt kell vi sel ni. A be teg el kü lö ní té se bu -
bo pes tis ese té ben meg szün tet he tõ a ha tá sos an ti bi o ti kum
ke ze lés meg kez dé sét kö ve tõ 3. nap után, tü dõ pes tis nél az
ade qu at an ti bi o ti kum te rá pia 3. nap ját köve tõen, ha a be teg 
kli ni kai ál la po ta is ja vult.

c) Jár vány ügyi la bo ra tó ri u mi vizs gá lat: Kö te le zõ.
Diag nosz tikus vizs gá lat ra bu bo pes tis ese tén gennyet, tü -
dõ pes tis ese té ben kö pe tet kell – egy ide jû te le fon vagy fax
ér te sí tés mel lett – ha la dék ta la nul, kü lön gép ko csin az
OEK bak te rioló giai osz tá lyá ra kül de ni.

d) Fer tõt le ní tés: Szi go rí tott fo lya ma tos és zá ró fer tõt le -
ní tés vég zen dõ, me lyet az ÁNTSZ ille té kes me gyei in té ze -
te el len õriz. Szi go rí tott, fo lya ma tos fer tõt le ní tés nek kell
alá vet ni az el kü lö ní tõ he lyi sé get, an nak min den fe lü le tét,
va la mennyi be ren de zé si tár gyát. A be teg ágy ne mû je egy -
szer hasz ná la tos kell hogy le gyen. En nek hi á nyá ban a tex -
ti lágy ne mû mo so dá ba nem ke rül het, csak ége tés re. A be -
teg csak kór há zi fe hér ne mût hasz nál hat, és hasz ná lat után
ezt is el kell éget ni. A fer tõt le ní tés re el sõ sor ban klór ha tó -
anya gú de zin fi ci en se ket kell al kal maz ni, az egyes de zin fi -
ci en sek nél meg adott al kal ma zá si kon cent rá ci ók fel sõ ér té -
ke it figye lembe véve meg nyúj tott ex po zí ci ós idõ mel lett.
Az el kü lö ní tõ he lyi ség ben csak egy szer hasz ná la tos pa pír -
tö rül kö zõ hasz nál ha tó.

B) Te en dõk a be teg kör nye ze té ben:

A be teg gel érint ke zett sze mé lye ket 7 nap ra szi go rí tott
jár vány ügyi meg fi gye lés (zár lat) alá kell he lyez ni, és ke -
mop ro fi la xis ban ré sze sí te ni, tet ra cyc lin nel
(15–30 mg/tskg/nap) vagy szul fon amid dal
(40 mg/tskg/nap) egy hé ten ke resz tül.

8. Meg elõ zés: Pat ká nyok és bol hák ir tá sa, fõ leg ki kö -
tõk ben, jár mû ve ken.

9. El já rás nem zet kö zi for ga lom ban: Vízi jár mû ese té -
ben a du nai egész ség ügyi fel ügye let rõl  szóló 1/1966.
(XI. 5.) EüM–BM–KPM együt tes ren de let ben fog lal tak
sze rint kell el jár ni. Fer tõ zött vagy fer tõ zés re gya nús hajó
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(re pü lõ gép) uta sa it a meg ér ke zés kor ro var men te sí te ni
kell, és 6 na pos jár vány ügyi meg fi gye lés alá kell he lyez ni.

Po li o my e li tis
(He veny gyer mek bé nu lás)
BNO10: A80
1. Kór oko zó: Po li o ví rus 1, 2, 3 tí pu sa.
2. Fer tõ zõ for rás: A tü net men tes ví rus ürí tõ, va la mint a

be teg em ber.
3. Ter je dé si mód: Fõ leg en te rá lis úton, ki sebb mér ték -

ben csepp fer tõ zés út ján ter jed, köz vet len érint ke zés sel,
fer tõ zött élel mi sze rek, tár gyak és szenny víz köz ve tí té sé -
vel.

4. Lap pan gá si idõ: 3–35 nap, ál ta lá ban 7–14 nap.
5. Fon to sabb tü ne tek: A po li o ví rus fer tõ zé sek túl nyo mó 

több sé gük ben tü net men te sek ma rad nak. A meg be te ge dés -
sel járó fer tõ zé sek igen nagy ré sze abor tív for má ban zaj lik
le 1–3 nap alatt, eny he en te rá lis vagy lég úti hu rut tal, fej fá -
jás sal. Ha ez után a prod ro ma lis szak után a kli ni kai tü ne tek 
nem szûn nek meg, 2–3 na pos in ter val lum után ki fej lõ dik a
pre pa ra li ti kus szak, me nin ge a lis iz gal mi tü ne tek kel (láz,
fej fá jás, há nyás, ge rinc fáj dal mak, alu szé kony ság vagy
nyug ta lan ság, a li qu or ban a me nin gi tis se ro sá ra jel lem zõ
tü net tel). Ha a be teg ség to vább fej lõ dik, a pa ra li ti kus szak -
ban meg je len nek a bé nu lá sok. Rend sze rint erõs iz za dás,
izom gyen ge ség és izom fáj dal mak ve ze tik a bé nu lá sos sza -
kot, de elõ for dul hat, hogy a rö vid prod ro mum után hir te len 
ki fej lõ dõ bé nu lás az elsõ ész lelt tü ne te a be teg ség nek. A
bé nu lás pety hüdt tí pu sú, rend sze rint aszim met ri kus.

6. Fer tõ zõ ké pes ség tar ta ma: Amíg a kór oko zó a szék -
let tel és a to rok vá la dék kal ürül. A ví rus a to rok vá la dék kal
a fer tõ zést kö ve tõ 3. nap tól kb. a 10. na pig, a szék let tel a
3. nap tól kb. 4 hé ten át ürül.

7. Te en dõk a be teg ség elõ for du lá sa kor:
A) Te en dõk a be teg gel:
a) Je len tés: Be- és ki je len tés re kö te le zett. Te le fo non,

fa xon is je len ten dõ az ÁNTSZ te rü le ti leg ille té kes me gyei
in té zet nek és az OEK Jár vány ügyi osz tá lyá nak. A vi ro ló -
gi a i lag meg erõ sí tett ese tet az OTH je len ti az Egész ség ügyi 
Vi lág szer ve zet nek.

b) El kü lö ní tés: A be te get 4 hé tig a Fõ vá ro si Szent Lász -
ló Kór ház ban kell el kü lö ní te ni.

c) Jár vány ügyi la bo ra tó ri u mi vizs gá lat: Kö te le zõ. Be -
kül den dõ a be teg ség ko rai sza ká ban 3 egy mást kö ve tõ na -
pon vett szék let min ta és ga rat öb lí tõ fo lya dék (to rok mo só
fo lya dék), 1–2 li qu or min ta, va la mint akut és re kon va lesz -
cens savó (in ter val lum leg alább 21 nap, al va dás gát ló nél -
kül, ste ri len vett vér) ki zá ró lag az OEK Vi ro ló gi ai fõ osz tá -
lyá ra. Ha lál lal vég zõ dött ese tek ben a le he tõ leg rö vi debb
idõn be lül el vég zett szek ció anya gá ból agy és ge rinc ve lõ
min tá kat kell kül de ni, ki zá ró lag az OEK Vi ro ló gi ai fõ osz -
tá lyá ra.

d) Fer tõt le ní tés: Fo lya ma tos és zá ró fer tõt le ní tés szük -
sé ges. A kór ház ban el kü lö ní tett be teg kör nye ze té ben fo -
lya ma tos fer tõt le ní tést kell vé gez ni, mely ter jed jen ki – fo -
lya ma to san vég zett kéz fer tõt le ní té sen kí vül – a be teg

összes vá la dé ká ra (orr-, to rok vá la dék, há nya dék) és ürü lé -
ké re (szék let, vi ze let), va la mint min den olyan esz köz re
(evõ esz köz, ivó e dény zet stb.) tárgy ra (ágy tál, vi ze let gyûj -
tõ edény, hány tál), tex tí li á ra (ágy ne mû, ta ka ró, há ló ru ha,
tö rül kö zõ, vé dõ kö peny stb.), va la mint a be teg szo ba pad ló,
eset leg fal fe lü le te i re, bú tor za tá ra, egyéb fel sze re lé si és be -
ren de zé si tár gya i ra.

A be teg el szál lí tá sa után az ott ho ni, eset leg más (üdü lõ
stb.) kör nye ze té ben élõk ál tal hasz nált WC-t, ár nyék szé ket 
14 na pig fo lya ma to san fer tõt le ní te ni kell, va la mint a WC
hasz ná la ta után kéz fer tõt le ní tést kell vé gez ni. A be teg kór -
há zi, va la mint ott ho ni kör nye ze té ben vi ru cid ha tás sal is
ren del ke zõ de zin fi ci en se ket kell al kal maz ni.

B) Te en dõk a be teg kör nye ze té ben:
A be teg kör nye ze té ben élõ ket 14 nap ra jár vány ügyi

meg fi gye lés alá kell ven ni, és szék le tü ket fer tõt le ní te ni
kell. Egye di jár vány ügyi vizs gá lat tal tisz táz ni kell, hogy a
be teg vagy an nak csa lád já ban, in té ze ti kör nye ze té ben ka -
pott-e va la ki élõ, at te nu ált ví rus tar tal mú vak ci nát. Rend kí -
vü li eset ben az OEK és az ÁNTSZ dön té se az irány adó.

8. Meg elõ zés: Vé dõ ol tás. Élet kor hoz kö tött ol tá sok
vég zé se.

Q-láz
BNO10: A78
1. Kór oko zó: Co xi el la bur ne tii.
2. Fer tõ zés for rá sa: Házi ál la tok, fõ ként te he nek, ju hok, 

kecs kék, ki sebb va don élõ ál la tok (pl. borz) rág csá lók.
3. Ter je dé si mód: Leg gya ko ribb a lég úti fer tõ zés, a vá -

la dé kok kal fer tõ zött por be lég zé se út ján, is tál lók ban,
gyap jú- és szõr me fel dol go zás köz ben stb. A kul lancs ürü -
lé ke is fer tõz het ilyen mó don. Köz vet len érint ke zés a fer -
tõ zött házi ál la tok kal, azok hú sá val, bõ ré vel, tej út ján. El -
ve télt ál la tok abor tu má nak szö ve tei.

4. Lap pan gá si idõ: Rend sze rint 2–3 hét.
5. Fon to sabb tü ne tek: Hir te len kez det, ma gas láz, szá -

raz kö hö gés, izom fáj dal mak, fej fá jás: Pne u mo nia ke vés fi -
zi ká lis el vál to zás sal, de rönt gen vizs gá lat tal ki mu tat ha tó.
Kró ni kus le fo lyás, en do car di tis is elõ for dul hat.

6. Fer tõ zõ ké pes ség tar ta ma: Em ber rõl em ber re ál ta lá -
ban nem ter jed, pne u mo nia ese té ben elõ for dul hat.

7. Te en dõk a be teg ség elõ for du lá sa kor:
a) Je len tés: Be- és ki je len tés re kö te le zett.
b) El kü lö ní tés: Nem szük sé ges.
c) Jár vány ügyi la bo ra tó ri u mi vizs gá lat: Kö te le zõ. Be -

küld he tõ diag nosztikus vizs gá lat cél já ra a be teg ség elsõ
nap ja i ban és 3 hét tel ké sõbb al va dás gát ló nél kül, ste ri len
vett vér min ta az OEK Vi ro ló gi ai fõ osz tá lyá ra. Mi vel a
Q-láz ha zánk ban igen rit ka, ha sa vó pár nem küld he tõ vizs -
gá lat ra, egyet len re kon va les cens vér vizs gá la tá nak is le het
diag nosztikus ér té ke.

d) Fer tõt le ní tés: Fo lya ma tos fer tõt le ní tés vég zen dõ. El -
sõ sor ban az orr-, to rok vá la dé ko kat, kö pe tet, egyéb vá la dé -
ko kat, va la mint az ezek kel szennye zett tár gya kat kell fer -
tõt le ní te ni. Kul lan csok el len is kell vé de kez ni.
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8. Meg elõ zés: Ál ta lá nos egész ség ügyi rend sza bá lyok be -
tar tá sa, az is tál ló- és tej hi gi é nia sza bá lya i nak meg tar tá sa.

Ru be o la
(Ró zsa him lõ)
BNO10: B06

Con ge ni ta lis ru be o la synd ro ma (CRS)
BNO10: P35.0
1. Kór oko zó: A To ga vi ri dae csa lád, Ru bi ví rus ge nu sát

al ko tó Ru be o la ví rus.
2. Fer tõ zés for rá sa: A be teg és tü net men tes fer tõ zött

sze mély.
3. Ter je dé si mód: Csepp fer tõ zés, köz vet len érint ke zés,

rit káb ban a be teg vá la dé ka i val fris sen szennye zett tár gyak
ré vén.

4. Lap pan gá si idõ: 14–21 nap, leg gyak rab ban 16–18
nap.

5. Fon to sabb tü ne tek: A tü net men tes át vé sze lés gya ko -
ri. A be teg ség, fõ leg fel nõt te ken hu ru tos tü ne tek kel járó
1–4 na pos be ve ze tõ szak kal kez dõ dik, ez gyer me ke ken
 hiányozhat. Az exant he ma az ar con je lent ke zik, majd
1–3 nap alatt vé gig ha lad a tes ten és el hal vá nyo dik. Ró zsa -
szí nû, ma cu lo-pa pu lo sus, pár mil li mé ter nagy sá gú, nem
konf lu á ló ele mek al kot ják. A ki ütés mor bil li hez vagy scar -
la ti ná hoz ha son ló is le het. Nyi rok mi ri gyek duz za na ta a fül
mö gött, a tar kón. A ru be o lá val fer tõ zött új szü löt tek (con -
ge ni ta lis ru be o la) jel lem zõ tü ne tei: szem-, szív-, csont fej -
lõ dé si rend el le nes ség, hal lás ká ro so dás, szel le mi vissza -
ma ra dott ság, hal va szü le tés, ko ra szü lés stb., me lyek kö zül
egye sek már a szü le tés kor ész lel he tõk, má sok azon ban
eset leg csak ké sõbb (hal lás ká ro so dás).

6. Fer tõ zõ ké pes ség tar ta ma: A fer tõ zõ ké pes ség a ki üté -
sek meg je le né se elõtt kb. 1 hét tel kez dõ dik és a ki üté sek
meg je le né se után mint egy 4 na pig tart. Ru be o lás fer tõ zés -
sel szü le tett új szü löt tek hó na po kig ürít he tik a ví rust, és
fer tõ zõ ké pe sek le het nek.

7. Te en dõk a be teg ség elõ for du lá sa kor:
A) Te en dõk a be teg gel:
a) Je len tés: Be- és ki je len tés re kö te le zett. A CRS 2 éves

ko rig be je len ten dõ.
b) El kü lö ní tés: A be te get ol tat lan gyer me kek tõl és ter -

hes nõk tõl tá vol kell tar ta ni.
c) Jár vány ügyi la bo ra tó ri u mi vizs gá lat: Kö te le zõ. A

di ag nó zis tisz tá zá sa cél já ból al va dás gát ló nél kül, ste ri -
len vett két vér min tát kell kül de ni az OEK Ví rus di ag -
nosz ti kai osz tá lyá ra: az el sõt a be teg ség kez de te kor, a
má so di kat két hét múl va. Ru be o la-gya nús kli ni kai tü ne -
te ket mu ta tó, vagy a ru be o la fer tõ zés nek ki tett, ter hes sé -
gük elsõ há rom hó nap já ban lévõ nõk tõl ugyan csak két
vér min tát szük sé ges kül de ni az OEK Vi ro ló gi ai Fõ osz -
tá lyá ra. Az elsõ vér min tát az ex po zí ci ót kö ve tõ 7 na pon
be lül, ha pe dig ru be o la-gya nús tü ne tek je lent kez nek a
ter he sen, a ki ütés meg je le né sét kö ve tõ 3 na pon be lül
kell le ven ni. A má so dik vér min tát az ex po zí ció vagy a
ki ütés meg je le né se utá ni 10–14 nap kö zött kell le ven ni.

A HAG ti ter emel ke dés vagy ru be o la spe ci fi kus IgM
osz tá lyú el len anya gok je len lé te friss ru be o la fer tõ zést
mu tat.

d) Fer tõt le ní tés: Fo lya ma tos fer tõt le ní tés vég zen dõ. A
fer tõ zõ be teg, va la mint a fer tõ zõ meg be te ge dés re gya nús
sze mély kör nye ze té ben szük sé ges fer tõt le ní té si te en dõk a
fo lya ma tos kéz fer tõt le ní té sen kí vül az orr- és to rok vá la dé -
kok, a bõr la e si ók tar tal má nak fer tõt le ní té sé re ter jed jen ki.
En nek so rán mind azon esz kö zö ket (evõ esz kö zök, ivó edé -
nyek stb.), tár gya kat (já té kok stb.) tex tí li á kat (zseb ken dõ,
ágy ne mû, há ló ru ha, tö rül kö zõ), me lyek a vá la dé kok kal
fer tõ zõd tek vagy fer tõ zõd het tek, vi ru cid ha tá sú dezinfi -
ciensekkel kell a fer tõ zõ ké pes ség meg szûn té ig fo lya ma to -
san fer tõt le ní te ni.

B) Te en dõk a be teg kör nyez té ben:
a) A ru be o lás be teg kör nye ze té ben élõ 15 hó na pos nál

idõ sebb (ko rá nál fog va vé dõ ol tás ra kö te le zett), de ol tá si
do ku men tá ci ó val nem ren del ke zõ sze mé lye ket vé dõ ol tás -
ban kell ré sze sí te ni. Passzív im mu ni zá lás nem ja va solt.

b) A be te gek kel érint ke zett ter hes nõk fel de rí té se. A ter -
hes sé gük elsõ 3 hó nap já ban lévõ ex po zí ci ó nak ki tett gra -
vi dák fo gé kony sá gát, il let ve eset le ges fer tõ zõ dé sét ví rus -
sze ro ló gi ai vizs gá lat tal kell el len õriz ni.

c) Kö zös sé gi ese tek/hal mo zó dá sok elõ for du lá sa ese tén
ol tá sok ki ter jesz té sé ben az OEK Jár vány ügyi osz tá lyá val
tör tént elõ ze tes meg be szé lés alap ján kell dön te ni.

8. Meg elõ zés: Vé dõ ol tás. Élet kor hoz kö tött kö te le zõ ol -
tá sok vég zé se.

Sal mo nel lo sis
BNO10: A02
1. Kór oko zó: A Sal mo nel la ge nus kü lön fé le sze ro tí pu -

sai, a S. typhi, a S. pa ratyp hi-A-B-C ki vé te lé vel.
2. Fer tõ zés for rá sa: A be teg vagy tü net men te sen fer tõ zött 

ál lat, el sõ sor ban a fer tõ zött há zi ál la tok (ser tés, szar vas mar -
ha), házi és va don élõ szár nya sok, to váb bá a rág csá lók, va la -
mint a be teg vagy kór oko zó-hor do zó em ber.

3. Ter je dé si mód: Leg gyak rab ban fer tõ zött ál la ti ere de -
tû élel mi sze rek, fõ leg to jás, to jás ké szít mé nyek, ba rom fi,
tõ ke hús, hús ké szít mé nyek stb. fo gyasz tá sa, ha nem tör tént
kel lõ hõ ke ze lés, pasz tõ rö zés vagy ha az élel mi sze rek utó -
lag szennye zõd tek szál lí tás, fel dol go zás és tá ro lás köz ben.
Az em ber rõl em ber re köz vet len érint ke zés, pisz kos kéz és
fer tõ zött tár gyak út ján való ter je dés rit ka, fõ leg cse cse -
mõk, kis gyer me kek és idõs em be rek kol lek tí vá i ban for dul
elõ (pl. in té ze ti jár vá nyok ban). A fer tõ zést rit kán ivó víz is
ter jeszt het.

4. Lap pan gá si idõ: 1–3 nap, kon takt fer tõ zés ese té ben
hosszabb, sal mo nel lák okoz ta étel fer tõ zés ben 6–48 óra.

5. Fon to sabb tü ne tek: Hir te len kez dõ dõ fej fá jás, hasi
fáj da lom, hány in ger, há nyás, has me nés, híg, vi zes és eset -
leg vé res szék let, csak nem min den eset ben láz. A fo lya -
dék vesz te ség kö vet kez té ben fõ leg cse cse mõk nél sú lyos
ex sic ca tió ala kul hat ki. Elõ for dul sep ti ca e mia he lyi tü ne -
tek nél kül vagy he lyi gennyes lo ka li zá ci ó val járó (me nin -
gi tis, os te o my e li tis, pne u mo nia, arth ri tis) el vál to zás.
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6. Fer tõ zõ ké pes ség tar ta ma: Amíg a szék let tel a kór -
oko zó ürül. A kli ni kai gyó gyu lás utás a kór oko zó ürí tés
néha hó na pig, sõt éve kig is el tart hat. (Az an ti bi o ti ku mok
adá sa az ürí tést meg hosszab bít hat ja még ak kor is, ha az al -
kal ma zott szer a la bo ra tó ri um ban ha té kony nak bi zo nyul.)

7. Te en dõk a be teg ség elõ for du lá sa kor:

A) Te en dõk a be teg gel:

a) Je len tés: Be- és ki je len tés re kö te le zett.

b) El kü lö ní tés: A be te get el kell kü lö ní te ni. A kli ni kai
gyó gyu lást köve tõen szék letbak te rioló giai el len õr zõ (fel -
sza ba dí tó) vizs gá la tot ki zá ró lag azon sze mé lyek nél kell
el vé gez ni, akik 0–3 éves gyer me kek kö zös sé gé be jár nak
vagy ilyen kö zös sé gek ben, in téz mé nyek ben gyer me kek
el lá tá sá val kap cso la tos ve szé lyez te tõ mun ka kör ben dol -
goz nak, akik szo ci á lis, il let ve egész ség ügyi in téz mé nyek
ápolt jai/gon do zott jai, akik a köz vet len be teg el lá tás so rán
étel- és gyógy szer ki osz tást vé gez nek; il let ve, akik hõ ke ze -
lés nél kül köz vet le nül köz fo gyasz tás ra ke rü lõ élel mi sze re -
ket, éte le ket, ita lo kat ke zel nek: köz ét kez te tés ben, víz mû -
vek ben dol goz nak; anya te jet ad nak vagy anya te jet ke zel -
nek. Az ilyen sze mé lyek a kö zös ség/in téz mény lá to ga tá -
sát, il let ve fog lal ko zá su kat/te vé keny sé gü ket csak ak kor
foly tat hat ják, ha a gyó gyu lás után két nap múl va el kez dett, 
két egy mást kö ve tõ na pon le vett egy-egy szék let min ta
bak te rioló giai vizs gá la ta ne ga tív ered ménnyel jár. A po zi -
tív sze mé lye ket a kór oko zó-hor do zás idõ tar ta má ra jár -
vány ügyi el len õr zés alá kell he lyez ni, és a fen ti kö zös -
ség/in téz mény lá to ga tá sát, il let ve mun ka kö rü ket/te vé -
keny sé gü ket csak ak kor foly tat hat ják, ha a székletbakte -
rioló giai vizs gá la tuk egy al ka lom mal ne ga tív ered ményt
ad. A be teg, il let ve a kór oko zó-ürí tõ la ká sá ból (ház tar tá sá -
ból) köz fo gyasz tás ra ke rü lõ élel mi sze rek, ita lok ki vi te lét
meg kell til ta ni.

c) Jár vány ügyi la bo ra tó ri um vizs gá lat: Kö te le zõ. Diag -
nosz tikus vizs gá lat ra szék le tet kell kül de ni az ÁNTSZ te -
rü le ti leg ille té kes bak te rioló giai la bo ra tó ri u má ba, le he tõ -
leg a be teg ség ko rai sza ká ban. Fel sza ba dí tó vizs gá lat ra a
7. A) b) pont ban meg ha tá ro zott ese tek ben van szük ség.

d) Fer tõt le ní tés: Fo lya ma tos és zá ró fer tõt le ní tés szük -
sé ges. A fer tõ zõ be teg vagy arra gya nús sze mély kör nye -
ze té ben a fo lya ma tos fer tõt le ní tés nek ki kell ter jed nie
mind azon esz köz re, tárgy ra, fe lü let re, mely szék let tel, vi -
ze let tel szennye zõ dött vagy szennye zõd he tett. A leg fon to -
sabb te en dõ a kéz fer tõt le ní té se, me lyet fo lya ma to san a
fer tõ zés meg szûn té ig mind a be teg nek, mind pe dig az ápo -
ló sze mé lyek nek vé gez ni ük kell fõ leg a WC-hasz ná lat
után, ét ke zé sek elõtt, il let ve a be teg el lá tás, be teg ápo lás be -
fe jez té vel. Igen fon tos a be teg ál tal hasz nált WC, il let ve
ár nyék szék, ágy tál tar tal má nak vá la dék fer tõt le ní tõ szer rel
való ele gyí té se, ma gá nak az edény zet nek, WC-kagy ló nak, 
ülõ ké nek stb. be áz ta tá sos, le mo só mód szer rel tör té nõ de -
zin fek ci ó ja. Ugyan így fo lya ma to san fer tõt le ní te ni kell a
be teg ál tal hasz nált evõ- és ivó e dény ze tet, evõ esz kö zö ket,
étel ma ra dé kot. Be áz ta tás sal, il let ve fer tõt le ní tõ mo sás sal
kell fer tõt le ní te ni a be teg, il let ve az ápo ló sze mély zet ál tal
hasz nált tex tí li á kat (ágy ne mû, há ló ru ha, vé dõ kö peny, tö -

rül kö zõ stb.). A be teg, va la mint az ápo ló sze mély zet fo lya -
ma tos kéz fer tõt le ní té se mel lett, a be teg szo ba pad ló za tá -
nak, eset leg kon ta mi ná ló dott bú tor za tá nak, egyéb tár gya i -
nak de zin fek ci ó ja ké pez ze a be teg vagy a be teg ség re gya -
nús sze mély kör nye ze té nek fer tõt le ní té sét.

B) Te en dõk a be teg kör nye ze té ben:

A be teg csa lá di vagy in téz mé nyi kör nye ze té ben élõ sze -
mé lye ket 7 nap ra jár vány ügyi meg fi gye lés alá kell he lyez -
ni. A jár vány ügyi meg fi gye lés alá he lye zett azon sze mé -
lye ket, akik a 7. A) b) pont ban meg je lölt kö zös sé gek be/in -
téz mény be jár nak, il let ve mun ka kört/te vé keny sé get foly -
tat nak, a kö zös ség/in téz mény lá to ga tá sá tól, il let ve mun ka -
kö rük tõl/te vé keny sé gük tõl el kell til ta ni. A kö zös ség/in -
téz mény lá to ga tá sát, il let ve mun ka kö rü ket/te vé keny sé gü -
ket ab ban az eset ben foly tat hat ják, ha a meg fi gye lé si idõ
alatt az egy al ka lom mal vett szék let min ta bak te rioló giai
vizs gá la ta ne ga tív ered ményt adott. A szû rõ vizs gá lat so rán 
po zi tív nak bi zo nyult sze mé lye ket a kór oko zó-hor do zás
idõ tar ta má ra jár vány ügyi el len õr zés alá kell he lyez ni, és a
fen ti kö zös sé gek/in téz mé nyek lá to ga tá sát, il let ve mun ka -
kö rü ket/te vé keny sé gü ket csak ak kor foly tat hat ják, ha
szék letbak te rioló giai vizs gá lat ered mé nye ne ga tív vá vá -
lik. Gyer mek kö zös sé gek ben, in téz mé nyek ben elõ for du ló
hal mo zott, jár vá nyos meg be te ge dé sek ese tén (0–3 éves
ko rig) 7 na pos fel vé te li zár la tot kell el ren del ni a szük ség
sze rin ti ki ter je dés ben, és el kell vé gez ni va la mennyi gyer -
mek és dol go zó szék let vizs gá la tát. Ezen gyer mek in téz mé -
nyek ben a bak té ri u mü rí tõ ket ki kell til ta ni, il let ve a bent la -
ká sos in téz mé nyek ben el kell kü lö ní te ni, amíg szék let vizs -
gá la ti ered mé nyük ne ga tív ered ményt nem ad.

Kór há zi osz tá lyon ész lelt meg be te ge dés ese tén az új -
szü lött, ko ra szü lött és cse cse mõ osz tá lyo kon az érin tett
ápo lá si egy ség re, hal mo zott elõ for du lás ese tén az egész
osz tály ra 7 na pos fel vé te li zár la tot kell el ren del ni. El kell
vé gez ni a be teg gel érint ke zett sze mé lyek szék let vizs gá la -
tát és a tü net men tes kór oko zó-ürí tõ ápol ta kat el kell kü lö -
ní te ni, a dol go zó kat ki kell til ta ni, amíg a szék let vizs gá la -
tok ne ga tív ered ményt nem ad nak. Alap be teg sé gük tõl füg -
gõ en a tü net men tes kór oko zó-ürí tõ ket haza le het bo csá ta -
ni, de a jár vány ügyi el len õr zést ott hon foly tat ni kell. Ezért
a be teg zá ró je len té sé ben fel kell tün tet ni azt a dá tu mot,
ami kor az el bo csá tott a sal mo nel lo sis ban szen ve dõ be teg -
gel utol já ra érint ke zett. Er rõl a vá ro si in té ze tet is ér te sí te ni
kell. Egyéb kór há zi osz tá lyon a fen ti rend sza bá lyo kat csak 
is mé telt meg be te ge dé sek (kór há zi jár vány) ese tén kell al -
kal maz ni.

8. Meg elõ zés: Az ál la ti ere de tû élel mi sze rek meg fe le lõ
hõ ke ze lé se, kü lö nös te kin tet tel a ba rom fi, a to jás, a te jes,
to já sos ké szít mé nyek re, az élel me zés és kony ha tech no ló -
gi ai elõ írások be tar tá sa és el len õr zé se, az élel mi sze rek
meg fe le lõ tá ro lá sa, szál lí tá sa, az élel mi szer-ke ze lõk ok ta -
tá sa, has me né ses be te gek el til tá sa az élel mi sze rek, ita lok
ke ze lé sé tõl, be te gek ápo lá sá tól, a be teg ál la tok kal (kedv -
te lés bõl tar tott ál la tok) való köz vet len kon tak tus elke -
rülése, a la kos ság fel vi lá go sí tá sa, jó sze mé lyi hi gi é nés
gya kor lat.
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Scar la ti na
(Vör heny)
BNO10: A38
1. Kór oko zó: Az A-cso por tú Strep to coc cus py o ge nes

eryth ro gen to xint ter me lõ tör zse.
2. Fer tõ zés for rá sa: A be teg és tü net men tes kór oko -

zó-hor do zó em ber.
3. Ter je dé si mód: Csepp fer tõ zés, köz vet len érint ke zés,

rit káb ban tár gyak, tej köz ve tí té sé vel.
4. Lap pan gá si idõ: Ál ta lá ban rö vid (1–3 nap), rit kán

hosszabb (ma xi mum 8 nap).
5. Fon to sabb tü ne tek: Láz, há nyás, to rok fá jás, ton sil li -

tis fol li cu la ris, pon to zott enant he ma „mál na nyelv”. Az
exant he ma ki csi, tû szú rás nyi, élénk vö rös, a száj kö rü li te -
rü let azon ban hal vány ma rad. Az akut szö võd mé nyek rit -
kák. A ke ze lés ha tá sá ra a tü ne tek né hány nap alatt el múl -
nak, 24–48 óra múl va Strep to coc cus men tes sé vá lik a be -
teg. Így a gyors kór oko zó-men tes ség ki ala ku lá sa  miatt kel -
lõ im mu ni tás nem fel tét le nül ala kul ki, en nek meg fele lõen
is mé telt meg be te ge dé sek elõ for dul hat nak.

6. Fer tõ zõ ké pes ség tar ta ma: A be teg a lap pan gá si idõ -
ben már fer tõz het. Az ade qu at te rá pi á ban nem ré sze sí tett
be teg 10–21 na pig, a pe ni cil lin nel ke zelt be teg 1–2 na pig
fer tõ zõ ké pes.

7. Ten ni va lók a be teg ség elõ for du lá sa kor:
A) Te en dõk a be teg gel:
a) Je len tés: Be je len ten dõ, ki je len tés csak szö võd mény

elõ for du lá sa, va la mint fa tá lis ki me ne tel ese tén kö te le zõ.
b) El kü lö ní tés: A be te get ott ho ná ban vagy kór ház ban

(fer tõ zõ osz tá lyon) kell el kü lö ní te ni 6 na pig, és a be te get
pe ni cil lin ke ze lés ben kell ré sze sí te ni 10 na pig.

c) Jár vány ügyi la bo ra tó ri u mi vizs gá lat: Ál ta lá ban nem
szük sé ges.

d) Fer tõt le ní tés: Fo lya ma tos és zá ró fer tõt le ní tés szük -
sé ges. El sõ sor ban az orr-, to rok vá la dék, a gennyes vá la dé -
kok és az ezek kel szennye zett tár gyak fer tõt le ní té sét kell
el vé gez ni. 0–6 éves gyer mek kö zös sé gek ben elõ for dult
meg be te ge dés ese tén ki emelt je len tõ sé ge van a tár gyak, já -
té kok – a 3 na pos pe ni cil lin pre ven ci ót kö ve tõ – fo lya ma -
tos és zá ró fer tõt le ní té sé nek.

B) Te en dõk a be teg kör nye ze té ben:
A be teg gel érint ke zett sze mé lye ket nem szük sé ges orá -

lis pe ni cil lin pre ven ci ó ban ré sze sí te ni. Mun ka kö ri kor lá -
to zás, il let ve gyer mek kö zös sé gek lá to ga tá sá tól való el til -
tás, to váb bá az érin tett gyer mek kö zös sé gek ben fel vé te li
zár lat el ren de lé se sem szük sé ges.

8. Meg elõ zés: Ál ta lá nos hi gi é nés rend sza bá lyok be tar -
tá sa.

Schis to so mi a sis
(Bil har zi a sis)
BNO: B65
1. Kór oko zó: Schis to so ma ha e ma to bi um, Schis to so ma

man so ni, Schis to so ma ja po ni cum.
2. Fer tõ zés for rá sa: A fer tõ zött em ber és az en dé mi ás

tró pu si te rü le te ken né hány em lõs faj.

3. Ter je dé si mód: Fer tõ zött vi ze let tel, il let ve szék let tel a 
pe ték a víz be ke rül nek. A to váb bi fej lõ dés ben édes ví zi csi -
gák a köz ti gaz dák. En dé mi ás te rü le te ken, meg fe le lõ kö -
rül mé nyek kö zött le zaj ló fej lõ dés után, a ki ala kult fer tõ zõ -
ké pes lár vák el hagy ják a köz ti gaz da csi gá kat. A víz ben
sza ba don úszó lár vák az em ber be a sér tet len kül ta ka rón át
ha tol nak be, víz ben való für dés, mo sa ko dás, mo sás, mo -
csa ras vagy ön tö zött te rü le te ken való mun ka, me zit láb já -
rás vagy a fer tõ zött víz ívá sa köz ben.

4. Lap pan gá si idõ: 2–6 hét.
5. Fon to sabb tü ne tek: A lap pan gá si idõ vé gén ét vágy ta -

lan ság, hát- és vég tag fáj da lom, láz, máj- és lép na gyob bo -
dás, hány in ger, há nyás, le u ko cy to sis, eo si nop hi lia. Hó -
lyag-schis to so mi a sis ban („egyip to mi vér vi ze lés”) kez det -
ben fáj dal mat lan, mik ro szkó pos ha e ma tu ria, ké sõbb, kü lö -
nö sen az utol só csep pek ki vi ze lé se kor, fáj da lom ér zés,
mak ro szkó pos ha e ma tu ria. Schis to so ma man so ni és Schis -
to so ma ja po ni cum okoz ta „tá vol-ke le ti schis to so mi a -
sis”-ban to xi kus dy sen te ria. Idült és ke ze let len ese tek ben
az érin tett szer vek kö rü li kö tõ szö vet-sza po ro dás  miatt sú -
lyos, pan gá sos ál la pot ala kul ki.

6. Fer tõ zõ ké pes ség tar ta ma: Amíg a pe ték ürü lé se ész -
lel he tõ.

7. Te en dõk a be teg ség elõ for du lá sa kor:
a) Je len tés: Be- és ki je len ten dõ.
b) El kü lö ní tés: Nem szük sé ges.
c) Jár vány ügyi la bo ra tó ri u mi vizs gá lat: Diag nosz tikus

vizs gá lat ra be küld he tõ 24 órá ig gyûj tött vi ze let vagy an -
nak tel jes üle dé ke, il let ve szék let min ta az ÁNTSZ ille té -
kes me gyei in té ze té be, il let ve az OEK Pa ra zi to ló gi ai osz -
tá lyá ra. A kí sé rõ ira ton in do kolt a fer tõ zõ dés fel té te le zett
he lyé nek (or szág) a meg je lö lé se.

d) Fer tõt le ní tés: Nem szük sé ges.
8. Meg elõ zés: Pa nasz ese tén a tró pu si te rü let rõl ér ke zõk

szû rõ vizs gá la ta a fer tõ zött ség fel de rí té se és gyógy ke ze lé -
se cél já ból. En dé mi ás te rü le te ken az édes vi zek ben (fo -
lyók, ta vak, víz gyûj tõk) való für dést, mo sást, mo sa ko dást
és a mezít láb já rást ke rül ni kell.

Sú lyos, acut lég úti tü net együt tes 
(Se ver Acut Res pi ra to ry Synd ro me – SARS)
1. Kór oko zó: A SARS-co ro na ví rus
2. Fer tõ zés for rá sa: A tü net men tes ál lat, il let ve a be teg

em ber. A ví rus re zer vo ár ja fel te he tõ en egy Dél-Kí ná ban
ho nos de ne vér faj. A ví rust a leg na gyobb mennyi ség ben a
be teg em ber lég úti vá la dé ka tar tal maz za. A fer tõ zõ ké pes -
ség a be teg ség má so dik he té ben a leg ki fe je zet tebb.

3. Ter je dé si mód: Az em ber di rekt kon tak tus, csepp fer -
tõ zés, il let ve fer tõ zött ál lat nyers vagy nem kel lõ en hõ ke -
zelt hú sá nak, szer ve i nek fo gyasz tá sa ré vén fer tõ zõd het.

4. Lap pan gá si idõ: Em ber ben át la go san 5 nap (mi ni -
mum 2 nap tól ma xi mum 10 na pig) ter jed.

5. Fon to sabb tü ne tek: Inf lu en za sze rû prod ro ma lis tü ne -
te ket köve tõen hi deg rá zás, láz, rossz köz ér zet, my al gia,
fej fá jás, ese ten ként has me nés je lent ke zik. A má so dik hé -
ten szá raz kö hö gés, ne héz lég zés, és az ese tek 70%-ában
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vi zes has me nés ala kul ki. Az atí pu sos pne u mo ni á ra jel -
lem zõ fo ko za tos kez det, szá raz kö hö gés, sze gé nyes hall -
ga tó zá si le let már a lég úti tü ne tek je lent ke zé se elõtt, a
3–4. na pon ész lel he tõ. A rtg-le let a kli ni kai ál la pot nál sú -
lyo sabb ké pet mu tat: az egy ol da li, pe ri fé ri ás el vál to zás -
ként kez dõ dõ fol tos be szû rõ dé sek ké sõbb mul tip lex el vál -
to zá sok ká, majd tej üveg sze rû ár nyék ká prog re di ál nak. A
pne u mó nia a sú lyos ese tek ben res pi rá ci ós di stressz szind -
ró má vá fej lõ dik. A vér oxi gén te lí tett sé gé nek csök ke né se
gyor san prog re di ál, és a be teg ál la po ta az ese tek kb.
20%-ában in ten zív te rá pi ás el lá tást igé nyel. Már a meg be -
te ge dés kez de tén lympho pe nia ala kul ki, néha throm bo cy -
to pe nia és meg nyúlt al va dá si idõ ész lel he tõ. Idõs ko rú ak -
nál a be teg ség atí pu sos for má ban is je lent kez het (láz ta lan
le fo lyás stb.). Gyer me kek rit káb ban érin tet tek, és ná luk a
be teg ség eny hébb for má ját ész lel ték. A le ta li tás az ed dig
re giszt rált meg fi gye lé sek alap ján 10% kö rü li.

Eset de fi ní ci ók: 
Gya nús eset (SARS-ri asz tás): Olyan sze mély, aki a

SARS kli ni kai bi zo nyí té ka i val ren del ke zik, va gyis:
aki nél je len van nak a SARS kli ni kai tü ne tei – a 38 °C

vagy an nál ma ga sabb láz, és az al só lég úti pa na szok (kö hö -
gés és/vagy lég zé si ne héz ség) –, to váb bá atí pu sos pne u -
mó nia/res pi rá ci ós di stressz szind ró ma rgt-je lei lát ha tók, és 
más di ag nó zis nem ad tel jes ma gya rá za tot a tü ne tek -
re/meg be te ge dés re.

vagy
aki tisz tá zat lan okú, akut lég úti meg be te ge dés kö vet kez -

té ben meg halt, és a pne u mó nia vagy res pi rá ci ós di stressz
szind ró ma kór bonc ta ni je le it ész lel ték, és más di ag nó zis
nem ad tel jes ma gya rá za tot a tü ne tek re/meg be te ge dés re.

ÉS a meg be te ge dés kez de tét meg elõ zõ 10 nap ban egy
vagy több epi de mi o ló gi ai kö rül mény állt fenn az aláb bi ak
kö zül:

– olyan mun ka kör ben tör té nik fog lal koz ta tás, ahol fo -
ko zott koc ká za ta van a SARS-co ro na ví rus sal való ex po zí -
ci ó nak (a fer tõ zõ ké pes ví rus sal való la bo ra tó ri u mi te vé -
keny ség; köz vet len vagy köz ve tett kap cso lat olyan ál la -
tok kal, me lyek hor doz hat ják a ví rust);

– szo ros kap cso lat (ápo lás, együtt élés/la kás, lég úti
vagy egyéb test vá la dé ka i val tör tént ex po zí ció) olyan
SARS gya nús sze méllyel, aki nek ki vizs gá lá sa fo lya mat -
ban van;

– uta zás vagy tar tóz ko dás olyan te rü le ten, ahol
SARS-jár vány for dult elõ.

VAGY
A SARS kli ni kai bi zo nyí té ka i val ren del ke zõ ket tõ/több

egész ség ügyi dol go zó meg be te ge dé se ugyan azon egész -
ség ügyi in téz mény ben/egy ség ben egy 10 na pos idõ sza kon 
be lül;

VAGY
Egy 10 na pos idõ sza kon be lül SARS kli ni kai bi zo nyí té -

ka i val ren del ke zõ há rom/több sze mély meg be te ge dé se,
akik epi de mi o ló gi ai kap cso lat ban van nak egy egész ség -
ügyi in téz ménnyel/egy ség gel (dol go zók, be te gek, lá to ga -
tók).

Elõ ze te sen po zi tív SARS-eset
Olyan sze mély, aki a SARS kli ni kai bi zo nyí té ka i val

ren del ke zik.
ÉS meg fe lel a la bo ra tó ri u mi SARS-eset de fi ní ci ó nak is

(a vizs gá la tot a nem ze ti re fe ren cia la bo ra tó ri um ban vé gez -
ték el).

Va ló szí nû sí tett eset:
Egy olyan sze mély, aki ren del ke zik a SARS kli ni kai bi -

zo nyí té ka i val, és epi de mi o ló gi ai kap cso lat ban áll egy
„elõ ze tesen po zi tív SARS-eset”-tel vagy egy meg erõ sí tett
eset tel.

VAGY
Egy olyan, „nem iga zol ha tó eset”, amely epidemioló -

giai kap cso lat ban áll egy „elõ ze tesen po zi tív
SARS-eset”-tel vagy egy meg erõ sí tett eset tel.

Meg erõ sí tett eset: Olyan sze mély, aki a SARS kli ni kai
bi zo nyí té ka i val ren del ke zik,

ÉS a nem ze ti re fe ren cia la bo ra tó ri um ban el vég zett vizs -
gá lat alap ján a la bo ra tó ri u mi SARS-eset de fi ní ci ó nak meg -
fe le lõ eset, me lyet a WHO Nem zet kö zi SARS Re fe ren cia
és Meg erõ sí tõ La bo ra tó ri u má ban is iga zol tak.

VAGY „elõ ze tesen po zi tív SARS-eset” volt olyan or -
szág ban/te rü le ten, ahol a fel tárt fer tõ zé si lánc leg alább egy 
ese tét a WHO Nem zet kö zi SARS Re fe ren cia és Meg erõ sí -
tõ La bo ra tó ri u má ban a nem ze ti la bo ra tó ri um tól füg get le -
nül iga zol ták.

VAGY egy sze mély, aki ren del ke zik a SARS kli ni kai
bi zo nyí té ka i val és epi de mi o ló gi ai kö rül mé nye i vel,

ÉS az „elõ ze tesen po zi tív SARS-eset”-nek meg fe le lõ
vizs gá la tok a nem ze ti re fe ren cia la bo ra tó ri um ban vagy a
ki je lölt re gi o ná lis la bo ra tó ri um ban tör tén tek meg az aláb bi 
ered ménnyel:

a) a SARS-co ro na ví rus el le ni an ti tes te ket egy sa vó -
min tá ban ki mu tat ták;

b) a SARS-co ro na ví rus ge ne ti kai ál lo má nyát egy al ka -
lom mal el vég zett PCR vizs gá lat tal egy sa vó min tá ban azo -
no sí tot ták.

Nem iga zol ha tó eset:
Olyan sze mély, aki ren del ke zik a SARS kli ni kai bi zo -

nyí té ka i val, aki nél – ha el vé gez ték – az elsõ la bo ra tó ri u mi
vizs gá lat ered mé nye ne ga tív, és a sze mély a továb biak ban
kö vet he tet len né vált.

VAGY
Olyan meg halt sze mély, aki nél a ha lált meg elõ zõ in for -

má ci ók meg fe lel nek a SARS kli ni kai bi zo nyí té ka i nak,
ÉS aki nél a kór bon ta ni le let meg fe lel a SARS-co ro na ví -

rus ál tal oko zott pne u mó nia vagy res pi rá ci ós di stressz
szind ró ma kór bonc ta ni ké pé nek, de SARS-co ro na ví rus
irá nyá ban nem vé gez tek la bo ra tó ri u mi vizs gá la tot, vagy
az nem volt tel jes.

VAGY aki nél sem kór bonc ta ni vizs gá la tot, sem la bo ra -
tó ri u mi vizs gá la tot nem vé gez tek.

6. Fer tõ zõ ké pes ség tar tama: A be teg em ber lég úti vá la -
dé ka a fer tõ zést kö ve tõ 5. nap tól tar tal maz za a ví rust, a ví -
rus ürí tés meg szû né sé nek idõ pont ja még nem is mert.
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7. Te en dõk a be teg ség elõ for du lá sa kor:

A) Te en dõk a be teg gel:

a) Je len tés: Be- és ki je len tés re kö te le zett. A be teg ség
vagy an nak gya nú ja sür gõs ség gel is azon nal te le fo non, fa -
xon je len ten dõ, ha meg fe lel az aláb bi eset de fi ní ci ók va la -
me lyi ké nek. A je len tést az ÁNTSZ meg be te ge dés he lye
sze rint ille té kes me gyei in té ze té nek/ügye le té nek és az
OEK-nek, il let ve az OEK ügye le té nek [06 (30) 343-8626]
is meg kell ten ni. Az elsõ im por tált ese tet és az elsõ ha zai
ere de tû meg be te ge dést je len te ni kell az Eu ró pai Uni ó nak
és a WHO-nak. A to váb bi ese tek agg re gált ada ta it az
OEK-nek na pon ta kell je len te ni az EU felé.

b) El kü lö ní tés: A ki je lölt fek võ be teg osz tá lyon/Fõ vá ro -
si Szent Lász ló Kór ház ban, az erre ki je lölt kór ter mek ben
kell el he lyez ni. Elõ ze te sen kon zul tál ni kell az OEK Jár -
vány ügyi osz tá lyá val. Kór há zi el kü lö ní tés re rész ben a
szük sé ges sé váló in ten zív te rá pia (gépi lé le gez te tés stb.),
rész ben a gyor sabb, pon to sabb diag nosztikus le he tõ sé gek,
rész ben a szi go rúbb el kü lö ní tés  miatt van szük ség.

c) Diag nosz tikus jár vány ügyi mik ro bi o ló gi ai vizs gá lat:
Kö te le zõ. To rok vá la dék/lég úti vá la dék min tát, bron cho al -
ve o lá ris mo só fo lya dé kot, 5 ml na tív és 5 ml al va dá sá ban
he pa rin nal gá tolt vér min tát, ha e mo kul tú rát, vi ze let min tát,
il let ve post mor tem vett szö vet min tá kat (le he tõ ség sze rint
fa gyasz tott met sze te ket) kell az OEK ille té kes la bo ra tó ri u -
má nak – mun ka idõn kí vül az OEK ügye le té nek – elõ ze tes
tá jé koz ta tá sát köve tõen, a biz ton sá gos min ta cso ma go lás
és -szál lí tás sza bá lyai sze rint biz ton sá gi szál lí tó do boz ban,
fu tár ral el jut tat ni.

B) Te en dõk a be teg kör nye ze té ben: Azon sze mélyt, aki
olyan be teg gel/an nak lég úti vá la dé ká val ke rült szo ros
kon tak tus ba, aki az eset de fi ní ció sze rint gya nú sít ha tó an,
va ló szí nû sít he tõ en vagy iga zol tan e sú lyos lég úti tü net -
együt tes ben szen ved, a be teg gel tör tént utol só kon tak tus -
tól szá mí tott 10 nap ra jár vány ügyi meg fi gye lés alá kell he -
lyez ni. Ezen idõ szak alatt ott ho ná ban kell tar tóz kod nia, lá -
zát na pon ta kell mér nie, és je lez nie kell ke ze lõ or vo sá nak,
ha egész sé gi ál la po tá ban bár mi lyen vál to zás áll be. A
meg fi gyelt tü net men tes sze mély diag nosz tikus, il let ve
szû rõ vizs gá la ta nem szük sé ges.

8. Meg elõ zés:

Fog lal ko zá si ere de tû ex po zí ció meg elõ zé se:

a) A be te gek gon do zá sá val/ke ze lé sé vel fog lal ko zók
szá má ra egyé ni vé dõ fel sze re lést kell biz to sí ta ni.

b) A SARS ve szé lyé nek ki tett dol go zók egész sé gi ál la -
po tát na pon ta kell el len õriz ni. Ilyen mun ka kör ben nem al -
kal maz ha tók im mun ká ro so dott, kró ni kus szív-, il let ve tü -
dõ be teg ség ben szen ve dõk, to váb bá 62 éven fe lü li ek.

c) Gon dos kod ni kell a fer tõ zött sze mé lyek kel kap cso -
lat ba ke rült dol go zók ke zé nek, vé dõ fel sze re lé sé nek, a
szennye zett fe lü le tek nek a fo lya ma tos fer tõt le ní té sé rõl, a
ví rus tar tal mú hul la dé kok szak sze rû ár tal mat la ní tá sá ról.

Stap hy lo coc cus in fek ci ók

BNO10: A41.0-A41.2, A48.3, B95.6–95.8, I33, J15.2,
L00, L01, L02, M00.0, M86, O85, O91.1, P36.2, P39.8,
T81.4

A Stap hy lo coc cus au re us szin te min den em be ri szerv -
ben okoz hat gennyes fo lya ma to kat he lyi fer tõ zés vagy
sep ti ca e mia út ján ki ala kult má sod la gos gó cok for má já ban. 
Spo ra di ku san és in té ze ti jár vá nyok ban for dul elõ. Jár -
vány ügyi in téz ke dé sek re csak az utób bi eset ben van szük -
ség.

Az epi de mi o ló gi ai szem pont ból fon to sabb meg be te ge -
dé sek a kór oko zó be ha to lá si ka pu já tól füg gõ en a kö vet ke -
zõk:

1. A bõr meg be te ge dé sei: Fol li cu li tis, fu run cu lus, car -
bun cu lus, pa na ri ti um, abs ces sus, fo nal- és mû té ti seb
gennye dé se, gennye dõ de cu bi tus, Stap hy lo coc cus scar la -
to id, Rit ter kór (to xi kus epi der ma lis nec roly sis- „le for rá -
zott bõr” szind ró ma), im pe ti go, pemp hi gus ne o na to rum.
Az utób bi kór kép az új szü löt tek in té ze ti fer tõ zé se és jár vá -
nyo san ter jed.

2. Lég úti meg be te ge dé sek: Man du la gyul la dás, mel lék -
üreg-gyul la dá sok, tü dõ gyul la dás, mell hár tya gyul la dás. A
tü dõ gyul la dás több fé le mó don ke let kez het, úgy mint lég -
úti stap hy lo coc cus fer tõ zés, mint sep ti ca e mi ás má sod la -
gos góc (pl. tü dõ tá lyog) és mint kü lön bö zõ fer tõ zõ be teg -
sé gek hez csat la ko zó társ fer tõ zés pl. mor bil li vagy inf lu en -
za szö võd mé nye.

3. En te rá lis meg be te ge dé sek: Cse cse mõ ko ri en te ro co li -
tis stap hy lo coc ci ca jár vá nyo san is elõ for du ló kór kép, az
emész tõ szer vek gennyes meg be te ge dé sei, mint pos to pe ra -
tív fer tõ zé sek (pe ri to ni tis stb.) és étel mér ge zés (Stap hy lo -
coc cus to xa e mia).

4. A húgy-ivar rend szer meg be te ge dé sei: A húgy szer -
vek, az emlõ, a méh Stap hy lo coc cus fer tõ zé sei le het nek
spo ra di kus vagy kór há zi fer tõ zé sek kö vet kez mé nyei. A
ve té lés sel, szü lés sel és a gyer mek ággyal össze füg gõ szö -
võd mé nyek (pl. feb ris pu er pe ra lis) rend sze rint no so co mi a -
lis fer tõ zé sek.

5. Ér zék szer vek meg be te ge dé sei kö zül leg gyak rab ban
oti tis me dia elõ for dul elõ.

6. A Stap hy lo coc cus sep ti ca e mia: Rend sze rint nem ön -
ál ló kór kép, va la mely lo ka lis fer tõ zés ge ne ra li zá ló dá sa kö -
vet kez té ben jön lét re, és kü lön bö zõ szer vek ben hoz hat lét -
re gennyes gyul la dá so kat (os te o my e li tis, en do car di tis, me -
nin gi tis stb.). A kór há zi jár vá nyok ban egy szer re több fé le
kli ni kai ma ni fesz tá ció is elõ for dul hat.

7. To xi cus shock synd ro ma: A Stap hy lo coc cus au re us
to xi cus shock synd ro ma to xin-1-et ter me lõ tör zsei okoz -
zák. Tü ne tek: ma gas láz, há nyás, has me nés, hy po ten sio,
sock.

I. Stap hy lo coc cus au re us okoz ta fer tõ zé sek be teg el -
lá tó in téz mé nye ken kí vül

BNO10: A41.0, B 95.6
1. Kór oko zó: Stap hy lo coc cus au re us.
2. Fer tõ zés for rá sa: A be teg és a tü net men tes kór oko -

zó-hor do zó em ber.
3. Ter je dé si mód: A kór oko zó-hor do zó vagy be teg orr-,

to rok-, hü vely vá la dé ka, kö pe te, gennyes seb vá la dé ka, köl -
dök csonk és szem vá la dé ka, szék le te út ján. Gya ko ri az
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 autoinfekció. Leg gyak rab ban pisz kos kéz, de csepp- és
por fer tõ zés, köz vet len érint ke zés, élel mi sze rek (étel mér -
ge zés) út ján is ter jed a kór oko zó. Szop ta tás köz ben az
anya, az új szü lött, il let ve a cse cse mõ egy aránt fer tõz he tik
egy mást. A kór oko zó nagy el ter jedt sé ge  miatt a sze mé lyi
hi gi é ne hi á nya spo ra di kus meg be te ge dé se ket és kö zös sé -
gek ben elõ for du ló jár vá nyo kat okoz hat.

4. Lap pan gá si idõ: A kü lön bö zõ kór for mák tól füg gõ en
ál ta lá ban 3–30 nap, leg gyak rab ban 4–10 nap.

5. Fon to sabb tü ne tek: A be ve ze tés 1–7. pont já ban fel -
so rolt Stap hy lo coc cus okoz ta meg be te ge dé sek ben a kü -
lön bö zõ lo ka li zá ci ók sze rint a kli ni kai tü ne tek rend kí vül
vál to za to sak. He lyi gennyes gó cok ból fo lya ma tos ter je dés
vagy ha e ma to gen szó ró dás kö vet kez té ben sok fé le kli ni kai
for ma ala kul hat ki. A be teg ál ta lá nos ál la po tá tól füg gõ en
az eny he fer tõ zé sek is a leg sú lyo sabb kli ni kai for mák ba
me het nek át. A kór há zi jár vány ügyi in téz ke dé sek szem -
pont já ból fon to sabb meg be te ge dé se ket a je len fe je zet vé -
gén, a II. és III. pont tar tal maz za (je len tés, el kü lö ní tés
stb.).

6. Fer tõ zõ ké pes ség tar ta ma: A kli ni kai tü ne tek, il let ve
a kór oko zó-hor do zás fenn ál lá sá ig.

7. Te en dõk a be teg ség elõ for du lá sa kor:
A) Te en dõk a be teg gel:
a) Je len tés: Be- és ki je len ten dõ az 1 éven alu li cse cse -

mõk és a gyer mek ágyas nõk meg be te ge dé se stap hy lo coc -
co sis ként, va la mint az étel mér ge zés en te ri tis in fec ti o sa -
ként.

b) El kü lö ní tés: Spo ra di kus, ott ho ni meg be te ge dés ese -
tén nem szük sé ges, de a be te get a gennyes bõr tü ne tek
(gennyes se bek, pa na ri ti um, fu run cu lo sis stb.) vagy ton sil -
li tis tar ta má ra el kell til ta ni a ter hes és szop ta tó anyák és
cse cse mõk gon do zá sá tól, ki kell til ta ni 0–6 éves gyer me -
kek in téz mé nyé bõl, kór há zi mû té ti, szü lé sze ti és cse cse -
mõ osz tá lyok ról, köz fo gyasz tás ra szánt élel mi sze rek
(fagy lalt, cuk rá sza ti ter mé kek és a hen tes áru stb.) ke -
zelésétõl. Cse cse mõ ott hon ban a be te get el kell kü lö ní te ni
(a II. Stap hy lo coc cus fer tõ zé sek a kór há zi szü lé sze ti és
cse cse mõ osz tá lyo kon fe je zet ben le ír tak sze rint). Ha a be -
teg kór há zi ke ze lést igé nyel, kór ház ba kell szál lí ta ni.

c) Jár vány ügyi la bo ra tó ri u mi vizs gá lat: Igény be ve he -
tõ. Diag nosz tikus cél ból és an ti bi o ti kum ér zé keny ség
meg ha tá ro zá sá ra genny, orr- és to rok vá la dék, szem- és fül -
vá la dék, hü vely vá la dék, szék let, vi ze let, szep ti kus be te -
gek tõl vér, az el hal tak ból bon co lá si szö vet min ta stb. küld -
he tõ az ÁNTSZ te rü le ti leg ille té kes me gyei in té ze té nek la -
bo ra tó ri u má ba.

d) Fer tõt le ní tés: Fo lya ma to san fer tõt le ní te ni kell a
gennyes vá la dé ko kat és az azok kal fer tõ zött ke zet, tár gya -
kat (zseb ken dõ, köt sze rek, ba ba ápo lá si kel lé kek).

B) Te en dõk a be teg kör nye ze té ben:
Fer tõ zõ for rás ku ta tás. A be teg kör nye ze té ben ta lált be -

te gek kel a 7. A) b) pont sze rint kell el jár ni.
8. Meg elõ zés: Rend sze res kéz mo sás, a bõr tisz tán tar tá -

sa, sa ját tisz tál ko dá si esz kö zök hasz ná la ta, a sé rü lé sek
meg fe le lõ el lá tá sa. Ál ta lá nos hi gi é nés rend sza bá lyok, a

ton sil li tis, a bõr gennye dé sek (láb szár fe kély, fu run cu lo sis
stb.) idõ ben való or vo si ke ze lé se, a tü net men tes kór oko -
zó-hor do zók meg fe le lõ hi gi é nés ma ga tar tá sá nak ok ta tá sa.
A fe les le ge sen al kal ma zott an ti bi o ti kus pre ven ció vagy
ke ze lés ke rü lé se, mi vel az elõ se gí ti a re zisz tens tör zsek el -
ter je dé sét.

II. Stap hy lo coc cus fer tõ zé sek a kór há zi szü lé sze ti és
cse cse mõ osz tá lyo kon

BNO10: L00, L01.0, L08.0, L51.2, O85, O91.1,
Az 1–4., to váb bá a 6. pont ban fog lal tak meg egyez nek a

I. fe je zet ben (I. Stap hy lo coc cus au re us okoz ta fer tõ zé sek
be teg el lá tó in téz mé nye ken kí vül) fog lal tak kal.

5. Fon to sabb tü ne tek: A pe ri na ta lis fer tõ zé sek az anyát
és az új szü löt tet egy aránt érint he tik. Az anyák nál feb ris
pu er pe ra lis, mas ti tis, az új szü löt tek nél pemp hi gus ne o na -
to rum, Rit ter kór („le for rá zott bõr” szind ró ma), con junc ti -
vi tis, köl dök csonk gennye dés, kül sõ hal ló já rat-gyul la dás,
fu run cu lo sis, en te ri tis, pne u mo nia és ezek nek a be teg sé -
gek nek a sú lyos, sep ti ca e mi ás kö vet kez mé nyei je lent kez -
het nek, me nin gi tis, os te o my e li tis stb. Kór ház hi gi é nés hi á -
nyos sá gok kö vet kez té ben az osz tá lyon a fer tõ zés gyor san
ter jed het, és stap hy lo coc co sis jár vá nyok ala kul hat nak ki
kü lön bö zõ lo ka li zá ci ós for mák kal. A cse cse mõ osz tá lyo -
kon ha son ló meg be te ge dé sek és jár vá nyok for dul hat nak
elõ. Kü lö nö sen ve szé lyez te tet tek a ko ra szü löt tek és a le -
rom lott ál la pot ban lévõ be te gek.

7. Te en dõk a be teg ség elõ for du lá sa kor:
A) Te en dõk a be teg gel:
a) Je len tés: Be- és ki je len tés re kö te le zett „stap hy lo coc -

co sis” össze fog la ló di ag nó zis sal, zá ró jel ben a kli ni kai for -
mát is fel kell tün tet ni [pl. Stap hy lo coc co sis (pemp hi gus
ne o na to rum].

b) El kü lö ní tés: A be te get el kell kü lö ní te ni. Az el kü lö ní -
tés mód ját a he lyi le he tõ sé gek mel lett a kli ni kai for ma és a
fer tõ zés ter je dé si mód ja is meg ha tá roz za. Spo ra di kus eset -
ben (lég zõ szer vi, bõr, il let ve en te rá lis kór for má nál) a be te -
get hely ben úgy kell el kü lö ní te ni és ápo lá sát meg szer vez -
ni, hogy szo ba tár sa it ne fer tõz hes se. Ápo lá sá hoz masz kot,
kö tényt, egy szer hasz ná la tos kesz tyût, ágy mel let ti kéz fer -
tõt le ní té si le he tõ sé get kell biz to sí ta ni. Hal mo zó dás ese tén
a be te ge ket vagy fer tõ zõ osz tá lyon vagy leg alább kü lön
he lyi ség ben, kü lön ápo ló- és ta ka rí tó sze mély zet, va la mint
kü lön ápo ló- és ta ka rí tó esz kö zök biz to sí tá sá val kell el he -
lyez ni.

c) Jár vány ügyi la bo ra tó ri u mi vizs gá lat: Egye di és hal -
mo zott eset ben egy aránt kö te le zõ. A Stap hy locc cus au re us 
törzs kö ze leb bi iden ti fi ká lá sá ra az an ti bio gram mot és a
fág tí pust is meg kell ha tá roz ni. Vizs gá lat ra a kór for má tól
füg gõ en gennyes vá la dék, kö pet-, orr-, to rok vá la dék,
szék let, anya tej, li qu or stb. kül den dõ az ÁNTSZ te rü le ti -
leg ille té kes la bo ra tó ri u má ba.

d) Fer tõt le ní tés: A be teg vá la dé ka it és az ezek kel fer tõ -
zött tár gya kat (zseb ken dõ, köt szer, pe len ka, für dõ kád,
mos dó sze rek, tö rül kö zõ, mû sze rek, cse cse mõ ápo lá si cik -
kek, evõ kész let, po ha rak stb.) fo lya ma to san fer tõt le ní te ni
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kell. A be teg ke ze lé se elõtt és után gon dos fer tõt le ní tõ sze -
res kéz mo sás, a he lyi sé gek szel lõz te té se, a be ren de zé si
tár gyak és fe lü le tek fer tõt le ní tõ sze res le mo sá sa.

B) Te en dõk a be teg kör nye ze té ben:

Fer tõ zõ for rás ku ta tás. Két össze füg gõ meg be te ge dés ese -
tén a be teg kör nye ze té ben lévõ ápol tak nál és a sze mély zet
tag ja i nál fi zi ká lis vizs gá lat tal a fer tõ zõ el vál to zá so kat kell
ku tat ni, és a jár vány törzs ki mu ta tá sa cél já ból el kell vé gez ni
az orr-, to rok vá la dék, a ta lált fer tõ zõ el vál to zás mik ro bi o ló -
gi ai vizs gá la tát. Az ápo ló sze mély zet kór oko zó-hor do zó nak
bi zo nyult tag jai, amennyi ben csak a jár vány tör zset ürí tik, a
jár vány ban meg be te ge det tek el lá tá sá val fog lal koz tat ha tók,
egyéb ként ki til tan dók. A po zi tív ápo ló sze mélyt a kór oko -
zó-hor do zás tól men te sí te ni kell. A bak te rioló giai iden ti fi ká -
lás alap ján a jár vány tör zset ürí tõ ápol ta kat kü lön ápo ló és ta -
ka rí tó sze mély zet, va la mint kü lön ápo ló- és ta ka rí tó esz kö -
zök biz to sí tá sá val kell el kü lö ní te ni, amíg a fer tõ zé sük he lyé -
rõl vett két min ta mik ro bi o ló gi a i lag ne ga tív vá nem vá lik. A
sze mé lyi vizs gá la to kat ki kell egé szí te ni a kör nye zet fer tõ -
zött sé gi vizs gá la tá val is (le ve gõ, tár gyak, tisz tál ko dá si és
ápo lá si kel lé kek, az ápo ló nõk ke zé nek fer tõ zött sé ge stb.).
Sú lyos jár vány ban az érin tett osz tály/rész leg zár la ta is el ren -
del he tõ. A kór há zi jár vá nyok ter je dé si me cha niz mu sá nak a
fel de rí té sét, a jár vány ügyi vizs gá la tot az ÁNTSZ ille té kes
me gyei in té ze te vé gez ze, és an nak ered mé nye sze rint in téz -
ked jék.

8. Meg elõ zés: A kór ház hi gi é nés és ve szé lyes hul la dék
ke ze lé sé re vo nat ko zó rend sza bá lyok szi go rú be tar tá sa, va -
la mint an nak rend sze res el len õr zé se, ak tív in fek ció-kont -
roll szük sé ges. Fer tõt le ní tõ sze res kéz mo sás, asep sis-an ti -
sep sis sza bá lya i nak be tar tá sa, gu mi kesz tyû, maszk vi se lé -
se, kö peny vál tás a fer tõ zött he lyi sé gek ben stb. A kór há zi
dol go zók kis el vál to zás sal (fer tõ zött hám hi ány, sú lyo sabb
acne, pa rony chia, oti tis ex ter na stb.) sem dol goz hat nak a
köz vet len be teg el lá tás ban gyó gyu lá su kig. Az osz tály ra
fel vett be te ge ket le he tõ leg cso por tos for gó rend szer ben
kell el he lyez ni („co hort”-rend szer), az új szü löt te ket le he -
tõ leg any juk kal egy szo bá ban („ro o ming in”), ha za bo csá -
tá su kat mi nél ha ma rabb biz to sí ta ni kell. El kell ke rül ni az
an ti bi o ti ku mok fe les le ges al kal ma zá sát, mert re zisz tens
kór há zi tör zsek ki ala ku lá sá hoz ve zet het. Az új szü löt tek
ápo lá sá hoz 1%-os he xach lo rop hen hin tõ port kell al kal -
maz ni, s ezt cél sze rû az új szü löt tek kór ház ból való el bo -
csá tá sa után egy ide ig ott hon is foly tat ni. Te kin tet tel arra,
hogy a lap pan gá si idõ hosszú, a be teg ség gyak ran csak a
kór ház ból való el bo csá tás után je lent ke zik, más részt a kór -
oko zó ürí té se egy ide ig még a kli ni kai gyó gyu lá sa után is
meg ma rad hat, cél sze rû a jár vá nyok meg elõ zé se ér de ké ben 
a ve szé lyez te tett be te ge ket, szü lõ nõ ket és új szü löt te ket a
kór ház ból mi e lõbb el bo csá ta ni.

III. Stap hy lo coc co sis az egyéb mû té ti és bel gyó gyá -
sza ti osz tá lyo kon

Az 1–4., to váb bá a 6. pont ban fog lal tak meg egyez nek a
I. fe je zet ben (I. Stap hy lo coc cus au re us okoz ta fer tõ zé sek
be teg el lá tó in téz mé nye ken kí vül) fog lal tak kal.

5. Fon to sabb tü ne tek: A se bé sze ti, uro ló gi ai, nõ gyó gyá -
sza ti, orr-fül-gé ge és bõr gyó gyá sza ti osz tá lyok ra gyak ran
ke rül het nek Stap hy lo coc cus fer tõ zés ben szen ve dõ be te -
gek, il let ve tü net men tes kór oko zó-hor do zók, akik tõl fer tõ -
zé sek in dul hat nak ki. Kór ház hi gi é nés hi á nyos sá gok  miatt
mû tét és ke ze lés köz ben is fer tõ zõd het a be teg (a mû tõi és
kö tö zõi asep sis hi á nya, va la mint egyéb esz kö zös be avat -
ko zá sok kö vet kez té ben). A fer tõ zés kü lö nö sen a le rom lott
ál la pot ban lévõ be te ge ket fe nye ge ti, és azo kat, akik im -
mun szup resszív ke ze lés ben ré sze sül nek, il let ve di a be tes
mel li tus ban szen ved nek. Haj la mo sí tó té nye zõ min den tar -
tós esz kö zös be avat ko zás (tar tós int ra vé nás vagy húgy úti
ka té te res, vagy in fú zi ós ke ze lés stb.). A szé les sprek tu mú
an ti bi o ti ku mok adá sa Stap hy lo coc cus en te ri tist okoz hat.
A he lyi gó cok ból sep ti ca e mia ala kul hat ki, gennyes át té te -
lek kel. A kli ni kai tü ne tek te hát – a stap hy lo coc cus fer tõ zé -
sek lo ka li zá ci ó já nak meg fele lõen – igen sok fé lék le het -
nek.

7. Te en dõk a be teg ség elõ for du lá sa kor:
A) Te en dõk a be teg gel:
a) Je len tés: A kór há zi fer tõ zés a no so co mi a lis fer tõ zé -

sek be je len té se sze rint je len ten dõk.
b) El kü lö ní tés: A be te get a töb bi be teg tõl el kell kü lö ní -

te ni. Met hi cil lin Re zisz tens Stap hy lo coc cus Au re us
(MRSA) fer tõ zött be te get kü lön he lyi ség ben kell ápol ni,
le he tõ ség sze rint fer tõ zõ osz tá lyon kell el kü lö ní te ni.
Amennyi ben egyé ni el kü lö ní tés re kor lá to zot tan van csak
le he tõ ség, több MRSA fer tõ zött sze mély egy kór te rem ben
is ápol ha tó, ha más fer tõ zõ be teg ség ben nem szen ved nek.
MRSA fer tõ zött be teg ápo lá sá hoz kü lön ápo ló és ta ka rí tó
sze mély zet, kü lön ápo lá si és ta ka rí tá si esz kö zök biz to sí -
tan dók; szennyes tex tí lia, étel ma ra dék, egyéb hul la dék ve -
szé lyes hul la dék ként ke ze len dõ.

c) Jár vány ügyi la bo ra tó ri u mi vizs gá lat: Kö te le zõ. A
törzs pon tos meg ha tá ro zá sá hoz (an ti bio gramm, fág tí pus) a 
kór for má tól füg gõ vá la dé kot kell kül de ni vizs gá lat ra az
ÁNTSZ te rü le ti leg ille té kes la bo ra tó ri u má ba.

d) Fer tõt le ní tés: Lásd II. 7. d) pont nál.
B) Te en dõk a be teg kör nye ze té ben: 
Fer tõ zõ for rás ku ta tást kell vé gez ni. Jár vány ese tén a kli -

ni kai tü ne te ket mu ta tó, il let ve tü net men tes, kór oko zó-hor -
do zó ápol ta kat és a sze mély zet érin tett tag ja it fel kell ku -
tat ni, az ápol ta kat el kell kü lö ní te ni, a dol go zó kat a mun -
ka kö rük bõl ki kell til ta ni, és a kór oko zó-hor do zás tól men -
te sí te ni kell A dol go zó csak ak kor ál lít ha tó vissza a be teg -
el lá tás ba, ha a gyógy ke ze lést köve tõen 48 óra múl va le vett 
vizs gá la ti min ta bak te rioló giai ered mé nye MRSA ne ga tív. 
El kell vé gez ni a kör nye ze ti fer tõ zött sé gi vizs gá la to kat is,
fe lül kell vizs gál ni a gyó gyí tá si és ápo lá si tech no ló gi át.

8. Meg elõ zés: Be kell tar ta ni az asep sis-an ti sep sis sza -
bá lya it, dön tõ a hi gi é nés kéz fer tõt le ní tés kö vet ke ze tes be -
tar tá sa. Le he tõ ség sze rint in fek ció-kont roll fel ügye le tet
kell mû köd tet ni, ke rül ni kell a tar tós vé nás és húgy úti ka té -
te re zést, ide gen tes tek hosszú idõ re tör té nõ szer ve zet be
jut ta tá sát, el ke rül he tet len eset ben azo kat gyak ran kell cse -
rél ni (48–72 órán ként). A fek võ be teg-el lá tó in té zet ben ki
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kell dol goz ni az an ti bi o ti kum po li ti kát, cél zott te rá pi át kell 
al kal maz ni, ke rül ni kell a meg ala po zat lan, túl zot tan szé les
spekt ru mú an ti bi o ti kus ke ze lést.

Strongy lo i do sis
BNO10: B78
1. Kór oko zó: Strongy lo i des ster co ra lis.
2. Fer tõ zés for rá sa: A fer tõ zött em ber, eset leg fi a tal ku -

tya, macs ka.
3. Ter je dé si mód: A fé reg bi o ló gi ai sa ját sá gai  miatt a

fer tõ zés ter jed het egy részt köz vet len érint ke zés sel, pisz -
kos kéz, kon ta mi nált tár gyak, für dõ víz stb. köz ve tí té sé vel,
más részt a kül vi lág ban le zaj lott fej lõ dés után a fer tõ zõ ké -
pes lár vák kal szennye zett ta laj út ján.

4. Lap pan gá si idõ: A lár va ürí tés meg je le né sé ig 2–4 hét.
5. Fon to sabb tü ne tek: A fer tõ zés fel nõtt kor ban gyak ran 

tü net men tes, de az idült fer tõ zött ség en te ri tist, cho le cys to -
pat hi át, al ler gi ás tü ne te ket idéz het elõ. Cse cse mõ- és kis -
gyer mek kor ban, ál ta lá nos fej lõ dé si vissza ma ra dás mel lett
gya ko rib bak a tü ne tek, a lár va ván dor lás okoz ta gó cos
 pneumónia, has me nés te nez mus sal, al ler gi ás bõr je len sé -
gek. A bõ rön át be ha to ló lár vák pa pu lo sus exant he mát
vált hat nak ki. A fer tõ zést eo si nop hi lia kí sé ri, amely a
30–70%-ot is el ér he ti.

6. Fer tõ zõ ké pes ség tar ta ma: Amíg a bél ben a lár vák je -
len van nak.

7. Ten ni va lók a be teg ség elõ for du lá sa kor:
A) Te en dõk a be teg gel:
a) Je len tés: Be- és ki je len ten dõ.
b) El kü lö ní tés: 0–6 éves gyer mek in téz mény ben, kór há -

zi gyer mek osz tá lyon, a be teg vagy fer tõ zött gyer me ket az
egész sé ge sek tõl, il let ve a töb bi ápolt tól el kell kü lö ní te ni.

c) Jár vány ügyi la bo ra tó ri u mi vizs gá lat: Nem kö te le zõ.
Diag nosz tikus vizs gá lat ra be küld he tõ szék let min ta az
ÁNTSZ te rü le ti leg ille té kes in té ze té be, il let ve az OEK Pa -
ra zi to ló gi ai osz tá lyá ra. A kí sé rõ ira ton aján la tos fel tün tet ni 
az eo si nop hi lia mér té két. A be teg kör nye ze té re ár tal mat -
lan nak csak ak kor te kint he tõ, ha a gyógy ke ze lés után egy
hét tel, majd 1 hó nap múl va el vég zett 3-3 el len õr zõ la bo ra -
tó ri u mi vizs gá lat ne ga tív ered ményt adott.

d) Fer tõt le ní tés: In do kolt eset ben a be teg fe hér ne mû it
hõ ke ze lés sel, hasz ná la ti tár gya it for ma lin vagy klór tar tal -
mú fer tõt le ní tõ sze rek kel ja va solt fo lya ma to san fer tõt le ní -
te ni.

B) Te en dõk a be teg kör nye ze té ben:
A fer tõ zõ góc fel ku ta tá sa és sza ná lá sa. Aján la tos szû rõ -

vizs gá la tot vé gez ni a be teg ott ho ni kör nye ze té ben, va la -
mint ab ban az eset ben, ha meg be te ge dés gyer mek in téz -
mény ben for dult elõ.

8. Meg elõ zés: Ál ta lá nos hi gi é nés rend sza bá lyok be tar -
tá sa. Szék let szó ró dás meg aka dá lyo zá sa.

Ta e ni a sis
(Ga land fér ges ség)
BNO10: B68

Cys ti cer co sis
BNO10: B69
1. Kór oko zó: Ta e nia sa gi na ta és Ta e nia so li um.
2. Fer tõ zés for rá sa: A fer tõ zött em ber.
3. Ter je dé si mód: Nyers vagy nem kel lõ en sü tött, fõ zött

bor só kás hús fo gyasz tá sa út ján. Ha Ta e nia so li um pe téi
jut nak pe ro ra li san az em ber be, a vé kony bél ben ki ke lõ lár -
vák a bõr alat ti kö tõ szö vet be, izom zat ba, agy ba stb. jut va
cys ti cer co sist okoz hat nak.

4. Lap pan gá si idõ: 8–12 hét.
5. Fon to sabb tü ne tek: Az in tes ti na lis for mák nál ál ta lá -

nos tü ne tek, gyo mor-bél pa na szok, émely gés, ide ges ség,
fé reg ízek ürí té se. Cys ti cer co sis ban a lár vák meg te le pe dé si 
he lyé tõl füg gõ en ideg rend sze ri, szív és lá tá si za va rok,
több nyi re sú lyos kli ni kai le fo lyás sal.

6. Fer tõ zõ ké pes ség tar ta ma: Amíg a fér gek a bél ben je -
len van nak.

7. Te en dõk a be teg ség elõ for du lá sa kor:
A) Te en dõk a be teg gel:
a) Je len tés: Be- és ki je len ten dõ.
b) El kü lö ní tés: Nem szük sé ges.
c) Jár vány ügyi la bo ra tó ri u mi vizs gá lat: Kö te le zõ.

Diag nosz tikus vizs gá lat cél já ra fé reg pe te, ki mu ta tá sá ra
szék le tet, il let ve az ürült prog lot ti so kat 4–8%-os for ma lin
ol dat ban kell az ÁNTSZ ille té kes me gyei in té ze te la bo ra -
tó ri u má ba, il let ve az OEK Pa ra zi to ló gi ai osz tá lyá nak kül -
de ni. A cys ti cer co sis ki mu ta tá sá ra szö vet ki met szés vé gez -
he tõ. Az el me sze se dett cys ti cer cu so kat a rönt gen vizs gá lat
de rít he ti fel.

d) Fer tõt le ní tés: Nem szük sé ges.
B) Te en dõk a be teg kör nye ze té ben:
A be teg gel együtt a bor só kás hús ból fo gyasz tó sze mé -

lyek ese tén egy sze ri la bo ra tó ri u mi szék let vizs gá la tot kell
vé gez ni. Ha azon ban köz tük olyan fog lal ko zá sú van, aki
gaz da ál la to kat fer tõz het (pl. ál lat gon do zó), vagy aki a
T. so li um pe té i nek ürí té se ré vén em be ri cys ti cer co sis for -
rá sa le het (pl. kony hai dol go zó), há rom szo ri szék let vizs -
gá lat ra van szük ség.

8. Meg elõ zés: Hús éte lek nyer sen való fo gyasz tá sá nak
ke rü lé se, szék let szó ró dás meg aka dá lyo zá sa. Ál lat-egész -
ség ügyi rend sza bá lyok a 41/1997. (V. 28.) FM ren de let
652.  §-a sze rint.

Te ta nus
(Me rev görcs)
BNO10: A33.35
1. Kór oko zó: Clost ri di um te ta ni.
2. Fer tõ zés for rá sa: Ál lat, rit kán em ber.
3. Ter je dé si mód: Fer tõ zött ta laj jal szennye zett tárggyal

tör tént sé rü lés, seb fer tõ zés, új szü löt tek nél köl dök fer tõ zés, 
rit kán mû té ti fer tõ zés.

4. Lap pan gá si idõ: 4 nap tól 3 hé tig. A heg szö vet ben
vagy ide gen test ben ma radt spó rák ké sõi meg be te ge dést is
okoz hat nak.

5. Fon to sabb tü ne tek: Fo ko za to san ki ala ku ló izom me -
rev ség (tris mus, ri sus sar do ni cus, opist ho to nus), amely hez 
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ro ha mok ban je lent ke zõ izom gör csök tár sul nak. Néha a tü -
ne tek csak a fer tõ zé si hely kö rü li iz mok ban ész lel he tõk.

6. Fer tõ zõ ké pes ség tar ta ma: Em ber rõl em ber re nem
ter jed.

7. Te en dõk a be teg ség elõ for du lá sa kor:
a) Je len tés: Be- és ki je len tés re kö te le zett. Új szü löt tek -

nél ész lelt te ta nus meg be te ge dés rõl jár vány ügyi ér te sí tést
kell kül de ni az ille té kes fõ vá ro si/me gyei szü lész szak fel -
ügye lõ fõ or vos nak.

b) El kü lö ní tés: A be te get a szak sze rû gyógy ke ze lés biz -
to sí tá sa cél já ból a te ta nu sos be te gek ke ze lé sé re fel ké szült
in ten zív osz tállyal ren del ke zõ kór ház ba kell szál lí ta ni.

c) Jár vány ügyi la bo ra tó ri u mi vizs gá lat: Igény be ve he -
tõ, azon ban a vizs gá lat nak nincs diag nosztikus je len tõ sé -
ge.

d) Fer tõt le ní tés: Nem szük sé ges.
8. Meg elõ zés: Ak tív im mu ni zá lás, a sé rü lé sek el ke rü lé -

se, meg fe le lõ seb ke ze lés, ál ta lá nos hi gi é nés rend sza bá -
lyok be tar tá sa. A leg ha tá so sabb vé de ke zés a vé dõ ol tás. A
gyer me kek az élet kor hoz kö tött kö te le zõ vé dõ ol tá sok
(DPT, di-te) ke re té ben, a fel nõt tek szer ve zett, il let ve al ka -
lom sze rû ön kén tes ol tá sok ré vén ré sze sül nek spe ci fi kus
vé de lem ben. A vé dett ség hez két ol tá sos alap im mu ni zá lás
és leg alább egy sze ri új ra ol tás szük sé ges. A te ta nusz fer tõ -
zés re gya nús sé rü lé sek al kal má val a se bé szi el lá tá son kí -
vül a sé rül te ket vé dõ ol tás ban is ré sze sí te ni kell (Lásd: Vé -
dõ ol tá si Mód szer ta ni Le vél).

To xop las mo sis
BNO10: B58
1. Kór oko zó: To xop las ma gon dii.
2. Fer tõ zés for rá sa: Ke vés ki vé tel lel va la mennyi ál lat

le het fer tõ zõ for rás, azon ban ki emelt je len tõ sé ge a macs -
ká nak van. A ter hes ség alat ti friss fer tõ zés ese tén a ter hes
nõ tõl a mag zat is fer tõ zõd het.

3. Ter je dé si mód: A kór oko zó a fer tõ zött ál la tok nem
kel lõ en hõ ke zelt vagy nyers hú sá nak fo gyasz tá sa ré vén,
va la mint a macs ka (macs ka fé lék) ürü lé ké nek köz ve tí té sé -
vel ter jed. A mag zat transp la cen tá ris úton fer tõ zõ dik.

4. Lap pan gá si idõ: 2–3 hét.
5. Fon to sabb tü ne tek: Fel nõt tek ben gya ko ri a tü net -

men tes vagy tü net sze gény fer tõ zés. Akut meg be te ge dés
ese tén a tü ne tek igen vál to za to sak le het nek: grip pé hez ha -
son ló lég úti el vál to zá sok, pne u mo nia, láz, vég tag fáj dal -
mak, nyi rok cso mó duz za na tok, my o car di tis, en cep ha li tis,
cho ri o re ti ni tis stb. Kü lö nö sen sú lyos le fo lyá sú az im mun -
szup resszív ke ze lés köz ben je lent ke zõ to xop las mo sis, és
az AIDS-hez tár sult op por tu nis ta to xop las ma fer tõ zés. A
mé hen be lü li ko rai fer tõ zés abor tuszt, a ké sõb bi fer tõ zés
ko ra szü lést, ve le szü le tett to xop las mo sist (con ge ni ta lis to -
xop las mo sis BNO10: P37.1) okoz hat. Az új szü lött ben ic -
te rus, ideg rend sze ri el vál to zá sok (hyd ro cep ha lus, agyi
me sze se dé sek, idi o tia, gör csös ál la po tok) és szem ká ro so -
dás utal hat nak int ra u te rin to xop las ma fer tõ zés re.

6. Fer tõ zõ ké pes ség tar ta ma: Em ber rõl em ber re nem
ter jed (ki vé ve a mag zat fer tõ zõ dé sét).

7. Ten ni va lók a be teg ség elõ for du lá sa kor:

a) Je len tés: Be- és ki je len tés re kö te le zett.

b) El kü lö ní tés: Nem szük sé ges.

c) Jár vány ügyi la bo ra tó ri u mi vizs gá lat: Kö te le zõ.
Diag nosz tikus vizs gá lat ra al va dás gát ló nél kül, ste ri len
vett vér min ta be kül den dõ az OEK Pa ra zi to ló gi ai osz tá lyá -
ra vagy a vizs gá lat el vég zé sé re ki je lölt ÁNTSZ laborató -
riumba.

d) Fer tõt le ní tés: Nem szük sé ges.

8. Meg elõ zés: Nyers hús fo gyasz tá sá nak mel lõ zé se.
Ter hes nõk egész ség ügyi fel vi lá go sí tá sa, szû rõ vizs gá la ta.
Meg fe le lõ sze mé lyi hi gi é ne. Ke rül ni kell a macs kák ürü lé -
ké vel szennye zett tár gyak kal, ta laj jal tör té nõ köz vet len
érint ke zést; nyers, fé lig sü tött/fõ zött hú sok fo gyasz tá sát. A 
kedv te lés bõl tar tott ál la tok kal kap cso lat ban az ál ta lá nos
hi gi é nés sza bá lyo kat fo ko zot tan be kell tar ta ni.

Tra cho ma

BNO: A71

1. Kór oko zó: Chla my dia tra cho ma tis A, B, Ba, C sze ro -
tí pu sai.

2. Fer tõ zés for rá sa: A be teg, aki szem vá la dé ká val – ke -
ze let len eset ben éve kig – ürí ti a kór oko zót.

3. Ter je dé si mód: A be teg ség több nyi re kon takt úton
ter jed, de sze re pet játsz hat nak az át vi te lé ben a kö zö sen
hasz nált tár gyak (tö rül kö zõ, mos dó víz, gyer me kek ese té -
ben a já té kok stb.). A kór oko zó ál tal oko zott – ese ten ként
tü net men tes – ge ni ta lis fo lya mat kö vet kez té ben a szü lés
köz ben is be kö vet kez het a fer tõ zés. A fo gé kony ság ál ta lá -
nos.

4. Lap pan gá si idõ: 5–25 nap.

5. Fon to sabb tü ne tek: A be teg ség con junc ti vi tis sel, ke -
ra to con junc ti vi tis sel kez dõ dik, kró ni kus tü ne tei a tra ho -
más cso mó (fol li cu lus), pan nus kép zõ dés, pa pil la ris hy -
pert rop hia, a szem hé jak de for má ló dá sa, a pil la szõ rök be -
for du lá sa (tri chi a sis), vé gül be kö vet kez het lá tás csök ke -
nés, vak ság.

6. Fer tõ zõ ké pes ség tar ta ma: A be teg a con junc ti ván és
a cor ne án lévõ el vál to zá sok fenn ál lá sá ig fer tõz. A be teg -
ség kö vet kez té ben nem jön lét re im mu ni tás, így az egyén
nem vé dett a re in fek ci ó val szem ben.

7. Te en dõk a be teg ség elõ for du lá sa kor:

a) Je len tés: Be- és ki je len tés re kö te le zett. A tra cho ma
ész le lé se vagy an nak gya nú ja ese tén a be te get sze mé sze ti
szak ren de lés re kell kül de ni.

b) El kü lö ní tés: Nem szük sé ges, a hi gi é nés sza bá lyok
be tar tá sa ele gen dõ.

c) Jár vány ügyi la bo ra tó ri u mi vizs gá lat: Kö te le zõ. A
 diagnózis fel ál lí tá sá hoz a kór oko zó ki mu ta tá sa és sze ro tí -
pu sá nak meg ha tá ro zá sa fel tét le nül szük sé ges. A be teg ség -
re gya nús sze mély tõl con junc ti va ka pa ré kot kell kül de ni
spe ci á lis transz port kö zeg ben az OEK bak te rioló giai osz -
tá lyá ra. A vizs gá la tot a la bo ra tó ri um mal elõ ze tesen egyez -
tet ni szük sé ges.
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d) Fer tõt le ní tés: Fo lya ma tos fer tõt le ní tés vég zen dõ. El -
sõ sor ban a szem- és az orr vá la dé ko kat és az ezek kel
szennye zett tár gya kat, fe hér ne mût kell fer tõt le ní te ni.

8. Meg elõ zés: A be te gek fel ku ta tá sa, kör nye ze tük sze -
mé sze ti szû rõ vizs gá la ta. Elõ ze tes és idõ sza kos szû rõ vizs -
gá lat min den olyan kol lek tí vá ban, ahol a fer tõ zés ve szé lye
fenn áll hat (pl. haj lék ta lan ott ho nok, me ne dé ke se ket és
me ne kül te ket be fo ga dó ál lo má sok stb.). A sze mé lyi hi gi é -
nés rend sza bá lyok be tar tá sa.

Tri chi nel lo sis
(Tri chi ni a sis, Tri chi no sis, Tri chi nel li a sis)
BNO10: B75
1. Kór oko zó: Tri chi nel la fa jok, el sõ sor ban a Tri chi nel la

spi rá lis.
2. Fer tõ zés for rá sa: Tri chi nel lá val fer tõ zött ser tés, vad -

disz nó.
3. Ter je dé si mód: A fer tõ zött hús vagy hús árú nyer sen

vagy elég te le nül fõ zött-sü tött ál la pot ban való fo gyasz tá sa. 
Leg gyak rab ban a vad disz nó hú sá val ke vert füs tölt ser tés -
kol bász fo gyasz tá sa a fer tõ zés oka.

4. Lap pan gá si idõ: 2–28 nap, leg gyak rab ban 7–10 nap.
5. Fon to sabb tü ne tek: Ma ni feszt meg be te ge dés ben en -

te ra lis tü ne tek je lent kez nek, majd láz ala kul ki, mely el ér -
he ti a 39–40 °C-t, in ter mit tá ló vagy con ti nua tí pu sú. Izom- 
és ízü le ti fáj dal mak, nagy fo kú szem hé jö de ma, ne héz lég -
zés, to xi kus ideg rend sze ri tü ne tek, my o car di um ká ro so dás 
ész lel he tõ. Eo si nop hi lia, emel ke dett szé rum en zim ér té kek 
mu tat ha tók ki.

6. Fer tõ zõ ké pes ség tar ta ma: Em ber rõl em ber re nem
ter jed.

7. Te en dõk a be teg ség elõ for du lá sa kor:
A) Te en dõk a be teg gel:
a) Je len tés: Be- és ki je len tés ra kö te le zett. Jár vány ügyi

ér te sí tést kell kül de ni a fer tõ zött hús szár ma zá si he lye sze -
rint te rü le ti leg ille té kes vá ro si in té zet nek és a me gyei (fõ -
vá ro si) ál lat-egész ség ügyi és élel mi szer-el len õr zõ ál lo -
más nak.

b) El kü lö ní tés: Nem szük sé ges.
c) Jár vány ügyi la bo ra tó ri u mi vizs gá lat: Kö te le zõ. Be -

kül den dõ al va dás gát ló nél kül vett vér min ta az OEK Pa ra -
zi to ló gi ai osz tá lyá ra.

d) Fer tõt le ní tés: Nem szük sé ges.
e) Egyéb te en dõk: Em ber tri chi nel lás meg be te ge dé se

ese tén a fer tõ zõ dés for rá sá nak meg ke re sé se – az ÁNTSZ
be vo ná sá val – a me gyei (fõ vá ro si) ál lat-egész ség ügyi és
élel mi szer-el len õr zõ ál lo más fel ada ta.

B) Te en dõk a be teg kör nye ze té ben:
A be teg kör nye ze té ben, ház tar tá sá ban élõk tõl és mind -

azok tól, akik fel te he tõ en a fer tõ zött hús ból fo gyasz tot tak,
diag nosztikus vizs gá lat ra al va dás gát ló nél kül vett vér min -
tát kell kül de ni az OEK Pa ra zi to ló gi ai osz tá lyá ra.

8. Meg elõ zés: Nem el len õr zött ma gán vá gás ból vagy va -
dá szat ból szár ma zó ser tés, il let ve vad disz nó hú sá nak vagy 
hús ter mé kek (kol bász, son ka nyer sen vagy nem kel lõ en

sü tött, fõ zött ál la pot ban) fo gyasz tá sá nak ke rü lé se. Az ál -
lat egész ség ügy rõl  szóló 41/1997. (V. 28.) FM ren de let
640., il let ve 694.  §-ának be tar tá sa.

Tu ber cu lo sis
(Gü mõ kór)
BNO10: A15-A19
1. Kór oko zó: My co bak te ri um tu ber cu lo sis comp lex.
2. Fer tõ zés for rá sa: Be teg em ber, be teg ál lat (pl. szar -

vas mar ha).
3. Ter je dés mód ja: Leg gyak rab ban csepp fer tõ zés, na -

gyon rit kán en te rá lis (pl. fer tõ zött tej) köz vet len kon tak -
tus. A pe net rá ció több nyi re be lég zés út ján tör té nik, rit kán
a táp csa tor nán ke resz tül, il let ve köz vet len kon tak tus ré vén 
pl. ge ni tá li ák, bõr.

4. Lap pan gá si idõ: A kon ver zió leg ko ráb ban 3 hét után
iga zol ha tó.

5. Fon to sabb tü ne tek: Lo ka li zá ci ó tól füg gõ en igen vál -
to za to sak. Leg gya ko ribb ma ni fesz tá ció (kb. 90–95%) a
pul mo ná lis for ma. Ko rai tü ne tek: kö hö gés, hõ emel ke dés,
ve rej té ke zés, ét vágy ta lan ság, néha ha emp toe. Tu ber cu lin
pró ba ál ta lá ban hy pe re gi ás re ak ci ót mu tat, a kö pet bak te -
rioló giai vizs gá lat (Zi el-Ni el sen-fes tés) le het po zi tív, de
ne ga ti vi tás sem zár ja ki a be teg ség je len lé tét. Te nyész té ses 
vizs gá lat szin tén le het po zi tív, de ne ga ti vi tás sem zár ja ki
az ak tív meg be te ge dést. Mell ka si rtg. fel vé te len ál ta lá ban
in filt ra tiv, néha no du la ris el vál to zás(ok) lát ha tók.

Ké sõi tü ne tek: kö hö gés, je len tõs test súly vesz tés, eset -
leg to xi kus tü ne tek, ha e mop toe, a mell ka si rtg. fel vé te len
üre ges (ka ver na) el vál to zá sok, egy- vagy két ol da li no du la -
ris dis se mi na ti ók, in filt ra ti ók lát ha tók. Kö pet bak te rioló -
giai vizs gá la ta ál ta lá ban mik ro szkó po san és te nyész tés sel
is po zi tív.

Egyéb lo ka li zá ci ók me nin gi tis, ple u ri tis tu ber cu lo sa,
pe ri fé ri ás és cent rá lis (me di as ti na lis, me sen te ri á lis) nyi -
rok cso mók, csont-ízü le ti, uro ge ni tá lis, bél, bõr, gége,
szem stb. le het sé ges. A pul mo ná lis és ext ra pul mo ná lis
kór for mák izo lál tan, de kom bi nál tan is elõ for dul nak. A
bak te rioló giai bi zo nyí tás test vá la dé kok ból, punc tá tu mok -
ból (li qu or, exu da tum, genny, vi ze let stb.) kí sé rel he tõ
meg. Szö vet ta ni vizs gá lat iga zol hat ja a kli ni ka gya nút.

6. Fer tõ zõ ké pes ség tar ta ma: Ha a kö pet (eset leg vi ze -
let) mik ro szkó pos vizs gá la ta sav ál ló po zi ti vi tást je lez, a
be teg fer tõ zõ. Ha té kony gát ló sze res gyógy ke ze lés mel lett
leg ko ráb ban 4 hét el tel té vel vár ha tó a fer tõ zõ ké pes ség
meg szû né se (de le het ké sõbb is).

7. Te en dõk a be teg ség elõ for du lá sa kor:
A) Te en dõk a be teg gel:
a) Ak tív tbc-s meg be te ge dés vagy an nak ala pos gya nú ja 

ese tén a be te get a te rü le ti leg ille té kes tü dõ be teg-gon do zó -
ba – fek võ be teg ese tén a pul mo no ló gi ai osz tály ra kell irá -
nyí ta ni. A tü dõ gon do zó az ak tív tbc-s be te get nyil ván tar -
tás ba ve szi (törzs re gisz ter), és ha la dék ta la nul meg kez di a
kon tak tok fel ku ta tá sá ra és gon do zás ba vé te lé re elõ írt fel -
ada tai vég re haj tá sát (kon tak tok szû ré se, fer tõ zõ for rás ku -
ta tá sa, ke mop ro fi la xis stb.).
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b) Pul mo ná lis kór for ma ese tén a mik ro szkó po san is
sav ál ló bak té ri u mot ürí tõ be teg gyógy ke ze lé sét pul mo no -
ló gi ai osz tá lyon kell el kez de ni. Szö võd mény (pl. vér zés),
il let ve sú lyos kí sé rõ be teg ség – ahol a gyógy sze res ke ze lés
be ál lí tá sa prob lé más le het – szin tén in di ká ci ó ja a kór há zi
ápo lás nak.

c) Ext ra pul mo ná lis tbc ese tén a lo ka li zá ci ós sze rint ille té -
kes (pl. uro ló gi ai, nõ gyó gyá sza ti, sze mé sze ti, bõr gyó gyá -
sza ti, ort ho pe di ai stb.) osz tá lyon ke zel he tõ a be teg a szük sé -
ges di ag nó zis, il let ve mû tét ide jén. Gyógy sze res utó ke ze lés
a tü dõ gon do zó fel ada ta, szak kon zul tá ció igény be vé te lé vel.

d) A kö te le zõ be je len tést a tü dõ gon do zó tel je sí ti a Tbc.
Sur ve il lan ce Köz pont ba a nyil ván tar tás ba vé tel kor, majd a 
je len té si rend szer ben elõ írt idõ köz ben a vál to zás ról, il let -
ve a be teg gyó gyu lá sa kor.

A post mor tem di ag nosz ti zált ese te ket a bon co lást vég zõ
pat ho ló gus je len ti a TS köz pont ba és a te rü le ti leg ille té kes
tü dõ gon do zó ba (jár vány ügyi te en dõk el vég zé se ér de ké ben).

B) El kü lö ní tés: Mik ro szkó pos vizs gá lat tal iga zolt sav -
álló bak té ri u mot ürí tõ tbc-s be te get a nem tbc-s be te gek tõl
el kü lö ní tett osz tá lyon vagy rész le gen kell ápol ni. Ha ez
nem le het sé ges, a fer tõ zõ be te ge ket kü lön kór te rem ben
sza bad csak el he lyez ni a fer tõ zõ ké pes sé gük ide je alatt.

C) Jár vány ügyi la bo ra tó ri u mi vizs gá lat: Kö te le zõ (kö pet, 
il let ve test vá la dé kok mik ro szkó pos és te nyész té ses bak te -
rioló giai vizs gá la ta, il let ve szö vet ta ni vizs gá lat). A bak te -
rioló giai vizs gá la to kat a tbc te nyész tõ ál lo má sok vég zik.

D) Fer tõt le ní tés: A fer tõ zõ be teg, va la mint a fer tõ zõ
meg be te ge dés re gya nús sze mély kör nye ze té ben szük sé ges 
fer tõt le ní té si te en dõk kö zül leg fon to sabb a be teg kö pe té -
nek, bron chus-, to rok- és orr vá la dé ká nak, in do kolt eset ben 
vi ze le té nek fer tõt le ní té se. En nek so rán a vá la dé ko kon kí -
vül mind azon tár gyat, esz közt, anya got fer tõt le ní te ni kell,
me lyek fer tõ zõd tek vagy fer tõ zõd het tek. Mi vel a fer tõ zést
oko zó my co bac te ri u mok el len ál ló ké pes sé ge mind a fi zi -
kai (el sõ sor ban hõ ha tás), mind pe dig a ké mi ai ha tá sok kal
szem ben meg ha lad ja a bak té ri u mok ve ge ta tív for má i nak
el len ál ló-ké pes sé gét, sõt meg kö ze lí ti a bak té ri um spó rák
re zisz ten ci á ját: a vá la dé kok, il let ve a tár gyak, esz kö zök,
anya gok fer tõt le ní té sé re vagy tu ber ku lo cid vagy spo ro cid
ha tá sú fer tõt le ní tõ sze re ket kell al kal maz ni. Ezek hi á nyá -
ban – ál ta lá ban – 2-3-szo ro sá ra meg nö velt kon cent rá ci ó jú, 
le he tõ leg klór ha tó anyag-tar tal mú de zin fi ci en se ket kell al -
kal maz ni, ará nyo san meg nö velt ex po zí ci ós idõ mel lett.

8. Meg elõ zés:
a) BCG-vak ci ná ció,
b) köz vet len kon tak tok kö ré ben a ke mop re ven ció, 30 év 

alat ti ak ról, il let ve kon ver zió ese tén a ke mop ro fi la xis,
c) la kos sá gi er nyõ fény kép szû rés.

Tu la re mia
BNO10: A21
1. Kór oko zó: Fran ci sel la tu la ren sis.
2. Fer tõ zés for rá sa: Fer tõ zött me zei nyúl, hör csög, pat -

kány, egér és egyéb rág csá lók, va la mint más va don élõ ál -
la tok, eset leg egyes há zi ál la tok is.

3. Ter je dé si mód: Fer tõ zött ál la tok kal való érint ke zés,
va dak nyú zá sa, fer tõ zött hús fo gyasz tá sa, szúr ól egyek,
kul lan csok, fer tõ zött ivó víz, fer tõ zött per met (pl. a cu kor -
gyá rak ban ré pa mo sás köz ben) és por út ján is. A fer tõ zött
kul lancs egész éle tén át fer tõ zõ ké pes ma rad. A rág csá lók
egyéb ek to pa ra zi tái (bol hák, tet vek) és szú nyo gok is köz -
ve tít he tik a fer tõ zést. A kór oko zó sér tet len bõ rön és nyál -
ka hár tyán át is be jut hat az em ber be.

4. Lap pan gá si idõ: 1–14 nap, leg gyak rab ban 3–5 nap.
5. Fon to sabb tü ne tek: A be teg ség hir te len kez dõ dik

bor zon gás sal, láz zal, fáj dal mak kal. A fer tõ zés be ha to lá si
he lyé tõl füg gõ en kü lön bö zõ kór for mák ala kul hat nak ki:
cu ta nog lan du lá ris, ocu log lan du lá ris, oralg lan du lá ris, ab -
do mi na lis és tho ra ca lis for ma. A fõbb tü ne tek a kli ni kai
for má nak meg fele lõen: a kór oko zó be ha to lá si he lyén (pl. a 
ké zen), rend sze rint alig fáj dal mas, ne he zen gyó gyu ló fe -
kély, a re gi o ná lis nyi rok cso mók fáj dal mas duz za na tá val és 
ké sõbb el gennye dé sé vel, ki fe ké lye se dé sé vel, a szem hé jak
duz za na ta, con junc ti vi tis, an gi na, gast ro en te rá lis tü ne tek,
„grip pe”-re uta ló tü ne tek, pne u mo nia, a kör nyé ki nyi rok -
cso mók duz za na tá val. En te rá lis fer tõ zés ese té ben a has tí -
fusz hoz ha son ló tü ne tek.

6. Fer tõ zõ ké pes ség tar ta ma: Amíg a vá la dé kok kal a
kór oko zók ürül nek, rend sze rint a kli ni kai tü ne tek fenn ál -
lá sá ig. Em ber rõl em ber re csak igen rit kán ter jed.

7. Te en dõk a be teg ség elõ for du lá sa kor:
A) Te en dõk a be teg gel:
a) Je len tés: Be- és ki je len tés re kö te le zett. Jár vány ügyi

ér te sí tés a fer tõ zés he lye sze rint ille té kes ha tó sá gi ál lat or -
vos nak.

b) El kü lö ní tés: Nem szük sé ges.
c) Jár vány ügyi la bo ra tó ri u mi vizs gá lat: Kö te le zõ. Be -

kül den dõ 5 ml al va dás gát ló nél kül, ste ri len vett vér az
ÁNTSZ te rü le ti leg ille té kes me gyei in té ze té nek la bo ra tó -
ri u má ba vagy az OEK bak te rioló giai osz tá lyá ra az agg lu ti -
ná ci ós vizs gá lat el vég zé sé re. Po zi tív ered mény csak a be -
teg ség má so dik he té tõl vár ha tó. Ne ga tív eset ben a vizs gá -
la tot cél sze rû meg is mé tel ni.

d) Fer tõt le ní tés: Fo lya ma to san fer tõt le ní te ni kell a seb -
vá la dé kot és ez zel szennye zõ dött anya go kat, tü dõ tu la re -
mia ese tén a kö pe tet.

B) Te en dõk a be teg kör nye ze té ben:
A fer tõ zõ for rást fel kell ku tat ni, en nek szük sé ges sé gé -

rõl a te rü le ti leg ille té kes ha tó sá gi ál lat or vost ér te sí te ni
kell.

8. Meg elõ zés: A jár vá nyos te rü let la kos sá gá nak fel vi lá -
go sí tá sa. Kel lõ óva tos ság a me zei nyu lak és a szõr me fel -
dol go zás cél já ra gyûj tött hör csö gök nyú zá sa köz ben. A
nyúl hús ala pos meg fõ zé se vagy meg sü té se. Be teg ál la tot
meg fog ni, meg nyúz ni, hú sát fo gyasz ta ni nem sza bad. A
me zei ál la tok, nyu lak, rág csá lók ürü lé ké vel fer tõ zött tár -
gyak fer tõt le ní té se. Az ilyen fer tõ zés nek ki tett for rá sok,
ku tak vize ivás ra nem hasz nál ha tó. A cu kor gyá rak ban a
ré pa mo sás köz ben ke let ke zõ per met el le ni vé de lem szük -
sé ges. A kul lan csok és a vér szí vó le gyek el len vé de kez ni
kell.
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Typhus ab do mi na lis
(Has tí fusz)
BNO10: A01.0
1. Kór oko zó: Sal mo nel la typhi.
2. Fer tõ zés for rá sa: A be teg és a kór oko zó-hor do zó em -

ber.
3. Ter je dé si mód: Orá lis fe ká lis úton, köz vet len érint ke -

zés, ivó víz, tej, egyéb élel mi sze rek, tár gyak köz ve tí té sé -
vel.

4. Lap pan gá si idõ: 3–30 nap, leg in kább 1–3 hét.
5. Fon to sabb tü ne tek: Lép csõ ze te sen emel ke dõ láz,

amely con ti nua tí pu sú vá vá lik, majd fo ko za tos le láz ta la -
no dás. Fej fá jás, kö dös ál la pot, kö zé pen be vont, szé lén pi -
ros nyelv. A tör zsön hal vány ro se o lák, lép meg na gyob bo -
dás, re la tív bra di car dia, tí pu sos vér kép (le u ko pe nia, re la tív 
lympho cy to sis). A has dif fú ze ér zé keny, csak rit kán je lent -
ke zik has me nés. Szö võd mé nyek: bél vér zés, a fe ké lyek
per fo rá ci ó ja, pe ri to ni tis, pne u mo nia. A klasszi kus kli ni kai
le fo lyást mó do sít hat ja a be teg élet ko ra, ko ráb bi vé dõ ol tá -
sok és a di ag nó zis fel ál lí tá sa elõtt adott an ti bi o ti ku mok.
Mind ezek sok szor meg ne he zí tik a be teg ség fel is me ré sét.
Cse cse mõk és kis gyer me kek has tí fu sza el tér a fel nõt tek
meg be te ge dé sé tõl, gyak ran csak a ma gas láz az egyet len
tü net (lá zas ec lamp sia, me nin ge á lis je lek). E kor ban gyak -
ran je lent ke zik há nyás és has me nés is.

6. Fer tõ zõ ké pes ség tar ta ma: A be teg ség tar ta ma alatt,
gyak ran a gyó gyu lást köve tõen is mind ad dig, amíg a szék -
let tel vagy vi ze let tel a S. typhi ürül. Tar tós kór oko zó hor -
do zás is ki ala kul hat.

7. Te en dõk a be teg ség elõ for du lá sa kor:
A) Te en dõk a be teg gel:
a) Je len tés: Be- és ki je len tés re kö te le zett. Az írás be li je -

len té sen kí vül az ese tet te le fo non, fa xon is je len te ni kell az 
ÁNTSZ meg be te ge dés he lye sze rint ille té kes me gyei in té -
ze té nek, va la mint az OEK Jár vány ügyi osz tá lyá nak.

b) El kü lö ní tés: Kö te le zõ, kór há zi fer tõ zõ osz tá lyon. A be -
te get ad dig kell el kü lö ní te ni, amíg a kli ni kai tü ne tek meg -
szû né se és az an ti bi o ti kus te rá pia be fe je zé sét kö ve tõ 48 óra
múl va el kez dett, egy mást kö ve tõ na po kon vett 3 szék let- és
vi ze let min ta vizs gá la ta ne ga tív ered ményt nem ad. Ha a
vizs gá lat so ro zat ból egy is po zi tív, az el kü lö ní tés meg szün -
tet he tõ, de a gyó gyul tat jár vány ügyi el len õr zés alatt kell tar -
ta ni mind ad dig, amíg a kór oko zó hor do zá sa meg nem szû -
nik. A jár vány ügyi el len õr zés alatt álló sze mélyt el kell til ta -
ni a 0–6 éves gyer me kek kö zös sé gé nek lá to ga tá sá tól vagy
ilyen kö zös sé gek ben, in téz mé nyek ben gyer me kek el lá tá sá -
val kap cso la tos ve szé lyez te tõ mun ka kör tõl, a köz vet len be -
teg el lá tás so rán étel- és gyógy szer ki osz tás vég zé sé tõl; il let -
ve hõ ke ze lés nél kül köz vet le nül köz fo gyasz tás ra ke rü lõ
élel mi sze rek, éte lek, ita lok ke ze lé sé tõl: köz ét kez te tés ben,
víz mû vek ben való fog lal koz ta tás tól; anya tej adá sá tól, il let ve 
anya tej ke ze lés tõl. A be teg, il let ve kór oko zó-ürí tõ la ká sá ból
(ház tar tá sá ból) köz fo gyasz tás ra ke rü lõ élel mi szer, ital ki vi -
te lét is meg kell til ta ni.

c) Jár vány ügyi la bo ra tó ri u mi vizs gá lat: Kö te le zõ.
Diag nosz tikus cél ra be kül den dõ szék let, vi ze let és ste ri -

len, al va dás gát ló nél kül vett vér min ta. (Ja va solt ke res ke -
del mi ha e mo cul tu ra pa lac kok ba vett vér be kül dé se is.) Az
elsõ min tá kat le he tõ leg az an ti bi o ti kum te rá pia meg kez dé -
se elõtt a be teg ség elsõ nap ja i ban kell ven ni. A vizs gá la to -
kat – ha a te nyész tés ne ga tív ered mé nyû – cél sze rû 3 hé ten
be lül több ször meg is mé tel ni, ak kor is, ha a be teg idõ köz -
ben an ti bi o ti kum ke ze lés ben ré sze sül. A kór oko zó vá la dé -
kok ból való ki te nyész té se és az is mé telt sze ro ló gi ai vizs -
gá la tok ban ész lelt ti ter emel ke dés meg erõ sí ti a kli ni kai
 diagnózist. Fel sza ba dí tó és el len õr zõ vizs gá lat cél já ra
szék le tet és vi ze le tet kell kül de ni [lásd a 7. A) b) pont ban
fog lal ta kat]. A has tí fusz ból gyó gyult és az el kü lö ní tés alól
fel sza ba dí tott sze mély nél az utol só po zi tív le let tõl szá mí -
tott 1 éven át ha von ta egy al ka lom mal szék let- és vi ze let -
vizs gá la tot kell vé gez ni.

d) Fer tõt le ní tés: Fo lya ma tos és zá ró fer tõt le ní tés szük -
sé ges. A fer tõ zõ be teg vagy arra gya nús sze mély kör nye -
ze té ben a fo lya ma tos fer tõt le ní tés nek ki kell ter jed nie
mind azon esz köz re, tárgy ra, fe lü let re, mely szék let tel, vi -
ze let tel szennye zõ dött vagy szennye zõd he tett. Leg fon to -
sabb a kéz fer tõt le ní té se, me lyet fo lya ma to san a fer tõ zés
meg szûn té ig mind a be teg nek, mind pe dig az ápo ló sze mé -
lyek nek vé gez ni ük kell fõ leg a WC-hasz ná lat után, ét ke zé -
sek elõtt, il let ve a be teg el lá tás, be teg ápo lás be fe jez té vel.
Igen fon tos a be teg ál tal hasz nált WC, il let ve ár nyék szék,
ágy tál tar tal má nak vá la dék fer tõt le ní tõ szer rel való ele gyí -
té se, ma gá nak az edény zet nek, WC-kagy ló nak, ülõ ké nek
stb. be áz ta tá sos, le mo só mód szer rel tör té nõ de zin fek ci ó ja.
Ugyan így fo lya ma to san fer tõt le ní te ni kell a be teg ál tal
hasz nált evõ- és ivó e dény ze tet, evõ esz kö zö ket, étel ma ra -
dé kot. Be áz ta tás sal, il let ve fer tõt le ní tõ mo sás sal kell fer -
tõt le ní te ni a be teg, il let ve az ápo ló sze mély zet ál tal hasz -
nált tex tí li á kat (ágy ne mû, há ló ru ha, vé dõ kö peny, tö rül kö -
zõ stb.). A be teg szo ba pad ló za tát, eset leg kon ta mi ná ló dott
bú tor za tát, egyéb tár gya it is fer tõt le ní te ni kell. Ro var men -
tes sé get biz to sí ta ni kell.

B) Te en dõk a be teg kör nye ze té ben:

A be teg gel érint ke zett sze mé lye ket 21 nap ra jár vány -
ügyi meg fi gye lés alá kell he lyez ni és ezen idõ re ki kell til -
ta ni a 7. A) b) pont ban fel so rolt fog lal ko zá sok ból és in téz -
mé nyek bõl. A be teg gel érint ke zett és jár vány ügyi meg fi -
gye lés alá he lye zett sze mé lyek fog lal ko zá su kat/te vé keny -
sé gü ket, il let ve kö zös sé gek lá to ga tá sát csak ak kor foly tat -
hat ják, ha a meg fi gye lé si idõ má so dik-har ma dik he té ben
el kez dett, egy mást kö ve tõ na po kon vett 2 szék let- és vi ze -
let min ta vizs gá la ta ne ga tív ered ményt adott. 0–6 éves
gyer me kek kö zös sé gé ben tör tént meg be te ge dés ese tén
21 na pi fel vé te li zár la tot kell el ren del ni. Ha a meg be te ge -
dést kór há zi osz tá lyon ész lel ték, a be teg el kü lö ní té se után
a vele érint ke zett ápol ta kat és az ápo ló sze mély ze tet
21 nap ra jár vány ügyi meg fi gye lés alá kell he lyez ni, és el
kell vé gez ni a vi ze let- és szék let vizs gá la to kat. Az ese -
mény, to váb bá az osz tály adott sá ga i tól füg gõ en 21 na pos
fel vé te li zár lat is el ren del he tõ. Meg be te ge dés vagy tü net -
men tes ürí tés ese tén ér te lem sze rû en az elõ zõ pon tok ban
fel so rol tak sze rint kell el jár ni (el kü lö ní tés, jár vány ügyi
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 ellenõrzés, mun ká ból való ki til tás stb.). Ha a be teg gel
érint ke zett ápol tak alap be teg sé ge meg en ge di, ha za bo csát -
ha tók, de ott ho nuk ban a jár vány ügyi meg fi gye lést foly tat -
ni kell, s ezt zá ró je len té sük re fel kell je gyez ni, a la kó hely
sze rint ille té kes vá ro si in té zet egy ide jû ér te sí té se mel lett.
A be teg el kü lö ní té se után a csa lá di és mun ka he lyi kör nye -
ze té ben élõ sze mé lye ket ak tív im mu ni zá lás ban kell ré sze -
sí te ni. A fer tõ zés for rá sát fel kell ku tat ni. A be teg kör nye -
ze té ben kór oko zó-hor do zás ra irá nyu ló szék let szû rõ vizs -
gá la tot kell vé gez ni. A fel de rí tett po zi tív sze mé lye ket jár -
vány ügyi el len õr zés alá kell he lyez ni, s ve lük kap cso la tos
el já rá so kat és la bo ra tó ri u mi vizs gá la ta i kat e jog sza bály
30.  § (2)–(6) be kez dé sé ben fog lal tak sze rint kell el vé gez -
ni.

A kór oko zó gaz da la kás vál toz ta tá sá ról vagy ha lá lá ról
há zi or vo sa ér te sí ti a te rü le ti leg ille té kes vá ro si in té ze tet.
Az utób bi je len ti az ese ményt a te rü le ti leg ille té kes me gyei 
in té zet nek (majd ez az OEK Jár vány ügyi osz tá lyá nak), va -
la mint la kás cím vál to zás ese tén meg kül di a kór oko zó gaz -
da nyil ván tar tá si lap ját az új la kó hely sze rint ille té kes vá -
ro si in té zet nek.

A kór oko zó-ürí tõk és kór oko zó gaz dák fel sza ba dí tá sá ra
(jár vány ügyi el len õr zé sük meg szün te té sé re) vo nat ko zó el -
já rá sok:

A) A kór oko zó-ürí tõ fel sza ba dí tá sá ra vo nat ko zó vizs gá -
la to kat

a) meg le het in dí ta ni, ha la bo ra tó ri u mi el len õr zõ vizs gá -
la tai leg alább 6 hó na pon át fo lya ma to san ne ga tí vak;

b) meg kell in dí ta ni, ha az el len õr zõ vizs gá la tok egy
éven át fo lya ma to san ne ga tí vak.

A fel sza ba dí tó vizs gá lat 8 egy más után kö vet ke zõ hé ten 
át vég zett heti 1 iden ti fi kált szék let és vi ze let bak te rioló -
giai vizs gá la tá ból áll. Ha ezek mind ne ga tí vak és e vizs gá -
la tok után vett du o de ná lis vá la dék vizs gá la ta is ne ga tív, a
bak té ri um ürí tõ jár vány ügyi el len õr zé se meg szün tet he tõ.

B) A kór oko zó gaz da fel sza ba dí tó vizs gá la ta it ak kor le -
het meg in dí ta ni, ha fél éven kén ti el len õr zõ vizs gá la tai leg -
alább két éven át fo lya ma to san ne ga tív ered mé nyû ek vol -
tak, és a kór oko zó gaz da kéri a jár vány ügyi el len õr zés
meg szün te té sét.

A fel sza ba dí tó vizs gá lat 6 hó na pon át ha von ta 2 al ka -
lom mal (össze sen te hát 12) sze mé lyes el len õr zés mel lett
vett szék let- és vi ze let min ta bak te rioló giai vizs gá la tá ból
áll. Ha ezek, va la mint a vizs gá la tok után vég zett du o de ná -
lis vá la dék vizs gá lat is ki vé tel nél kül ne ga tív ered ménnyel
zá rult, a kór oko zó gaz dát fel kell sza ba dí ta ni. A fel sza ba dí -
tott kór oko zó gaz dát még to váb bi egy évig ha von ta egy al -
ka lom mal la bo ra tó ri u mi lag el len õriz ni kell.

8. Meg elõ zés:
A) Ál ta lá nos egész ség ügyi rend sza bá lyok be tar tá sa: Az 

élel mi sze rek, ita lok hi gi é nés ke ze lé se és for gal ma zá sa,
meg fe le lõ te le pü lés- és kör nye zet-egész ség ügyi fel té te lek
(jó ivó víz-el lá tás, szenny víz el ve ze tés és -tisz tí tás, sze mét -
ke ze lés stb.) biz to sí tá sa, egész ség ne ve lés, fel vi lá go sí tás,
ma gas fokú sze mé lyi hi gi é ne, kór oko zó-hor do zók fel ku ta -
tá sa és jár vány ügyi el len õr zé se.

B) Vé dõ ol tás: Vé dõ ol tás ban kell ré sze sí te ni – a B) pont -
ban le ír ta kat is figye lembe véve – 1–60 éves ko rig:

a) azo kat, akik S. typhi kór oko zó-hor do zó (kór oko -
zó-ürí tõ vagy kór oko zó gaz da) kör nye ze té ben él nek,

b) azo kat, kik fog lal ko zá suk kö vet kez té ben vagy egyéb
ok ból a S. typhi fer tõ zés ve szé lyé nek fo ko zot tab ban van -
nak ki té ve (kór há zi fer tõ zõ osz tá lyok, la bo ra tó ri u mok, fer -
tõt le ní tõ in té ze tek dol go zói, csa tor na mun ká sok, mély épí -
tõ dol go zók stb.) mind ad dig, amíg a ve szé lyez te tett sé gük
fenn áll.

Typhus exant he ma ti cus
(Ki üté ses tí fusz)
BNO10: A75.0 és A75.1
1. Kór oko zó: Ric kett sia pro wa ze ki.
2. Fer tõ zés for rá sa: A be teg em ber a he veny szak ban

vagy a ké sõi re ci dí va ide jén (Brill-Zins ser-fé le be teg ség
BNO10: A75.1).

3. Ter je dé si mód: A ru ha te tû ter jesz ti. A ru ha te tû a be -
teg vé ré nek szí vá sa kor fer tõ zõ dik. A ric kett si ák a tetû bél -
hám já ban el sza po rod nak, és an nak szék le té vel ürül nek.
Az em ber a tetû ürü lé két va ka ró zás kor a bõ ré be dör zsö li,
rit kán por fer tõ zés is elõ for dul hat, be szá radt ru ha te tû-ürü -
lék be lég zé se út ján.

4. Lap pan gá si idõ: 1–2 hét, leg gyak rab ban 12 nap.
5. Fon to sabb tü ne tek: Több nyi re hir te len kez det, ma gas 

láz zal, erõs fej fá jás sal, szé dü lés sel, ká bult ság gal. A vér -
nyo más je len tõ sen csök ken, a 4–7. na pon a tör zsön és a
vég ta go kon ki üté sek je len nek meg, me lyek kez det ben ro -
se o la sze rû ek, ké sõbb pi ro sab bá, majd bar nás sá vál nak és
kö ze pü kön pont sze rû be vér zés lát ha tó. Ideg rend sze ri tü -
ne tek (apat hia, de lí ri um) is ki ala kul nak. A he veny szak kb. 
2 hé tig tart, az abor tív ese tek gya ko ri ak. A be teg ség le zaj -
lá sa után la tens ál la pot ban ric kett si ák ma rad hat nak a szer -
ve zet ben, s ezek évek múl va ké sõi re ci dí vát okoz hat nak:
Brill-Zins ser be teg ség. A re ci dí va nincs ru ha tet vek je len -
lé té hez köt ve, de ha a be teg ru ha tet ves, ab ban az eset ben
fer tõ zõ ké pes, kör nye ze té re ve szé lyes. A Brill-Zins ser be -
teg ség kli ni kai le fo lyá sa rend sze rint eny he.

6. Fer tõ zõ ké pes ség tar ta ma: A be teg vére a lá zas szak -
ban és utá na még 2–3 na pig fer tõz. A ru ha te tû a vér szí vás
után 5–10 nap múl va kez di a kór oko zó kat ürí te ni, s két hét
múl va rend sze rint el pusz tul. Be szá radt ürü lé ke 6 hó na pig
fer tõ zõ ké pes ma rad hat.

7. Te en dõk a be teg ség elõ for du lá sa kor:
A) Te en dõk a be teg gel:
a) Je len tés: Be- és ki je len tés re kö te le zett. Te le fo non

vagy fa xon is je len ten dõ az OEK Jár vány ügyi osz tá lyá nak
és az ÁNTSZ meg be te ge dés he lye sze rint ille té kes me gyei 
in té ze té nek. Ugyan így kell el jár ni a Brill-Zins ser be teg ség 
ese tén is.

b) El kü lö ní tés: A be te get azon nal ható mód szer rel tör -
tént tet vet le ní tés után kór ház ban fer tõ zõ osz tá lyon kell el -
kü lö ní te ni.

c) Jár vány ügyi la bo ra tó ri u mi vizs gá lat: Kö te le zõ. Be -
kül den dõ 5 ml al va dás gát ló nél kül le vett vér a We il-Fé lix
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re ak ció el vég zé sé re az ÁNTSZ te rü le ti leg ille té kes me -
gyei in té ze té nek la bo ra tó ri u má ba, il let ve 5 ml szin tén al -
va dás gát ló nél kül vett vér pe dig komp le ment kö té si re ak -
ció cél já ra az OEK Vi ro ló gi ai fõ osz tá lyá ra. A We il-Fé lix
re ak ció nem spe ci fi kus a kór oko zó ki mu ta tá sá ra (Brill-be -
teg ség ben ne ga tív, de Pro te us-fer tõ zés ben po zi tív), ezért
ön ma gá ban még po zi tív (> 1:200) eset ben sem diag -
nosztikus ér té kû. Ek kor vett újabb vér min tá val a spe ci fi -
kus ric kett sia komp le ment kö té si re ak ció ad biz tos di ag nó -
zist. A po zi tív re ak ci ó ról a be kül dõt, az ÁNTSZ te rü le ti leg 
ille té kes me gyei in té ze tét és az OEK Jár vány ügyi osz tá -
lyát te le fo non vagy fa xon azon nal ér te sí te ni kell.

d) Fer tõt le ní tés: Szi go rí tott fo lya ma tos és zá ró fer tõt le -
ní tés vég zen dõ, me lyet a vá ro si in té zet el len õriz. A fer tõ zõ 
be teg vagy arra gya nús sze mély kör nye ze té ben azon nal
fo lya ma tos fer tõt le ní tés meg kez dé se szük sé ges. A te tû -
men te sí té sen kí vül fer tõt le ní te ni kell a be teg vagy az erre
gya nús sze mély kör nye ze tét (la ká sát, tar tóz ko dá si he lyét), 
fe hér ne mû jét, al só ne mû jét, ágy ne mû jét stb., va la mint a
be teg gel érint ke zés be ke rült és jár vány ügyi meg fi gye lés
alá vont sze mé lye ket is. A be teg vagy arra gya nús sze -
mély, il let ve kon takt sze mé lyek tes tét 2%-os Li qu or kre so -
li sa po na tus ol dat tal kell le mos ni. A tex tí li ák fer tõt le ní té -
sé re el sõ sor ban a hõ ha tá son ala pu ló fer tõt le ní té si mód sze -
re ket (ki fõ zés, áram ló víz gõz, túl nyo má sos gõz stb.) kell
al kal maz ni. Ké mi ai fer tõt le ní tõ el já rá sok hoz (be áz ta tás
stb.) al de hid ha tó anya gú de zin fi ci en sek al kal ma zá sa in do -
kolt.

B) Te en dõk a be teg kör nye ze té ben:
Tet ves sé gi vizs gá lat, szük ség ese tén tet vet le ní tés azon -

nal ható mód sze rek kel a vá ro si in té zet irá nyí tá sá val, a te -
tû men tes ál la pot fenn tar tá sa. A be teg kör nye ze té ben élõ
sze mé lye ket 15 nap ra jár vány ügyi zár lat alá kell he lyez ni.
A lá zas nak ta lált és a be teg ség re gya nús sze mé lyek tõl
ugyan úgy kell vért vizs gá lat ra be kül de ni, mint ahogy az a
be teg ese té ben tör tént. Fer tõ zõ for rás-ku ta tást kell vé gez ni.

8. Meg elõ zés: Ru ha tet vek el le ni vé de ke zés rend sze res
tet ves sé gi vizs gá la tok, tet vet le ní tés és az el tet ve se dés
meg aka dá lyo zá sa. A tet vet le ní tést vég zõ egész ség ügyi
dol go zók vé dõ ru há za tot és egyé ni vé dõ fel sze re lést kö te le -
sek vi sel ni. A Brill-Zins ser be teg ség csak ru ha tet ves kör -
nye zet ben fer tõ zõ, s ilyen kor ugyan úgy kell el jár ni a be teg
kör nye ze té ben mint ki üté ses tí fusz ese té ben. Ha azon ban a 
ké sõi re ci dí va te tû men tes kör nye zet ben je lent ke zik, s ez
jár vány ügyi vizs gá lat tal két sé get ki zá ró an meg ál la pít ha tó, 
nincs szük ség tet vet le ní tés re és kü lön le ges kor lá to zó in -
téz ke dé sek re a be teg kör nye ze té ben.

Va ri cel la
(Bá rány him lõ)
BNO10: B01
1. Kór oko zó: A Va ri cel la-Zos ter ví rus, V-Z-ví rus.
2. Fer tõ zés for rá sa: A be teg em ber.
3. Ter je dé si mód: Csepp fer tõ zés, a be teg gel való köz -

vet len érint ke zés, vá la dé kok kal fris sen szennye zett tár -
gyak út ján.

4. Lap pan gá si idõ: 2–3 hét.

5. Fon to sabb tü ne tek: Mér sé kelt láz zal, eny he köz ér ze ti 
za va rok kal kez dõ dik. A test kü lön bö zõ ré sze in fol tos ki -
üté sek (ma cu lák) ke let kez nek, me lyek bõl rö vi de sen pa pu -
la, majd tisz ta benn ékû hó lyag (ve si cu la) ala kul ki. A
benn ék rö vi de sen meg za va ro so dik, pusz tu lá vá ala kul, vé -
gül pör kö sö dés sel gyó gyul. Jel lem zõ tu laj don sá ga a va ri -
cel lá nak, hogy az exant he mák nem egy szer re je len nek
meg, ha nem fo ko za to san ter jed nek el, és ezért egy ide jû leg
fej lõ dé sük kü lön bö zõ stá di u ma it le het meg fi gyel ni,
ugyan azon a test ré szen is. A nyál ka hár tyán az enant he ma
rend sze rint ki fe ké lye se dik. A va ri cel la hó lya gok szu pe rin -
fek ció kö vet kez té ben el gennyed het nek. Szö võd mé nyek:
pne u mo nia, en cep ha li tis.

A Va ri cel la-Zos ter ví rus a va ri cel la gyó gyu lá sa után az
ese tek egy ré szé ben az in ter ver teb ra lis gang li o nok ban la -
tens for má ban meg ma rad, és ké sõbb re ak ti vá lód hat (Her -
pes zos ter BNO10: B02). Az ideg rend sze ri lo ka li zá ci ó nak
meg fele lõen, fáj dal mas kez det után, a va ri cel lá hoz ha -
sonló el vál to zá sok je len nek meg. Rit ka eset ben a gyul la -
dá sos fo lya mat a mo to ros ideg sej tek re is át ter jed het és bé -
nu lá so kat okoz hat. A ki üté sek pör kö sö dés sel gyó gyul nak.
A be teg ség rend sze rint fel nõtt kor ban for dul elõ. A be teg
vé ré ben V-Z ví rus el le ni el len anya gok ta lál ha tók.

6. Fer tõ zõ ké pes ség tar ta ma: Az elsõ tü ne tek meg je le -
né sé tõl szá mít va a pör kök be szá ra dá sá ig.

7. Te en dõk a be teg ség elõ for du lá sa kor:

A) Te en dõk a be teg gel:

a) Je len tés: Be je len ten dõ, ki je len tés csak szö võd mény
elõ for du lá sa, va la mint fa tá lis ki me ne tel ese tén kö te le zõ.

b) El kü lö ní tés: A va ri cel lás és her pes zos te res be te get a
gyer me kek tõl a pör kök be szá ra dá sá ig, de leg alább az
erup tio meg je le né sé tõl szá mí tott 1 hé tig el kell kü lö ní te ni.
Her pes zos te res be teg kör nye ze té ben a fo gé kony gyer me -
kek va ri cel lá ban meg be te ged het nek. Kór há zi elõ for du lás
ese tén a be te get haza le het bo csá ta ni to váb bi el kü lö ní tés re, 
ha alap be teg sé ge ezt meg en ge di, ha ez nem le het sé ges,
fer tõ zõ osz tály ra kell át he lyez ni. A bak te ri a lis szu pe rin -
fek ció el ke rü lé se ér de ké ben gennyes bõr gyul la dá sok ban,
ton sil li tis ben stb. szen ve dõ fel nõt tet el kell tá vo lí ta ni a be -
teg kör nye ze té bõl.

c) Jár vány ügyi la bo ra tó ri u mi vizs gá lat: Nem szük sé -
ges.

d) Fer tõt le ní tés: Fo lya ma tos fer tõt le ní tés szük sé ges. A
fer tõ zõ be teg, va la mint a fer tõ zõ meg be te ge dés re gya nús
sze mély kör nye ze té ben szük sé ges fer tõt le ní té si te en dõk a
fo lya ma tos kéz fer tõt le ní té sen kí vül az orr- és to rok vá la dé -
kok, a bõr la e si ók tar tal má nak fer tõt le ní té sé re ter jed jen ki.
En nek so rán mind azon esz kö zö ket (evõ esz kö zök, ivó edé -
nyek stb.), tár gya kat (já té kok stb.), tex tí li á kat (zseb ken dõ,
ágy ne mû, há ló ru ha, tö rül kö zõ), me lyek a vá la dé kok kal
fer tõ zõd tek, vagy fer tõ zõd het tek, vi ru cid ha tá sú dezinfi -
ciensekkel kell a fer tõ zõ ké pes ség meg szûn té ig fo lya ma to -
san fer tõt le ní te ni.
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B) Te en dõk a be teg kör nye ze té ben:
a) A be teg gel érint ke zett, va ri cel lán át nem esett 6 éven

alu li gyer me ke ket 21 nap ra jár vány ügyi meg fi gye lés alá
kell he lyez ni. Amennyi ben a jár vány ügyi meg fi gye lés ide -
je alatt kli ni kai tü ne tek je lent kez nek, or vos hoz kell for dul -
ni.

b) 6 éven alu li kö zös ség ben 21 napi fel vé te li zár la tot
kell el ren del ni va ri cel lán át nem esett gyer me kek ré szé re.
Ilyen gyer me ket a fel vé te li zár lat ide je alatt csak ak kor le -
het fel ven ni, ha szü lõ a fel vi lá go sí tás el le né re is, írás ban
kéri azt.

c) Te en dõk kór ház ban ész lelt meg be te ge dés ese tén:
Kór há zi gyer mek osz tá lyon elõ for dult meg be te ge dés

ese tén a be teg gel érint ke zett, va ri cel lán át nem esett gyer -
me ke ket az utol só érint ke zés tõl szá mí tott 21 napi idõ re jár -
vány ügyi meg fi gye lés alá kell he lyez ni. A kon takt sze mé -
lyek alap be teg sé gük gyó gyu lá sa után a kór ház ból ezen idõ 
alatt is ki en ged he tõk, de a jár vány ügyi meg fi gye lést ott ho -
nuk ban foly tat ni kell. A zá ró je len té sen ezért fel kell tün tet -
ni a kon tak tus té nyét és az utol só érint ke zés nap ját. Az osz -
tá lyon a va ri cel lán át nem esett gyer me kek ré szé re 21 na -
pos fel vé te li zár la tot csak ab ban az eset ben kell el ren del ni,
ha a kon takt be te ge ket – alap be teg sé gük gyó gyu lá sa
után – az érint ke zés tõl szá mí tott 12 na pon be lül nem tud -
ják ha za bo csá ta ni, vagy a to váb bi ápo lás ra szo ru ló kat
más hol izo lál ni. A fer tõ zés ve szé lyé nek ki tett, le gyen gült,
va ri cel lán még át nem esett be teg gyer me kek szá má ra ja -
va solt a passzív im mu ni zá lás spe ci fi kus im mun-glo bu lin -
nal, mely ki vé di vagy eny hí ti a meg be te ge dést, amennyi -
ben az ex po zí ci ót kö ve tõ 96 órán be lül be adás ra ke rül.

d) Azon anyák új szü lött je i nek, akik nél a va ri cel la kli ni -
kai tü ne tei a szü lést meg elõ zõ en 5 nap pal vagy a szü lés
után 48 órá val je lent kez nek, va ri cel la-zos ter im mun-glo -
bu lin adá sa ja va solt.

8. Meg elõ zés: Élõ, at te nu ált ví rust tar tal ma zó vak ci ná -
val a le u ké mia-el le nes ke ze lés ben ré sze sü lõ vagy szerv át -
ül te tés re ke rü lõ egyé nek ol tá sa ja va solt. (Az im mun hi á -
nyos be te ge ket ápo ló egész ség ügyi dol go zók vé dõ ol tá sa is 
in do kolt.)

Va ri o la 
(Fe ke te him lõ)
BNO10: B03
Az utol só ter mé sze tes úton szer zett him lõ meg be te ge -

dés 1977 ok tó be ré ben Szo má li á ban for dult elõ. A glo bá lis
era di ká ci ó ról  szóló bi zo nyít ványt két év vel ké sõbb ír ták
alá, me lyet 1980 má ju sá ban az Egész ség ügyi Vi lág szer ve -
zet Köz gyû lé se is dek la rált.

1. Kór oko zó: A Pox vi ri dae csa lád Chor do pox vi ri dae al -
csa lád já nak Ort ho pox ví rus nem zet sé gé be tar to zó Pox vi -
rus va ri o lae.

2. Lap pan gá si idõ: 7–17 nap, leg gyak rab ban 12–14
nap. A ki üté sek 2–4 nap pal ké sõbb je len nek meg.

3. Ter je dé si mód: A kór oko zó ter mé sze tes kö rül mé nyek 
kö zött a be te gek lég úti vá la dé ká val, csepp fer tõ zés sel ter -
jed. A fer tõ zés be kö vet kez het a be teg lég úti vá la dé ka i val,

to váb bá a bõr- és nyál ka hár tya-el vál to zá sok tar tal má val
tör té nõ köz vet len érint ke zés, il let ve a vá la dé kok kal
szennye zett tár gyak köz ve tí té sé vel is. A be szá radt vá la dék 
pora lég áram lat út ján tá vo lab bi he lyi sé gek be is el ke rül het. 
Bi o ló gi ai fegy ver ként tör té nõ al kal ma zá sá nak leg va ló szí -
nûbb mód ja a kór oko zó ae ro sol for má já ban a lég tér be tör -
té nõ ki jut ta tá sa.

4. Kli ni kai kép: A be teg ség nek két fõ for má ját ír ták le:
Va ri o la ma jor (vera), a le ta li tás 20–40%, vagy en nél ma -
ga sabb. Va ri o la mi nor (alast rim), me lyet a va ri o la ví rus
gyen gébb vi ru len ci á jú vál to za ta oko zott. A kór kép meg fe -
lel a va ri o la ve rá nak, de an nál jó val eny hébb le fo lyá sú, a
le ta li tás 1% alat ti. A be teg ség rit ka, de min den eset ben ha -
lá los végû for má ja a pri mer ha e morr ha gi ás va ri o la. A him -
lõ he veny kli ni kai tü ne tei ví rus fer tõ zés re, leg in kább inf -
luenzára em lé kez tet nek, több nyi re hir te len kez det, ma gas
láz, fej fá jás, szé dü lés jel lem zi a prod ro má lis sza kot. A
kez de ti tü ne tek után két-há rom nap pal a láz le esik, és meg -
je len nek a ki üté sek. A bõr el vál to zá sok sza bá lyos fej lõ dést 
mu tat nak: elõbb gom bos tû fej nyi la pos fol tocs kák je len nek 
meg, ame lyek ké sõbb pa pu lá vá nõ nek, majd ve si cu lá vá
ala kul nak. A ve si cu la több re ke szes, be le szú rás ra nem esik
össze. A ki üté sek meg je le né sé tõl szá mí tott 5. nap ra a hó -
lya gocs ka benn éke za va ros sá vá lik és ki ala kul a him lõs
pus tu la. Az orr és a száj nyál ka hár tyá ján meg je le nõ el vál -
to zá sok ki fe ké lye sed nek, en nek kö vet kez té ben nagy -
mennyi sé gû ví rus jut a száj ba és a to rok ba. A him lõ fel is -
me ré sét elõ se gí tõ egyéb kli ni kai tü ne tek: 2–4 na pos,
nem-spe ci fi kus be ve ze tõ lá zas szak, izom fáj da lom, a ki -
ütés az ar con és a vég ta go kon (a te nyé ren és a tal pon is) a
leg sû rûbb, el len tét ben a va ri cel la ki üté se i nek do mi nán san
tör zsi lo ka li zá ci ó já val. A ki ütés rend sze rint 1–2 hé ten be -
lül pör kö sö dik, a va ri cel la ki üté se i tõl el té rõ en – ame lyek
fo ko za tos sá got mu tat nak – a him lõs ki üté sek azo nos stá -
diumban van nak.

Eset de fi ní ci ók: 

Gya nús eset:

a) Olyan sze mély, aki nél him lõ re gya nús kli ni kai tü ne -
te ket ész lel nek.

b) Olyan sze mély, aki nél atí pu sos tü ne te ket ész lel nek,
azon ban epi de mi o ló gi ai kap cso lat ba hoz ha tó egy iga zolt,
vagy egy va ló szí nû sít he tõ eset tel.

Va ló szí nû sí tett eset: Olyan sze mély, aki nél him lõ re
gya nús kli ni kai tü ne te ket ész lel nek, és:

vagy elekt ron mik ro szkó pos, vagy PCR vizs gá lat tal ort -
ho pox ví rus je len lé tét iga zol ták a be teg vizs gá la ti anya gá -
ban,

vagy epi de mi o ló gi ai kap cso lat ba hoz ha tó iga zolt, vagy
va ló szí nû sít he tõ eset tel.

Meg erõ sí tett eset: A be teg ség kez de ti fá zi sá ban lévõ
olyan sze mély, aki nél a kli ni kai tü ne tek a him lõ re jel lem -
zõ ek és a la bo ra tó ri u mi vizs gá lat az aláb bi ak kö zül leg -
alább egy mód szer rel si ke res volt:

vagy elekt ron mik ro szkó pos vizs gá lat tal va ri o la ví rus
ki mu ta tá sa;
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vagy PCR mód szer rel a va ri o la ví rus DNS-ének ki mu ta -
tá sa, majd szek ve ná lá sa.

A di ag nó zis la bo ra tó ri u mi kri té ri u mai

Egy kli ni kai min tá ból a him lõ ví rus izo lá lá sa.

VAGY

A min tá ban po li me ráz lánc re ak ció (PCR) mód szer rel a
va ri o la ví rus DNS-ének azo no sí tá sa, majd szek ve ná lá sa.

VAGY

Egy kli ni kai min tá ban a Va ri o la ví rus ki mu ta tá sa ne ga -
tív-fes té ses elekt ron mik ro szkó pos vizs gá lat tal.

5. A fer tõ zõ ké pes ség idõ tar ta ma: Az elsõ kli ni kai tü ne -
tek meg je le né sé tõl a pör kök le vá lá sá ig, ál ta lá ban négy-öt
hé tig tart. A be teg a ko rai szak ban a leg fer tõ zõbb.

6. Te en dõk a be teg ség elõ for du lá sa kor

A) Te en dõk a be teg gel

a) Je len tés: Be- és ki je len tés re kö te le zett. A meg be te ge -
dés gya nú ját az írás be li je len tés meg té te lén kí vül te le fo -
non, fa xon azon nal je len te ni kell az OEK-nek és az
ÁNTSZ meg be te ge dés he lye sze rint ille té kes me gyei in té -
ze té nek. Mun ka idõn túl és mun ka szü ne ti idõ ben az OEK
Jár vány ügyi ügye le té nek és az ÁNTSZ ügye let nek, akik
ér te sí tik az Or szá gos Tisz ti fõ or vo si Hi va tal ügye le ti szol -
gá la tát. Az or szá gos tisz ti fõ or vos je len tést tesz az Egész -
ség ügyi Mi nisz té ri um Jár vány ügyi Vé del mi Mun ka bi zott -
sá gá nak. A be teg ség vagy an nak gya nú ja je len ten dõ az
Eu ró pai Unió ille té kes ha tó sá ga i nak és a WHO-nak.

b) El kü lö ní tés: A be te get vagy a be teg ség re gya nús sze -
mé lye ket az or szá gos tisz ti fõ or vos ál tal ese ten ként ki je lölt
kór ház fer tõ zõ osz tá lyán kell el kü lö ní te ni a pör kök le vá lá -
sá nak be fe je zõ dé sé ig. Szük ség ese tén a be teg szál lí tá sát
csak erre ki je lölt be teg szál lí tó jár mû és ki je lölt sze mély zet
vé gez he tik. A be te get vagy a be teg ség re gya nús sze mé lye -
ket egye di leg kell el kü lö ní te ni: egy he lyi ség ben csak egy
be te get sza bad el he lyez ni. Jár vány ese tén több be teg is el -
he lyez he tõ egy szo bá ban. Az izo lá ló kór te rem nek spe ci á -
lis szel lõz te tés fel té te le i vel kell ren del kez ni. A be teg ápo -
lá sát csak az erre ki je lölt sze mé lyek vé gez he tik. A be teg
ápo lá sa, gon do zá sa so rán tel jes vé dõ ru há za tot [egy szer -
hasz ná la tos, ned ves sé get át nem eresz tõ kö peny vagy ove -
rall, arc vé dõ maszk, lég zés vé dõ (ha a dol go zó nem ol tott),
vé dõ kesz tyû stb.] kell vi sel ni.

c) Fer tõt le ní tés: A be teg vagy a him lõ meg be te ge dés re
gya nús sze mély kör nye ze té ben szi go rí tott, fo lya ma tos és
szi go rí tott zá ró fer tõt le ní tést szük sé ges vé gez ni, ame lyet
az egész ség ügyi ha tó ság nak a hely szí nen kell el len õriz ni.
A fo lya ma to san vég zett kéz fer tõt le ní té sen kí vül leg fon to -
sabb fer tõt le ní tõ te en dõk: az orr- és to rok vá la dék, a bõr
gennyes, pör kös vá la dé ka i nak, ezek kel a vá la dé kok kal
szennye zett tár gyak nak (evõ esz köz, ivó edény stb.), tex tí -
li ák nak (zseb ken dõ, ágy ne mû, há ló ru ha, tö röl kö zõ stb.),
va la mint a be teg szo ba bú to ra i nak fo lya ma tos fer tõt le ní té -
se. A fo lya ma tos fer tõt le ní tést, il let ve a be teg ápo lá sát,
gon do zá sát kü lö nös fi gye lem mel és gon dos ság gal kell vé -
gez ni, mert a be szá radt ví rus, kü lö nö sen a gennyes, pör kös 
vá la dék ban hosszabb ide ig fer tõ zõ ké pes ma rad. A szi go rí -

tott, fo lya ma tos fer tõt le ní tést „vi ru cid” ha tás sal ren del ke -
zõ de zin fi ci en sek kel kell vé gez ni.

d) Jár vány ügyi la bo ra tó ri u mi vizs gá lat: Kö te le zõ. A la -
bo ra tó ri u mi vizs gá lat hoz szük sé ges anya go kat (hó lyag -
benn ék, orr-, ga rat öb lí tõ fo lya dék, pörk, vér) az OEK Vi -
ro ló gi ai Fõ osz tá lyá nak mun ka tár sai ve szik le és szál lít ják
a la bo ra tó ri um ba. (Va ri o lá ra irá nyu ló diag nosztikus la bo -
ra tó ri u mi vizs gá lat csak 4-es fo ko za tú biz ton sá gi la bo ra tó -
ri um ban tör tén het.) A vi ro ló gi ai vizs gá la to kat csak him lõ
el len vé dett (pre pa rált) sze mé lyek vé gez he tik.

B) Te en dõk a be teg kör nye ze té ben: Sür gõ sen fel kell ku -
tat ni, és jegy zék be kell ven ni mind azo kat, akik a be teg gel
vagy a be teg ség re gya nús sze méllyel köz vet le nül érint kez -
tek. (Min den a be teg gel kap cso lat ba ke rült egész ség ügyi
dol go zó pri mer kon takt nak te kin ten dõ.) Az el sõd le ges
kon tak to kat azon nal vé dõ ol tás ban kell ré sze sí te ni és
18 na pi idõ tar tam ra szi go rú jár vány ügyi meg fi gye lés alá
kell he lyez ni. A ka ran tén cél já ra szol gá ló in téz ményt az
ÁNTSZ je lö li ki. A pri mer kon tak tok kö zött már le het nek
olyan sze mé lyek, akik nél olyan kli ni kai tü ne tek je lent kez -
nek, me lyek meg fe lel nek a him lõ prod ro má lis stá di u má -
nak. Eze ket a sze mé lye ket azon nal him lõ gya nús nak kell
mi nõ sí te ni és az e cél ra ki je lölt egész ség ügyi in téz mény -
ben kell el he lyez ni. A be teg gel köz vet ve érint ke zet te ket
(ún. má sod la gos kon tak tok) gon do san fel kell ku tat ni, vé -
dõ ol tás ban ré sze sí te ni és 18 na pig jár vány ügyi meg fi gye -
lés alá kell he lyez ni.

7. Meg elõ zés: A him lõ ví rus új bó li meg je le né se ese tén
szük sé ges te en dõ ket az Egész ség ügyi Mi nisz té ri um az ún.
Nem ze ti Him lõ-fel ké szü lé si Ter vé ben kell sza bá lyoz ni. A
ter vet öt éven te fe lül kell vizs gál ni.

Yer si ni o sis
(In tes ti na lis yer si ni o sis)
BNO10: A04.6

Ext ra in tes ti na lis yer si ni o sis
BNO10: A28.2
1. Kór oko zó: Yer si nia en te ro co li ti ca és Yer si nia pse u -

do tu ber cu lo sis.
2. Fer tõ zés for rá sa: A yer si ni ák re zer vo ár jai az ál la tok,

rit kán em ber. A pa to gén Y. en te ro co li ti ca ese tén a ser tés a fõ
fer tõ zõ for rás; gya ko ri a tü net men tes (pha rin ge a lis) kór oko -
zó-hor do zás, kü lö nö sen a téli hó na pok ban. Az Y. pseu -
dotuberculosis szé les kör ben el ter jedt szá mos ma dár és em -
lõs faj, fõ leg a rág csá lók és kis em lõ sök kö ré ben.

3. Ter je dé si mód: Fe cal-oral, fer tõ zött víz zel, élel mi sze -
rek kel, va la mint a fer tõ zött ál la tok kal vagy em ber rel tör té -
nõ kon tak tus ré vén.

4. Lap pan gá si idõ: 3–7 nap, ál ta lá ban 10 nap nál ke ve -
sebb.

5. Fon to sabb tü ne tek: He veny, fõ leg en te rá lis in fek ció
for má já ban fel lé põ be teg ség, amely nek azon ban szá mos
más kli ni kai meg je le né se is le het. Az Y. en te ro co li ti ca el -
sõ sor ban gast ro en te ro co li ti ses synd ro mát hoz lét re, az ese -
tek 10–30%-ában vé res has me nés je lent ke zik, a töb bi fer -
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tõ zõ en te ro co li tis tõl csak bak te ri o ló gi ai vizs gá lat tal le het
el kü lö ní te ni. Az Y. pse u do tu ber cu lo sis in kább akut me -
sen te ri á lis nyi rok cso mó-gyul la dást okoz: az ap pen dix tá -
jé kán erõs fáj da lom je lent ke zik, idõ sebb gyer me kek ben és
fel nõt tek ben ez ap pen di ci tis irá nyá ba te re li a gya nút. Az
Y. pse u do tu ber cu lo sis fer tõ zés leg sú lyo sabb for má ja a
sep ti ca e mia.

6. A fer tõ zõ ké pes ség tar ta ma: A kór oko zó a szék let tel a
tü ne tek fenn ál lá sá ig ürül, rend sze rint 2–3 hé tig. Ke ze let -
len ese tek ben a kór oko zó ürí tés 2–3 hó na pig is el tart hat.

7. Te en dõk a be teg ség elõ for du lá sa kor:
a) Je len tés: Be- és ki je len tés re kö te le zett.
b) El kü lö ní tés: Nem szük sé ges.
c) Jár vány ügyi la bo ra tó ri u mi vizs gá lat: Kö te le zõ. A

be teg tõl szék le tet és al va dás gát ló nél kül, ste ri len vett vér -
min tát kell az OEK bak te rioló giai osz tá lyá ra vagy az
ÁNTSZ te rü le ti leg ille té kes la bo ra tó ri u má ba kül de ni, a ti -
ter emel ke dés a di ag nó zist meg erõ sí ti. Ap pen dec to mia
ese tén meg na gyob bo dott nyi rok cso mót és az ap pen dix tar -
tal mát le het be kül de ni bak te rioló giai vizs gá lat ra. A nyi -
rok cso mók szö vet ta ni vizs gá la ta is alá tá maszt hat ja a di ag -
nó zist.

d) Fer tõt le ní tés: Fo lya ma tos fer tõt le ní tés szük sé ges. A
fer tõ zés meg elõ zé sé nél, il let ve a fer tõ zõ be teg kör nye ze té -
ben el sõ sor ban a kéz fo lya ma tos fer tõt le ní té se a leg fon to -
sabb te en dõ. La kás ban tar tott há zi ál la tok (el sõ sor ban ku -
tya, macs ka) ese té ben az ál la tok tar tóz ko dá si he lyé nek, il -
let ve szék le té nek, vi ze le té nek, ezek át me ne ti gyûj té sé re
szol gá ló edény zet, ho mok, per lit tar tal má nak fer tõt le ní té se 
ugyan csak ki emelt fon tos sá gú. Ügyel ni kell ezen vá la dé -
kok szó ró dá sá nak meg aka dá lyo zá sá ra, il let ve az ezek kel
kon ta mi ná ló dott fe lü le tek (pad ló zat stb.), il let ve tár gyak
(pl. bú tor kár pit stb.) gon dos és fo lya ma tos fer tõt le ní té sé re.

8. Meg elõ zés: A la kos ság fel vi lá go sí tá sa: a hús- és élel -
mi szer-ke ze lés hi gi é nés sza bá lya i nak be tar tá sa, nyers ser -
tés hús fo gyasz tá sá nak mel lõ zé se. Va don élõ és há zi ál la tok 
nyú zá sa, ete té se után kéz mo sás. Ál lat-egész ség ügyi rend -
sza bá lyok be tar tá sa.

Ví ru sos ha e morr ha gi ás láz (HL)
BNO10: A90-A99
Kü lön bö zõ ví ru sok ál tal oko zott he veny, láz zal, izom -

fáj da lom mal járó meg be te ge dés, mely nek so rán eny hébb,
sú lyo sabb vér zé ses el vál to zá sok (orr vér zés, ha e ma te me -
sis, me le na, ha e ma tu ria, gin gi va vér zés stb.) je lent kez het -
nek sú lyos kö vet kez mé nyek kel. A le ta li tás igen ma gas.
Ezen be teg sé gek nek az adja meg a je len tõ sé gét, hogy kór -
há zi kö rül mé nyek kö zött a fer tõ zés em ber rõl em ber re ter -
jed het, és a spe ci á lis kö rül mé nyek  miatt a szo ká sos nál jó -
val sú lyo sabb ese tek for dul nak elõ. E be teg sé gek kö zül
ket tõ nek a kór oko zó ja ha zánk ban is elõ for dul (Han ta ví rus
okoz ta meg be te ge dé sek: A98.5, J12.8 és a Kri mi-kon gói
HL: A98.0). Egy to váb bi ví rust (Rift-völ gyi láz: A92.4)
szá mos, ha zánk ban is ho nos szú nyog faj ter jesz ti, a kór -
oko zó be hur co lá sa ese tén te hát he lyi fer tõ zé si lánc ala kul -
hat ki. Több olyan ví rus van, me lyek be hur co lá sa fõ leg az

egész ség ügyi dol go zó kat ve szé lyez te ti vér, vé res vá la dé -
kok ré vén tör té nõ ter je dés sel (Mar burg-Ebo la HL: A98.3,
A98.4, Las sa-láz A96.2). Van nak HL-at oko zó ví ru sok,
me lyek be hur co lá sa nem jár kü lö nös ve széllyel, de meg ha -
tá ro zott jár vány ügyi in téz ke dé se ket igé nyel nek (Sár ga láz:
A95, mely kü lön fe je zet ben ta lál ha tó és a Den gue-láz:
A90–91). Je len fe je zet nem tar tal maz za azo kat a HL-kat,
me lyek be hur co lá sá nak nincs vagy na gyon ki csi a va ló szí -
nû sé ge.

Te en dõk a be teg ség elõ for du lá sa kor:

a) Je len tés: Be- és ki je len tés re kö te le zett, a meg be te ge -
dést vagy an nak gya nú ját az írás be li je len tés meg té te lén
kí vül te le fo non, fa xon is je len te ni kell az OEK Jár vány -
ügyi osz tá lyá nak, és az ÁNTSZ meg be te ge dés he lye sze -
rint ille té kes me gyei in té ze té nek. A be teg ség ki je len té se -
kor a fer tõ zõ be teg ki je len tõ la pon az „Or vos meg jegy zé -
se” ro vat ban kö zöl ni kell a vi ro ló gi ai vizs gá la tok ered mé -
nye sze rin ti di ag nó zist.

b) El kü lö ní tés: A be te get az erre ki je lölt egész ség ügyi
in téz mény be (Fõ vá ro si Szent Lász ló Kór ház) kell utal ni.
Az el kü lö ní tés egye di: egy he lyi ség ben csak egy be te get
sza bad el he lyez ni. A be teg ápo lá sát csak erre ki je lölt sze -
mély vé gez he ti. A be teg ápo ló ja ápo lás köz ben csak egy -
szer hasz ná la tos, ned ves sé get át nem eresz tõ kö penyt vagy
ove rállt hasz nál hat. Az el lá tó sze mély zet nek arc vé dõt kell
vi sel ni a vér rel, test ned vek kel, vá la dé kok kal (be le ért ve a
lé gú ti a kat is) tör té nõ kon ta mi ná ció meg elõ zé sé re. A sé rü -
lé sek meg elõ zé sét, el ke rü lé sét cél zó rend sza bá lyo kat szi -
go rú an be kell tar ta ni. A be teg ha lá la ese tén a holt test tel
való kon tak tust a mi ni má lis ra kell csök ken te ni. Bon co lás
ese tén spe ci á lis biz ton sá gi rend sza bá lyo kat kell alkal -
mazni.

c) Jár vány ügyi la bo ra tó ri u mi vizs gá lat: Kö te le zõ. A
fer tõ zõ anya gok ke ze lé sé vel kap cso la tos po ten ci á lis ve -
szé lyek  miatt a la bo ra tó ri u mi vizs gá la tok kö zül csak a
 diagnózishoz és a ke ze lés ér té ke lé sé hez nél kü löz he tet le -
ne ket sza bad el vé gez tet ni. A kli ni kai la bo ra tó ri u mi vizs -
gá la tok hoz szük sé ges anya gok vé te lét az elõb bi pon tok -
ban fog lal tak be tar tá sá val kell vé gez ni. A vi ro ló gi ai vizs -
gá la tok el vég zé sé hez szük sé ges min tá kat elõ ze tes meg be -
szé lés alap ján az OEK Vi ro ló gi ai fõ osz tá lyá ra kell szál lí -
ta ni, ahon nan szük sé ges ese tek ben to váb bít ják azo kat az
Egész ség ügyi Vi lág szer ve zet ki je lölt la bo ra tó ri u ma i ba.

d) Fer tõt le ní tés: A vér rel, test ned vek kel szennye zett fe -
lü le te ket, tár gya kat az elõ írások sze rint kell tisz tí ta ni és
fer tõt le ní te ni. A szennye zett tex tí li át fel irat tal el lá tott, lég -
men te sen záró, mû anyag zsák ba kell he lyez ni és au tó klá -
vo zás sal vagy el ége tés sel kell ár tal mat la ní ta ni.

Meg elõ zés: A szú nyog- és kul lancs men tes sé get biz to sí -
ta ni kell.

Han ta ví rus okoz ta meg be te ge dés

(Ve se szind ró má val járó, han ta ví rus okoz ta ha e morr ha -
gi ás láz)

BNO10: A98.5
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1. Kór oko zó: A Bu nya vi ri dae (RNS ví rus) csa lád ba tar -
to zó Han ta ví rus ge nus kü lön bö zõ tag jai.

2. Fer tõ zés for rá sa: Kü lön bö zõ rág csá ló fa jok (ege rek,
poc kok, pat ká nyok stb.).

3. Ter je dé si mód: A rág csá lók vá la dé ka i ból (vi ze let,
szék let, nyál, lég úti vá la dék) kép zõ dött ae ro sol in ha lá ci ó ja 
út ján.

4. Lap pan gá si idõ: Né hány nap tól két hó na pig, ál ta lá -
ban 2–4 hét.

5. Tü ne tek: A be teg ség le fo lyá sa öt fá zi sú. A lá zas sza -
kasz ban (3–7 nap) ma gas láz, fej fá jás, rossz köz ér zet mel -
lett ét vágy ta lan ság, hasi vagy ve se tá ji fáj da lom, émely gés, 
há nyás, az arc ki pi ru lá sa, be vér zé sek (pe te chi ák a ga rat -
ban, lágy száj pa don, bõ rön), a kö tõ hár tya be lö vellt sé ge a
jel lem zõk. A le láz ta la no dást köve tõen a hy po ten siv sza -
kaszt (né hány óra – 3 nap) akár shock hoz is ve ze tõ hy po -
ten sio és ha e morr ha gi ás tü ne tek jel lem zik. Az oli gu ri ás
sza kasz ban (3–7 nap) a vér nyo más nor ma li zá ló dik vagy
hy per ten si ó ba megy át, a hány in ger, há nyás ál lan dó sul hat, 
sú lyos vér zé sek je lent kez het nek, a vi ze let mennyi sé ge ve -
szé lye sen le csök ken het. A ha lál ese tek fõ ként az utób bi két 
sza kasz ban tör tén het nek. A di u re ti kus sza kasz (3–6 li -
ter/nap) a gyó gyu lás kez de tét jel zi. A lá ba do zás he te -
kig-hó na po kig tart hat.

6. Fer tõ zõ ké pes ség: Em ber rõl em ber re nem ter jed.
7. Te en dõk a be teg ség elõ for du lá sa kor: A ví ru sos ha e -

morr ha gi as láz nál le ír tak sze rint. Az ott le ír ta kon kí vül a
kö vet ke zõ ket kell figye lembe ven ni: a be teg kör nye ze té -
ben élõ ket jár vány ügyi meg fi gye lés alá kell he lyez ni; fer -
tõ zõ for rás ku ta tás, rág csá ló ir tást, a rág csá lók ál tal
szennye zett tár gyak fer tõt le ní té sét el kell vé gez ni.

8. Meg elõ zés: Rág csá ló ir tás, az élel mi sze rek vé del me a
rág csá lók tól, a rág csá lók ál tal szennye zett te rü le tek fer tõt -
le ní té se, az en zo o ti ás te rü le te ken ke rül ni kell a va don élõ
rág csá lók kal és vá la dé ka ik kal való kon tak tust, a kí sér le ti
ál la tok nál szû rõ vizs gá la tot kell vé gez ni a tü net men tes
Han ta ví rus fer tõ zött ség ki mu ta tá sá ra, az eg zo ti kus ál la tok
im port ját el len õriz ni kell.

Pul mo ná lis szind ró má val járó han ta ví rus fer tõ zés
BNO10: J12.8
1. Kór oko zó: A Bu nya vi ri dae csa lád ba tar to zó Han ta vi -

rus ge nus egyes tag jai.
2. Fer tõ zés for rá sa: Kü lön bö zõ rág csá ló fa jok.
3. Ter je dé si mód: A rág csá lók vá la dé ka i ból (vi ze let,

szék let, nyál, lég úti vá la dék) kép zõ dött ae ro sol in ha lá ci ó ja 
út ján.

4. Lap pan gá si idõ: Né hány nap tól hat hé tig, ál ta lá ban
2 hét.

5. Fon to sabb tü ne tek: Láz, izom fáj dal mak, fej fá jás, kö -
hö gés után a két ol da li in ters ti ci á lis tü dõ in filt rá ció, ple u rá -
lis be vér zés, tü dõ o e de ma  miatt hir te len ne héz lég zés, hy -
po ten sio je lent ke zik (fel nõt tek res pi rá ci ós dist ress synd ro -
má ja – ARDS). A be teg ség gyor san ha lad a sú lyos lég zé si
elég te len ség, car di o gen shock felé. Emel ke dett ha e ma tok -
rit, throm bo cy to pa e nia is jel lem zõ, a ve se elég te len ség re

uta ló és vér zé ses tü ne tek fel tû nõ en hi á nyoz nak. A le ta li tás
40–50% is le het.

6. Fer tõ zõ ké pes ség tar ta ma: Em ber rõl em ber re nem
ter jed.

7. Te en dõk be teg ség elõ for du lá sa kor: A ví ru sos ha e -
morr ha gi as láz nál le ír tak sze rint. Az ott le ír ta kon kí vül a
kö vet ke zõ ket kell figye lembe ven ni: a be teg kör nye ze té -
ben élõ ket jár vány ügyi meg fi gye lés alá kell he lyez ni; fer -
tõ zõ for rás ku ta tás, rág csá ló ir tást, a rág csá lók ál tal
szennye zett tár gyak fer tõt le ní té sét el kell vé gez ni.

8. Meg elõ zés: Rág csá ló ir tás, az élel mi sze rek vé del me a
rág csá lók tól, a rág csá lók ál tal szennye zett te rü le tek fer tõt -
le ní té se, az en zo o ti ás te rü le te ken ke rül ni kell a va don élõ
rág csá lók kal és vá la dé ka ik kal való kon tak tust, a kí sér le ti
ál la tok nál szû rõ vizs gá la tot kell vé gez ni a tü net men tes fer -
tõ zött ség ki mu ta tá sá ra, az eg zo ti kus ál la tok im port ját el -
len õriz ni kell.

Kri mi-kon gói ha e morr ha gi ás láz
BNO10: A98.0
1. Kór oko zó: A Bu nya vi ri dae csa lád Na i ro ví rus nem -

zet sé gé be tar to zó Kri mi-kon gói HL ví rus.
2. Fer tõ zés for rá sa: A fer tõ zött em ber vagy ál lat.
3. Ter je dé si mód: Ter mé sze ti cik lus: kul lancs (fõ leg Hy e -

lom na fa jok) – ál lat (rág csá lók, ju hok, kecs kék, szar vas mar -
hák, ma da rak) – kul lancs. Az em ber a kul lancs csí pés ré vén
vagy a fer tõ zött em ber, eset leg ál lat vé ré vel való kon ta mi ná -
ció ré vén fer tõ zõd het.

4. Lap pan gá si idõ: 3–12 nap.
5. Fon to sabb tü ne tek: A he lyi leg elõ for du ló ví rus tör -

zsek pat ho ge ni tá sá tól füg gõ arány ban a fer tõ zé sek tü net -
men te sek ma rad hat nak vagy csak né hány na pig tar tó eny -
he meg be te ge dé sek ke let kez het nek. A tí pu sos meg be te ge -
dé sek hir te len kez dõd nek hi deg rá zás sal és láz zal, fej fá jás
és vég tag fáj dal mak kal. Az arc duz za nat és a con junc ti vi tis
ko rán ki fej lõ dik. Ha e morr ha gi ás enant he ma je lent ke zik a
lágy száj pa don, uvu lán és a to rok ban, pe te chi ák je len nek
meg a mell ka son és a hasi tá jé kon, me lyek az egész test re
el ter jed het nek. Vér zé sek csak a rend kí vül sú lyos, rend sze -
rint ha lá los ki me ne te lû meg be te ge dé sek ben ke let kez nek
az ínyen, orr ban, tü dõ ben, ute rus ban, bél ben. A lá zas ál la -
pot 5–12 na pig tart, és két fá zi sú is le het. A re kon va les cen -
cia rend kí vül el hú zó dó. A le ta li tás 2–50% kö zött vál to zik.

6. Fer tõ zõ ké pes ség tar ta ma: A be teg ség kez de té tõl a le -
zaj lá sá ig.

7. Te en dõk be teg ség elõ for du lá sa kor: A ví ru sos ha e -
morr ha gi as láz nál le ír tak sze rint.

Den gue-láz
BNO10: A90

Den gue ha e morr ha gi ás láz
BNO10: A91
1. Kór oko zó: A Fla vi vi ri dae csa lád Fla vi ví rus nem zet -

sé gé be tar to zó Den gue ví rus 1–4 tí pu sa.
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2. Fer tõ zés for rá sa: Ma jom, il let ve em ber.

3. Ter je dé si mód: Szú nyog csí pés ré vén.
4. Lap pan gá si idõ: 3–14 nap, ál ta lá ban 5–7 nap.
5. Fon to sabb tü ne tek: Hir te len kez det, láz 3–5 na pig,

fej fá jás, my al gia, ét vágy ta lan ság. Egyes ese tek ben ge ne -
ra li zált eryt he ma fej lõ dik ki. Ma cu lo pa pu lo sus ki ütés
rend sze rint a le láz ta la no dás idõ sza ká ban ala kul ki. A lá zas 
idõ szak bár mely ré szé ben fel lép het nek vér zé ses tü ne tek.
A ha e morr ha gi ás for ma le ta li tá sa el ér he ti az 50%-ot is. A
sú lyos kór ké pek ál ta lá ban azon egyé nek nél fej lõd nek ki,
akik már ko ráb bi át vé sze lés bõl vagy ma ter ná lis át vi tel bõl
más Den gue ví rus tí pus sal szem be ni el len anyag gal ren del -
kez nek.

6. Fer tõ zõ ké pes ség tar ta ma: A be te gek vé ré ben a le láz -
ta la no dá sig van je len a ví rus. A szú nyog a fer tõ zött vér szí -
vá sa után 8–12 nap pal vá lik fer tõ zõ ké pes sé, és egész éle te
fo lya mán az ma rad.

7. Te en dõk a be teg ség elõ for du lá sa ese tén: A ví ru sos
ha e morr ha gi as láz nál le ír tak sze rint.

Mar burg-Ebo la ha e morr ha gi ás láz
(Mar burg ví rus be teg ség)
BNO10: A98.3

Ebo la ví rus be teg ség:
BNO10: A98.4
1. Kór oko zó: A Fi lo vi ri dae csa lád Fi lo ví rus nem zett sé -

gé be tar to zó, an ti gén szer ke ze ti leg egy más tól el té rõ Mar -
burg és Ebo la ví rus.

2. Fer tõ zés for rá sa: Is me ret len fer tõ zött ál lat, ma jom és
a fer tõ zött em ber.

3. Ter je dé si mód: Ál lat ról em ber re tör té nõ fer tõ zé si mó -
dok még is me ret le nek. Em ber rõl em ber re a vér rel, vé res
vá la dék kal való köz vet len érint ke zés, ezek kel szennye zett
in jek ci ós tûk kel vagy éles esz kö zök kel való perc után sé rü -
lés ré vén ter jed a fer tõ zés. A ví rus a sper má ban a gyó gyu -
lás után több hé tig je len le het. A fer tõ zé sek te hát nemi úton 
is ter jed het nek.

4. Lap pan gá si idõ: 2–21 nap, leg gyak rab ban 4–10 nap.

5. Fon to sabb tü ne tek: Hir te len kez det, láz, fej fá jás,
 myalgia, na u sea, con junc ti vi tis, bra dy car dia. A 6. nap tól
kez dõ dõ en ma cu lo pa pu lo sus ki ütés, ha e morr ha gi ák (orr,
tüdõ, táp csa tor na, in jek ci ók he lye, se bek), ve té lés, máj-,
ve se elég te len ség. A le ta li tás a Mar burg ví rus ese té ben
20–25%, az Ebo la ví rus szu dá ni vál to za tá nál 50–65%, a
kon gói vál to za tá nál 77–88%. A fü löp-szi ge te ki maj mok -
ból ki te nyész tett Res ton törzs ese té ben tü net men tes fer tõ -
zé se ket is ész lel tek. Ké sõi komp li ká ci ók: ví rus per zisz tá -
lás a he rék ben at ró fi á val, máj ban re cur rens he pa ti tis, uve i -
tis, haj hul lás.

6. Fer tõ zõ ké pes ség tar ta ma: In ku bá ci ós stá di um ban
lévõ em ber tõl nem ész lel tek fer tõ zõ dé se ket. A vér fer tõ zõ -
ké pes sé ge va ló szí nû leg a be teg ség idõ sza ká ra ter jed. A
sper ma hosszú ide ig tar tal maz hat ja a ví rust.

7. Te en dõk be teg ség elõ for du lá sa kor: A ví ru sos ha e -
morr ha gi as láz nál le ír tak sze rint.

Las sa-láz

BNO10: A96.2

1. Kór oko zó: Az Are na vi ri dae csa lád Are na ví rus nem -
zet sé gé be tar to zó Las sa ví rus.

2. Fer tõ zés for rá sa: Rág csá lók, rit kán a fer tõ zött em ber.

3. Ter je dé si mód: A ví rus hor do zó rág csá ló vá la dé ka i val 
szennye zett étel, ital fo gyasz tá sá val, be szá ra dás után a
szennye zett por be lé leg zé sé vel. No so co mi á lis kö rül mé -
nyek kö zött a vér rel, vé res vá la dé kok kal, eset leg anya tej -
jel, vi ze let tel való kon tak tus, il let ve perc után sé rü lés ré -
vén. A be teg ség ko rai sza ká ban a ví rus a to rok vá la dék ban
is je len van.

4. Lap pan gá si idõ: 3–17 nap.

5. Fon to sabb tü ne tek: Ter mé sze tes cik lus ese té ben tü -
net men tes fer tõ zés, vagy inf lu en za-sze rû kór kép ala kul ki,
és csak ki vé te le sen for dul elõ sú lyos meg be te ge dés. No so -
co mi a lis cik lus ese té ben utób bi a jel lem zõ. A meg be te ge -
dé sek fo ko za to san ala kul nak ki láz zal, fej fá jás sal, arc duz -
za nat tal, hány in ger rel, has me nés sel, kö hö gés sel. Ezt
köve tõen con junc ti vi tis, dif fúz ka pil lá ris vér zé sek (ha son
és vég ta go kon), eset leg en cep ha li tis fej lõ dik ki. No so co -
mi a lis jár vá nyok ban a le ta li tás 30–50%. Ké sõi komp li ká -
ció haj hul lás és sü ket ség le het.

6. Fer tõ zõ ké pes ség tar ta ma: A ví rus a to rok ban a be teg -
ség kez de tén, a vér ben a be teg ség egész ide je alatt, a vi ze -
let ben több hé tig is je len le het.

7. Te en dõk be teg ség elõ for du lá sa kor: A ví ru sos ha e -
morr ha gi as láz nál le ír tak sze rint.

Rift-völ gyi láz

BNO10: A92.4

1. Kór oko zó: A Bu nya vi ri dae csa lád Phle bo ví rus nem -
zett ség be tar to zó Rift-völ gyi láz ví ru sa.

2. Fer tõ zés for rá sa: A fer tõ zött em ber vagy ál lat.

3. Ter je dé si mód: Ter mé sze ti cik lus: szú nyog (több faj -
ta) – ál lat (bir ka, szar vas mar ha, kecs ke, an ti lop, rág csá -
lók) – szú nyog. Az em ber szú nyog csí pés ré vén vagy a fer -
tõ zött em ber, de fõ ként a fer tõ zött ál la tok vé ré vel való
kon ta mi ná ció ré vén fer tõ zõ dik. Kü lö nö sen ve szé lyez te tet -
tek az ál lat or vo sok, hen te sek, ál lat gon do zók.

4. Lap pan gá si idõ: 2–7 nap.

5. Fon to sabb tü ne tek: Hir te len kez det, hi deg rá zás, bi fá -
zi sos láz, fej fá jás, my al gia. Az ese tek egy ré szé ben re ti ni -
tis, en cep ha li tis és vér zé sek je lent kez nek, rend sze rint ha -
lá los ki me ne tel lel. A tü net men tes fer tõ zé sek va ló szí nû sé -
gét jel zi, hogy jár vá nyok után a he lyi la kos ság 6%-ának
vé ré ben ta lál tak el len anya go kat.

6. Fer tõ zõ ké pes ség tar ta ma: A vi ra e mia idõ sza ká ban,
mely az em be ri meg be te ge dé sek kez de ti fá zi sá ban je lent -
ke zik.
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7. Te en dõk be teg ség elõ for du lá sa kor: A ví ru sos ha e -
morr ha gi as láz nál le ír tak sze rint.

Nemi be teg sé gek

Acut ureth ri tis non go norr ho i ca
BNO10: N34.1
1. Le het sé ges kór oko zók: (A je len tés hez nem szük sé ges

a kór oko zó mik ro bi o ló gi ai meg ha tá ro zá sa.) Chla my dia
tra cho ma tis, Ure ap las ma ure aly ti cum, my cop las mák, Ha -
mop hi lus pa ra inf lu en zae, Tri cho mo nas va gi na lis, bél bak -
té ri u mok, strep to coc cu sok stb.

2. Fer tõ zés for rá sa: Tü ne tes és vagy tü net men tes em -
ber.

3. Ter je dé si mód: Fer tõ zést a fer tõ zõtt em ber nemi vá la -
dé ká val (ondó, hü vely vá la dék) vi he ti át sze xu á lis part ne -
ré re. Rit ka ese tek ben a ter je dés más mód ja is iga zol ha tó.

4. Lap pan gá si idõ: Kór oko zó tól füg gõ en vál to zó, át la -
go san 1–3 hét.

5. Fon to sabb tü ne tek: Mo co sus, mu co pu ru lens fo lyás,
dy su ri á val.

6. Fer tõ zõ ké pes ség idõ tar ta ma: Tü ne tes be te gek nél a
gyógy ke ze lés be fe je zé sé ig.

7. Te en dõk acut non go norr ho e as ureth ri tis di ag nosz ti -
zá lá sa ese tén:

A) Te en dõk acut non go norr ho e as ureth ri ti ses be teg gel:
a) Je len tés: Sze mély azo no sí tó ada tok nél kül je len ten -

dõ. A be te get a Sem mel we is Egye tem ÁOK Bõr- Ne mi -
kór ta ni és Bõr on ko ló gi ai Kli ni ka STD Cent ru ma és a Bõr-
és ne mi be teg-gon do zó (BNG), to váb bá az STD be te ge ket
is el lá tó szak ren de lõ kö te les je len te ni a mû kö dé si te rü le te
sze rint ille té kes me gyei BNG-nek, a re gi o ná lis szak fel -
ügye lõ fõ or vos nak, az ÁNTSZ ille té kes vá ro si in té ze té nek 
és az Or szá gos Epi de mi o ló gi ai Köz pont Jár vány ügyi osz -
tá lyá nak.

b) El kü lö ní tés: Nem szük sé ges.
c) Kli ni kai el len õr zés, gon do zás:
– Diag nosz tikus kri té ri u mok: A húgy csõ bõl vett vá la -

dék mik ro szkó pos ke ne té ben (1000×na gyí tás mel lett)  ± 5
gra no lo cy ta lát ha tó.

– Mik ro bi o ló gi ai diag nosztikus vizs gá la tok kal Ne is se -
ria go norr ho e ae nem mu tat ha tó ki.

– Elõ ze tes tü ne tek nél kül ki ala ku ló meg be te ge dés.
Le he tõ leg cél zott an ti bi o ti kus ke ze lés al kal ma zá sa.

Utó gon do zást nem igé nyel. A be te gek nél HIV és lu esz
szû rõ vizs gá la tok el vég zé se szük sé ges.

d) Fer tõt le ní tés: Nem szük sé ges.
B) Te en dõk non go norr ho e as acut ureth ri ti ses be teg sze -

xu á lis part ne ré vel:
A part ner ke ze lés meg aján lá sa szük sé ges. Iga zol tan

Chla my dia tra cho ma tis okoz ta acut fér fi ureth ri tis ese tén a
sze xu á lis part ner ke ze lé se még tü net men tes ség ese tén is
in do kolt.

8. Meg elõ zés: A la kos ság szé les körû fel vi lá go sí tá sa
szük sé ges.

Con dy lo ma acu mi na tum
BNO10: A63
1. Kór oko zó: A hu mán pa pil lo ma ví rus (HPV) 6, 11 (ala -

csony on ko gén koc ká za tú), rit kán a 16, 18, 31, 33, 35, 42
(ma gas on ko gén koc ká za tú) tí pu sai.

2. Fer tõ zés for rá sa: A HPV fer tõ zött tü ne tes, il let ve tü -
net men tes sze mély. Rit káb ban ví rus fer tõ zött sej tek kel
szennye zett esz kö zök, hasz ná la ti tár gyak.

3. Ter je dé si mód: Co i tus, ano ge ni ta lis sze xu á lis ak tus,
il let ve szü lés köz ben ver ti ca lis trans mis sio.

4. Lap pan gá si idõ: Mi vel a hu mán pa pil lo ma ví rus tü -
net men tes sze mé lyek nem cse kély há nya dá ban is ki mu tat -
ha tó szû rõ vizs gá la tok kap csán, klasszi kus ér te lem ben vett
in ku bá ci ós idõ rõl nem le het be szél ni.

5. Tü ne tek: Az ano ge ni ta lis re gi ó ban fáj dal mat lan, bõr -
szí nû, ver ru co sus, pa pil lo ma to sus nö ve dé kek, me lyek lo -
ka li zá ci ó ja, ki ter jedt sé ge, nagy sá ga vál to za tos le het. La -
pos con dy lo mák hy po- vagy hy per pi men tált, la pos plak -
kok for má já ban ész lel he tõk. Je len tõs a la tens, subk li ni kus
fer tõ zé sek ará nya.

Ver ti ca lis trans mis sio (szü lés köz ben) kis ded kor ban
ma ni fesz tá ló dó la ryn ge á lis pa pil lo ma to sist okoz hat.

6. Te en dõk a be teg ség elõ for du lá sa kor:
Sze mély azo no sí tó ada tok nél kül be je len ten dõ. A be te -

get Sem mel we is Egye tem ÁOK Bõr- Ne mi kór ta ni és Bõr -
on ko ló gi ai Kli ni ka STD Cent ru ma és a Bõr- és ne mi be -
teg-gon do zó (BNG), to váb bá az STD be te ge ket is el lá tó
szak ren de lõ kö te les je len te ni a mû kö dé si te rü le te sze rint
ille té kes me gyei BNG-nek, a re gi o ná lis szak fel ügye lõ fõ -
or vos nak, az ÁNTSZ ille té kes vá ro si in té ze té nek és az Or -
szá gos Epi de mi o ló gi ai Köz pont Jár vány ügyi osz tá lyá nak.

7. Meg elõ zés:
Mind két nem ben gyó gyu lá sig con dom hasz ná lat szük -

sé ges.
Nõk szá má ra éven te kol posz kó pos és ci to ló gi ai vizs gá -

lat ja va solt.

Go norr ho ea
(Trip per, kan kó)
BNO10: A54
1. Kór oko zó: Ne is se ria go norr ho e ae, Gram ne ga tív dip -

lo coc cus.
2. Fer tõ zõ for rás: Az in ku bá ci ó ban lévõ és tü ne tes be -

teg, to váb bá az oli go-aszimp to ma ti kus be teg.
Go norr ho ea te kin te té ben fer tõ zõ ké pes:
– min den olyan sze mély, aki nek ge ni ta lis szer ve i bõl

(eset leg kö tõ hár tyá já ról, tor ká ból, vég be lé bõl), go no coc -
cus mik ro szkó pos vagy te nyész té ses vagy mo le ku lár bi o ló -
gi ai el já rás sal ki mu tat ha tó,

– min den több szö rös go norr ho e as fer tõ zõ for rás ként
sze rep lõ sze mély.

Go norr ho ea te kin te té ben fer tõ zõ ké pes ség re gya nús ál -
la po tú nak te kin ten dõk mind azok a sze mé lyek,

– akik fer tõ zõ go norr ho e as be teg gel ne mi leg érint -
keztek,
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– akik nek go norr ho e a ra gya nús flu or juk van, mind ad -
dig, amíg a lege ar tis el vég zett vizs gá la tok a go norr ho e at
ki nem zár ják.

3. Ter je dé si mód: Sze xu á lis ak tus ré vén (hü ve lyi, ora lis
és ana lis szex). Ki vé te le sen le ány gyer me kek nél a fer tõ zött 
vá la dék kal tör té nõ érint ke zés ré vén hü ve lyi in fek ci ót
ered mé nyez het.

4. Lap pan gá si idõ: 3–10 nap, át la go san 5 nap.
5. Fon to sabb tü ne tek: Fér fi ak nál klasszi kus eset ben

elõ ször sze ro zus, majd 24 órán be lül gennyes fo lyás ala kul 
ki. A vi ze lés fáj dal mas. Utób bi idõ ben a fér fi be te gek nél
gyak rab ban okoz tü net sze gény ureth ri tist.

Nõk nél a kór oko zó a méh száj nyí lást és a húgy csö vet
be te gí ti meg, azon ban gyak ran tü net sze gé nyen zaj lik a fer -
tõ zés vagy csak mi ni má lis pa na szo kat okoz. En nek meg -
fele lõen a nõk fer tõ zõ for rás sze re pe je len tõs.

Tü ne tek ese tén fáj dal mas vi ze lés és hü vely bõl gennyes
flu or ész lel he tõ, utób bi a go norr ho e as cer vi ci tis kö vet kez -
mé nye.

Mind két nem nél orá lis kap cso lat ré vén pha ryn gi tist,
ton sil li tist ered mé nyez, me lyek rend sze rint pa na szo kat
nem okoz nak.

Ana lis sze xu á lis kap cso la tok (ho mo- és he te ro sze xu á -
lis) kö vet kez mé nye a proc ti tis go norr ho i ca, mely több nyi -
re tü net sze gény.

Ke ze lés nél kül a go norr ho e as fer tõ zés kü lön bö zõ
komp li ká ci ók hoz ve zet het (bart ho li ni tis, en do met ri tis,
sal pin gi tis, ad ne xi tis, pros ta ti tis acu ta vagy chro ni ca, epi -
di dy mi tis acu ta, mo narth ri tis, sep sis).

Go norr ho e as ter hes nõ szü lés köz ben fer tõ zi az új szü -
löt tet.

6. A fer tõ zõ ké pes ség idõ tar ta ma: A mód szer ta ni elõ -
írásnak meg fele lõen le foly ta tott ke ze lés re a fer tõ zõ ké pes -
ség acut go norr ho ea ese tén 24–48 órán be lül meg szû nik.
Nõk nél a fer tõ zõ ké pes ség meg szû né sét a ke ze lést köve -
tõen el vég zett te nyész té ses vizs gá lat tal kell iga zol ni (mód -
szer ta ni elõ írásnak meg fele lõen).

7. Te en dõk go norr ho e as fer tõ zés di ag nosz ti zá lá sa ese -
tén:

A) Te en dõk a go norr ho e as be teg gel:
a) Je len tés: Sze mély azo no sí tó ada tok nél kül be je len tés -

re kö te le zett be teg ség. A go norr ho e as be te get Semmel -
weis Egye tem ÁOK Bõr- Ne mi kór ta ni és Bõr on ko ló gi ai
Kli ni ka STD Cent ru ma és a Bõr- és ne mi be teg-gon do zó
(BNG), to váb bá az STD be te ge ket is el lá tó szak ren de lõ
kö te les je len te ni a mû kö dé si te rü le te sze rint ille té kes me -
gyei BNG-nek, a re gi o ná lis szak fel ügye lõ fõ or vos nak, az
ÁNTSZ ille té kes vá ro si in té ze té nek és az Or szá gos Epi de -
mi o ló gi ai Köz pont Jár vány ügyi osz tá lyá nak.

b) El kü lö ní tés: Nem szük sé ges, mi vel a ter je dés sze xu á -
lis érint ke zés sel tör té nik. Cse cse mõ- és gyer mek gon do zó -
nõk a ke ze lés és az azt kö ve tõ kont roll vizs gá la tig mun ká -
ju kat nem vé gez he tik.

c) Kli ni kai el len õr zés, gon do zás: A nemi be te gek, il let -
ve arra gya nús ál la pot ban lévõ sze mé lyek vizs gá la ta, a
 diagnózis meg ál la pí tá sa, ke ze lé se a Sem mel we is Egye tem 

ÁOK Bõr-Ne mi kór ta ni és Bõr on ko ló gi ai Kli ni ka STD
Cent ru má nak, va la mint a te rü le ti leg ille té kes Bõr- és ne -
mi be teg-gon do zó nak, to váb bá az STD be te ge ket is el lá tó
szak ren de lõk fel ada ta (amennyi ben a ve ne ro ló gi ai el lá tás
szak mai és tár gyi fel té te lei adot tak).

A di ag nó zis fel ál lí tá sa Gram-sze rint fes tett ke net mik -
ro szkó pos vizs gá la tá val (ureth ra lis és cer vi ca lis vá la dék),
il let ve nõk nél te nyész tés sel (ureth ra lis, cer vi ca lis vá la dék) 
és mind két nem nél pha ryn ge á lis és ana lis vá la dék te nyész -
té ses és vagy mo le ku lár bi o ló gi ai (DNA hyb ri di zá ci ós és
vagy LCR tesz tek) el já rás sal tör té nik.

A go norr ho e as be teg gyógy ke ze lé se a Bõr- és Nemi -
betegségek Szak mai Kol lé gi u ma ál tal ki adott ér vé nyes
mód szer ta ni le vél ben le írt gyógy sze rek kel tör té nik és in -
gye nes.

A go norr ho e á ban szen ve dõ be te gek és fel de rí tett kon -
tak tu sa ik HIV és lu esz szû rõ vizs gá la ta a be teg tá jé koz ta tá -
sa után kö te le zõ en el vég zen dõ. A gon do zás ide je alatt a
mód szer ta ni le vél elõ írásainak meg fele lõen az el len õr zõ
vér vizs gá la tok mind két sze ro ló gi á ra vo nat koz nak (lu esz
és HIV).

Ha a nemi be teg a gyógy ke ze lés rõl és gon do zás ról el -
ma radt és is mé telt fel szó lí tá sok ra sem je lent ke zik, a Sem -
mel we is Egye tem ÁOK Bõr-Ne mi kór ta ni és Bõronkoló -
giai Kli ni ka STD Cent ru ma vagy a BNG or vo sa a te rü le ti -
leg ille té kes ÁNTSZ vá ro si in té ze té nél kez de mé nye zi a
jár vány ügyi fel ügye let alá he lye zést.

Ha a nemi be teg más egész ség ügyi in téz mény nél, ma -
gán or vos nál je lent ke zik, az or vos az ille té kes BNG-tõl kö -
te les kér ni a fer tõ zõ for rás ku ta tás el vég zé sét.

A fer tõ zõ nemi be teg ség  miatt ke ze lés be vett sze mélyt
be teg sé ge fer tõ zõ vol tá ról fel kell vi lá go sí ta ni.

d) Fer tõt le ní tés: Nem szük sé ges.

B) Te en dõk a go norr ho e as be teg sze xu á lis part ne re i vel:

a) A nemi be teg kö te les sé ge a bõr- és ne mi gyó gyász
szak or vost a fer tõ zõ dés kö rül mé nye i rõl tá jé koz tat ni, meg -
ad ni a fer tõ zõ for rás(ok) ne vét, cí mét. A Sem mel we is
Egye tem ÁOK Bõr-Ne mi kór ta ni és Bõr on ko ló gi ai Kli ni ka 
STD Cent ru ma, va la mint a BNG or vo sa (gon do zó nõ je az
or vos uta sí tá sá ra) jo go sult a meg ne ve zett fer tõ zõ for rást
fel szó lí ta ni (zárt, aján lott le vél ben) ha tár idõ ki tû zé sé vel,
hogy sa ját ér de ké ben je lent kez zen a le vél ben meg adott in -
téz mény ben or vo si vizs gá la ton. Egy út tal fel kell hív ni a fi -
gyel met a vizs gá lat meg ta ga dá sá val járó jogi kö vet kez mé -
nyek re is.

A fel szó lí tó sem a gya nú ba vett be teg ség re, sem a kon -
tak tus ne vét meg adó sze mély re sem mi lyen in for má ci ót
nem tar tal maz hat. Ér te lem sze rû en az így vizs gá lat ra je -
lent ke zõ be teg nek az in dex sze mély re vo nat ko zó ada to kat
meg mon da ni nem le het.

Amennyi ben a be teg gel tör té nõ be szél ge tés kap csán ki -
de rül, hogy az in dex sze méllyel az in ku bá ci ós idõ tar ta mot
is be kal ku lál va nemi kap cso la ta volt, még ne ga tív mik ro -
bi o ló gia ered mény ese tén is az ún. pre ven tív ke ze lést meg
kell adni (mód szer ta ni elõ írás).
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Alap elv, hogy az an ti bi o ti kum pro fi la xist (pre ven tív ke -
ze lést) nem kli ni ka i lag gya nús ese tek ben, ha nem epide -
miológiai bi zo nyí té kok alap ján kell el vé gez ni és az így
meg adott ke ze lés nek tel jes ér té kû nek kell len nie. Az an ti -
bi o ti kum pro fi la xis el vég zé se elõtt kli ni kai és sze ro ló gi ai
vizs gá la tot kell vé gez ni (HIV-szû rést is). A pre ven tív ke -
ze lés in gye nes és az adott in té zet kész le té bõl tör té nik.

b) A Sem mel we is Egye tem ÁOK Bõr-Ne mi kór ta ni és
Bõr on ko ló gi ai Kli ni ka STD Cent ru ma, va la mint a BNG-k
egy más kö zött to váb bít hat ják az érin tett kon tak tu sa i ra vo -
nat ko zó sze mély azo no sí tó ada to kat (név, szü le té si dá tum,
any ja neve, lak hely).

c) Epi de mi o ló gi ai meg gon do lá sok ból és jár vány ügyi
ér dek bõl az or szág ban át me ne ti leg tar tóz ko dó, egész ség -
biz to sí tás sal nem ren del ke zõ go norr ho e as kül föl di ál lam -
pol gár ke ze lé sét ha la dék ta la nul meg kell kez de ni ab ban a
BNG-ben, ahol az il le tõ vizs gá lat ra je lent ke zett és a di ag -
nó zist fel ál lí tot ták. A kül föl di il le tõ sé gû go norr ho e á ban
szen ve dõ be te gek ke ze lé se az adott BNG kész le té bõl tör -
té nik és in gye nes. Ugyan csak té rí tés men te sen el vég zen dõ
a lues és HIV szû rõ vizs gá lat is. Egyéb sze xu á lis úton ter je -
dõ be teg sé gek irá nyá ban tör té nõ mik ro bi o ló gi ai vizs gá la -
tok a kül föl di ál lam pol gár ré szé re fi ze té si kö te le zett ség gel
jár nak.

8. Meg elõ zés: A go norr ho ea ter je dés gát lá sa ér de ké ben
a la kos ság szé les körû egész ség ügyi fel vi lá go sí tá sa szük -
sé ges. Te kin tet tel arra, hogy a go norr ho ea di ag nó zis fel ál -
lí tá sa spe ci á lis ve ne ro ló gi ai-mik ro bi o ló gi ai is me re te ket
igé nyel, fel kell hív ni az or vo sok fi gyel mét arra, hogy go -
norr ho ea gya nú ja ese tén a be te get ke ze lés nél kül a leg kö -
ze leb bi szak el lá tá si hely re irá nyít sák.

Gra nu lo ma in gu i na le
(Do no va no sis)
BNO10: A58
1. Kór oko zó: Calym ma to bac te ri um gra nu lo ma tis.
2. Fer tõ zés for rá sa: A kór oko zó val fer tõ zött em ber.
Elõ for du lás: Fõ ként a tró pu si, szub tró pu si or szá gok ban

for dul elõ. Rit ka be teg ség. Fér fi ak nál gya ko ribb.
3. Ter je dé si mód: Sze xu á lis kon tak tus.
4. Lap pan gá si idõ: 3 nap–6 hó nap, ál ta lá ban 1–4 hét.
5. Fon to sabb kli ni kai tü ne tek: Fáj dal mat lan pa pu la –

fel hányt szé lû, gra nu lo ma to sus ul cus, kö rü löt te sub cu tan
gra nu lo ma to sus cso mók (pse u do bú bók).

Fe lül fer tõ zõd het, ami a fe kélyt fáj dal mas sá te szi, nö ve -
ke dé sét gyor sít ja és kör nyé ki nyi rok cso mó-duz za na tot
okoz hat.

6. A fer tõ zõ ké pes ség idõ tar ta ma: A fer tõ zés kez de té tõl
a ke ze lés be fe je zé sé ig, kli ni kai tü ne tek vissza fej lõ dé sé ig,
la bo ra tó ri u mi vizs gá la tok ne ga tív vá vá lá sá ig.

7. Te en dõk gra nu lo ma in gu i na le di ag nosz ti zá lá sa ese -
tén:

A) Te en dõk a be teg gel:
a) Je len tés: Sze mély azo no sí tó ada tok nél kül je len ten -

dõ. A be te get a Sem mel we is Egye tem ÁOK Bõr-Ne mi kór -
ta ni és Bõr on ko ló gi ai Kli ni ka STD Cent ru ma és a Bõr- és

ne mi be teg-gon do zó (BNG), to váb bá az STD be te ge ket is
el lá tó szak ren de lõ kö te les je len te ni a mû kö dé si te rü le te
sze rint ille té kes me gyei BNG-nek, a re gi o ná lis szak fel -
ügye lõ fõ or vos nak, az ÁNTSZ ille té kes vá ro si in té ze té nek 
és az Or szá gos Epi de mi o ló gi ai Köz pont Jár vány ügyi osz -
tá lyá nak.

b) El kü lö ní tés: Nem igé nyel.
c) Kli ni kai el len õr zés, gon do zás: Sze xu á lis úton ter je dõ

be teg ség, ezért a be teg ke ze lé se, el len õr zé se, a sze xu á lis
part ne rek vizs gá la ta és ke ze lé se a te rü le ti BNG-kben, il let -
ve az a Sem mel we is Egye tem ÁOK Bõr-Ne mi kór ta ni és
Bõr on ko ló gi ai Kli ni ka STD Cent ru má ban, va la mint az
STD be te ge ket is el lá tó szak ren de lõk ben tör té nik. A be teg
el len õr zé se a kli ni kai tü ne tek meg szû né sé ig szük sé ges.

A be te gek nél és sze xu á lis part ne re ik nél syp hi lis és HIV
szû rõ vizs gá lat el vég zé se szük sé ges.

d) Mun ka kör: Mun ka kö ri ki zá ró té nye zõt nem je lent.
e) Di ag nó zis fel ál lí tá sa:
Kli ni kai tü ne tek: Fáj dal mat lan, prog resszív, gra nu lo -

ma to sus ul ce rá ció, nyi rok cso mó-duz za nat nél kül.
La bo ra tó ri u mi vizs gá la tok: Di rekt mik ro szkó pos vizs -

gá lat a Sem mel we is Egye tem ÁOK Bõr-Ne mi kór ta ni és
Bõr on ko ló gi ai Kli ni ka STD Cent ru má ban tör té nik – Gram 
ne ga tív, int ra cel lu la ris, ová lis Do no van-tes tek ki mu ta tá sa
a gra nu lo ma to sus szö vet ben.

f) Fer tõt le ní tés: Nem igé nyel.
B) Te en dõk a gra nu lo ma in gu i na le-ban szen ve dõ be teg

kör nye ze té ben:
a) Sze xu á lis part ner: A sze xu á lis part ner ve szé lyez te -

tett nek te kin ten dõ a kli ni kai tü ne tek meg je le né sét meg elõ -
zõ 4 hé ten be lül a fer tõ zött egyén nel tör té nõ sze xu á lis kon -
tak tus ese tén. A ve szé lyez te tett sze xu á lis part ne rek vizs -
gá la ta és ke ze lé se szük sé ges.

b) Ke ze lés: A C. gra nu lo ma tis sal fer tõ zõ dött, tü net men -
tes, lap pan gá si szak ban lévõ vagy tü ne tes sze xu á lis part -
ne re ket ke zel ni kell.

Az epi de mi o ló gi a i lag ve szé lyez te tett, de kli ni kai tü ne te -
ket és la bo ra tó ri u mi vizs gá la to kat te kint ve ne ga tív  szexuális
part ne re ket pre ven tív ke ze lés ben kell ré sze sí te ni.

8. Meg elõ zés: Sze xu á lis fel vi lá go sí tás – biz ton sá gos
szex.

Her pes simp lex ano ge ni ta lis
BNO10: A60
1. Kór oko zó: A hu mán her pesz ví rus 1., il let ve 2. tí pu sa

(HSV-1, il let ve HSV-2).
2. Fer tõ zés for rá sa: A HSV–1 és/vagy HSV–2 fer tõ zött

tü ne tes, il let ve tü net men tes sze mély.
3. Ter je dé si mód: Co i tus, oro ge ni ta lis, ano ge ni ta lis sze -

xu á lis ak tus, il let ve szü lés köz ben ver ti ca lis trans mis sio.
4. Lap pan gá si idõ: Pri mer fer tõ zõ dés ese té ben 3–12

nap.
5. Tü ne tek:
Pri mer fer tõ zés: Az ex po zí ció he lyén az ano ge ni ta lis

re gi ó ban fáj da lom, eryt he ma, majd mul tip lex ve si cu la kép -
zõ dés. A ve si cu lák meg nyí lá sát köve tõen le pe dék kel fe -
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dett fáj dal mas ero si ók ala kul nak ki. Fáj dal mas re gi o na lis
lympa de no me ga lia kí sé ri, a szé ke lés-vi ze lés ne he zí tett.
Ál ta lá nos tü ne tek – láz, fej fá jás, rossz köz ér zet, el esett -
ség – elõ for dul hat nak. Ke ze lés nél kül a tü ne tek 1–3 hét
alatt reg re di ál nak.

A pri mer fer tõ zés tü net men te sen vagy eny hébb, a re ci -
di vá ló for má ra em lé kez te tõ tü ne tek je lent ke zé sé vel is vég -
be me het.

Re ci di va: Az ano ge ni ta lis re gi ó ban, ál ta lá ban a pri mer
fer tõ zés lo ka li zá ci ó já nak meg fele lõen, eryt he más ala pon
cso por tos ve si cu la kép zõ dés, vál to za tos szub jek tív pa na -
szok (égés, visz ke tés, bi zser gés, fáj da lom) mel lett. A re ci -
di vát kü lön fé le ál ta lá nos (lá zas ál la pot, na po zás, stressz,
men ses, im mun supp res siv ke ze lés stb.), il let ve lo ká lis
(tra u ma, egyéb ge ni ta lis in fec tio stb.) trig ge re lõ fak to rok
pro vo kál hat ják.

Ne o na ta lis her pes: A fer tõ zött szü lõ csa tor nán való át -
ha la dás kor az új szü lött ál tal ak vi rált pri mer in fek ció, en -
cep ha li tis, sep sis for má já ban ma ni fesz tá ló dik, mor ta li tá sa
az 50%-ot meg ha lad ja. A fer tõ zés for rá sa le het ak tu á lis re -
ci di va, ezért ilyen eset ben ab szo lút in di kált a sec tio ca e sa -
rea.

6. Te en dõk a be teg ség elõ for du lá sa kor: Sze mély azo no -
sí tó ada tok nél kül be je len ten dõ. A be te get a Sem mel we is
Egye tem ÁOK Bõr-Ne mi kór ta ni és Bõr on ko ló gi ai Kli ni ka 
STD Cent ru ma és a Bõr- és ne mi be teg-gon do zó (BNG),
to váb bá az STD be te ge ket is el lá tó szak ren de lõ kö te les je -
len te ni a mû kö dé si te rü le te sze rint ille té kes me gyei
BNG-nek, a re gi o ná lis szak fel ügye lõ fõ or vos nak, az
ÁNTSZ ille té kes vá ro si in té ze té nek és az Or szá gos Epi de -
mi o ló gi ai Köz pont Jár vány ügyi osz tá lyá nak.

7. Meg elõ zés: Re ci di vá ló ano ge ni ta lis her pes simp lex
fer tõ zés ben szen ve dõ sze mély a re ci di va idõ tar ta ma alatt a 
sze xu á lis érint ke zés min den for má ját ke rül je, a tü net men -
tes idõ szak ban con dom al kal ma zá sa szük sé ges. Kü lö nö -
sen fon tos ezek be tar tá sa ter hes nõ re ci di vá ló ge ni ta lis her -
pes ben szen ve dõ sze xu á lis part ne re ese té ben.

Lymphog ra nu lo ma ve ne re um

BNO10: A55

1. Kór oko zó: Chla my dia tra cho ma tis L1, L2 és L3 se -
roty pu sok.

2. Fer tõ zés for rá sa: A kór oko zó val fer tõ zött em ber.

Elõ for du lás: Fõ ként tró pu si, szub tró pu si or szá gok.

3. Ter je dé si mód: Sze xu á lis kon tak tus.

4. Lap pan gá si idõ: I. stá di um ban 3–21 nap, II. stá di um -
ban 14–42 nap.

5. Fon to sabb kli ni kai tü ne tek:

El sõd le ges la e si ók: Pa pu la-pa pu lo ve si cu la-pus tu la-
ul cus.

Lo ka li zá ció: Glans, sul cus co ro na ri us, a vul va, va gi na,
cer vix et por tio ute ri, rec tum, orop ha rynx.

Má sod la gos la e si ók: Ul ce ro sus – ge ni to – ano rec tá lis
elep han ti a sis.

6. A fer tõ zõ ké pes ség idõ tar ta ma: A fer tõ zés kez de té tõl
a ke ze lés be fe je zé sé ig, il let ve a kli ni kai tü ne tek vissza fej -
lõ dé sé ig.

7. Te en dõk lymphog ra nu lo ma ve ne re um di ag nosz ti zá -
lá sa ese tén:

A) Te en dõk a be teg gel:
a) Je len tés: Sze mély azo no sí tó ada tok nél kül je len ten -

dõ. A be te get a Sem mel we is Egye tem ÁOK Bõr-Ne mi kór -
ta ni és Bõr on ko ló gi ai Kli ni ka STD Cent ru ma és a Bõr- és
ne mi be teg-gon do zó (BNG), to váb bá az STD be te ge ket is
el lá tó szak ren de lõ kö te les je len te ni a mû kö dé si te rü le te
sze rint ille té kes me gyei BNG-nek, a re gi o ná lis szak fel -
ügye lõ fõ or vos nak, az ÁNTSZ ille té kes vá ro si in té ze té nek 
és az Or szá gos Epi de mi o ló gi ai Köz pont Jár vány ügyi osz -
tá lyá nak.

b) El kü lö ní tés: Nem igé nyel.
c) Kli ni kai el len õr zés, gon do zás: Sze xu á lis úton ter je dõ

be teg ség, ezért a be teg ke ze lé se, el len õr zé se, a sze xu á lis
part ne rek vizs gá la ta és ke ze lé se a te rü le ti Bõr- és ne mi be -
teg-gon do zók ban, il let ve az a Sem mel we is Egye tem ÁOK
Bõr-Ne mi kór ta ni és Bõr on ko ló gi ai Kli ni ka STD Cent ru -
má ban, va la mint az STD be te ge ket is el lá tó szak ren de lõk -
ben tör té nik. A be teg el len õr zé se a kli ni kai tü ne tek meg -
szû né sé ig szük sé ges.

A be te gek nél és sze xu á lis kon tak tu sa ik nál syp hi lis és
HIV szû rõ vizs gá lat el vég zé se szük sé ges.

d) Di ag nó zis fel ál lí tá sa:
Epi de mi o ló gi ai: En dé mi ás föld raj zi te rü let tel össze füg -

gés be hoz ha tó sze xu á lis kap cso lat.
Kli ni kai tü ne tek: Kis pa pu la-ve si cu la-pus tu lá ból ki in -

du ló fáj dal mat lan fe kély, kör nyé ki nyi rok cso mó-duz za -
nat, fis tu lák, eset leg proc ti tis.

La bo ra tó ri u mi vizs gá la tok: Chla my dia di rekt ki mu ta -
tás, sze ro ló gi ai vizs gá lat a Sem mel we is Egye tem ÁOK
Bõr-Ne mi kór ta ni és Bõr on ko ló gi ai Kli ni ka STD Cent ru -
má ban, va la mint a vi dé ki STD Cent ru mok ban.

e) Fer tõt le ní tés: Nem igé nyel.
B) Te en dõk a be teg kör nye ze té ben:
a) Sze xu á lis part ner: Ve szé lyez te tett nek te kin ten dõ a

pa pu lo ve si cu lo sus sta di u mot meg elõ zõ en 21, a lympha de -
no pat hi ás stá di u mot meg elõ zõ en 42 na pon be lül fer tõ zött
egyén nel tör té nõ sze xu á lis kon tak tus ese tén.

A ve szé lyez te tett sze xu á lis part ne rek vizs gá la ta és ke -
ze lé se szük sé ges.

b) Ke ze lés: A Chla my dia tra cho ma tis L1, L2 és L3 tí -
pus sal fer tõ zõ dött tü net men tes, lap pan gá si szak ban levõ
vagy tü ne tes sze xu á lis part ne re ket ke zel ni kell.

Az epi de mi o ló gi a i lag ve szé lyez te tett, de kli ni kai tü ne -
te ket és la bo ra tó ri u mi vizs gá la to kat te kint ve ne ga tív sze -
xu á lis part ne re ket pre ven tív ke ze lés ben kell ré sze sí te ni.

8. Meg elõ zés: Sze xu á lis fel vi lá go sí tás – biz ton sá gos
szex.

Syp hi lis
(Vér baj, Mor bus Scha u din)
BNO10: A50-A64
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1. Kór oko zó: Tre po ne ma pal li dum.
2. Fer tõ zés for rá sa: Az in ku bá ci ó ban lévõ és tü ne tes

be teg.
A syp hi lis te kin te té ben fer tõ zõ ké pe sek az aláb bi kór for -

mák:
– sy I. se ro ne ga ti va,
– sy I. se ro po si ti va,
– sy II. re cens,
– sy II. re ci di vans (tran zi ci o ná lis syp hi lis),
– a ko rai la tens sy (a fer tõ zés fel té te lez he tõ idõ pont já -

tól szá mí tott ötö dik évig),
– a bõr- és nyál ka hár tyák har mad la gos syp hi lid jei oly

el he lyez ke dés ben (ajak, száj üreg, ke zek, nemi szer vek
stb.), me lyek nél le he tõ ség van az ilyen kor már gyér szá mú
tre po ne mák át vi te lé re.

Fer tõ zõ ké pes nek te kin ten dõ min den ke ze let len vagy
nem ki e lé gí tõ en ke zelt syp hi li ses ter hes mag za tá val szem -
ben.

A syp hi lis bár mely kór for má já ban szen ve dõ sze mély
vére a trans fu zió szem pont já ból.

Syp hi lis te kin te té ben fer tõ zõ ké pes ség re gya nús ál la po tú:
– min den sze mély, aki fer tõ zõ ké pes, vagy fer tõ zõ ké -

pes ség re gya nús sze méllyel érint ke zett, va la mint
– min den sze mély, aki nek nemi szer vén, nyálkahár -

tyáin vagy bõ rén kli ni ka i lag syp hi lis re gya nús el vál to zá -
sok ta lál ha tók, il let ve akik nek sze ro ló gi ai re ak ci ói po zi tív
ki té rést ad nak, mind ad dig, amíg a lege ar tis el vég zett to -
váb bi vizs gá la tok a syp hi list ki nem zár ják.

3. Ter je dé si mód: A fer tõ zés át vi he tõ köz vet le nül sze -
xu á lis érint ke zés sel (he te ro sze xu á lis hü ve lyi, to váb bá
ano ge ni ta lis, oro ge ni ta lis, ano o ra lis), vagy köz ve tett mó -
don vér rel. A kór oko zó a pla cen tán át jut va fer tõz he ti a
mag za tot. Az in fek ció lét re jö het fer tõ zött vér rel kon ta mi -
nált esz kö zök kel tör té nõ perc utan (egész ség ügyi dol go zók 
eset le ges fer tõ zõ dé se, mely rend kí vül rit ka), vagy int ra vé -
nás ká bí tó sze re zõk kö zös tû-fecs ken dõ hasz ná la ta ré vén.

4. Lap pan gá si idõ: A fer tõ zést ered mé nye zõ sze xu á lis
ak tust köve tõen át lag 3 hét. A syp hi lis spon tán, stá di u -
mok ban tör té nõ le fo lyá sát az elsõ in ku bá ci ós idõ alatt más
ok ból sze dett kü lön bö zõ an ti bi o ti ku mok be fo lyá sol hat ják, 
mely nek ered mé nye kép pen az elsõ stá di um nak meg fe le lõ
kli ni kai tü ne tek el to lód va, ké sõbb je lent kez nek, vagy ki -
ma rad nak és a be teg nél az elsõ ma ni fesz tá ció dissze mi nált
ki üté sek for má já ban nyil vá nul meg, vagy kü lön bö zõ
okok ból el vég zett syp hi lis sze ro ló gi ai vizs gá la tok komp -
lett po zi ti vi tá sa (mun ka al kal mas sá gi, ter hes ség kap csán
vég zett szû rõ vizs gá lat), il let ve kon tak tus ku ta tás ré vén a
cél zott szû rõ vizs gá la tok de rí te nek fényt a kli ni ka i lag tü -
net men tes lu e ses fer tõ zés re.

5. Fon to sabb tü ne tek: A syp hi lis ke ze lés nél kül stá di u -
mok ban zaj ló, kró ni kus le fo lyá sú az egész szer ve ze tet
érin tõ fer tõ zõ be teg ség. A fer tõ zést ered mé nye zõ sze xu á -
lis ak tus tól szá mí tott má so dik év vé gé ig be szé lünk ko rai
fer tõ zõ syp hi lis rõl. Mi vel a lues ac qu i ra tio idõ pont ja az
ese tek egy je len tõs ré szé ben pon to san nem ha tá roz ha tó
meg, a tü net men tes, de komp lett sze ro po zi tív ese te ket a

be csült idõ pont tól szá mí tott ötö dik év vé gé ig fer tõ zõ ké -
pes nek te kint jük.

A kli ni kai tü ne tek rend kí vül vál to za to sak, sok szor meg -
té vesz tõ ek. En nek meg fele lõen alap elv, hogy min den ge -
ni to a na li san elõ for du ló, seb kép zõ dés sel és/vagy pa pu lo -
sus-plak kos bõr tü net tel járó el vál to zást, to váb bá dissze mi -
nál tan, hir te len je lent ke zõ bõr ki ütést mind ad dig gya nús -
nak tar tunk syp hi lis re, amed dig en nek el len ke zõ jét nem
iga zol juk.

Syp hi lis I. stá di um tü ne tei: A nemi szer ve ken meg je le -
nõ, tö mött, fáj dal mat lan pa pu la, amely nek fel szí ne ero dá -
ló dik. Szí ne son ka vö rös. A meg fe le lõ ré gi o ná lis nyi rok -
cso mók fáj dal mat lan duz za na ta kí sé ri (szim met ri kus vagy
egy ol da li), gyak ran az el ve ze tõ nyi rok út spe ci fi kus gyul -
la dá sá val és a nemi szer vek – pe nis, kis ajak – oe de má já -
val. Nõk nél a pri mér fe kély az int ra va gi na lis lo ka li zá ció
 miatt rend sze rint nem ke rül ész le lés re (fer tõ zõ for rás!).
Ext ra ge ni ta lis lo ka li zá ci ó ban az el sõd le ges fe kély (ton sil -
lák, nyelv, ajak, száj zúg, em lõ bim bók, pe ri a na lis tá jék, uj -
jak) a sze xu á lis szo ká sok nak meg fele lõen szin tén ki ala -
kul hat, te hát gon dol ni kell ezen le he tõ sé gek re is.

A pri mér fe kély je lent ke zé se idõ sza ká ban a sze ro ló gia
le het ne ga tív vagy már po zi tív. Az el sõd le ges tü ne tek
spon tán gyó gyul nak.

Syp hi lis la tens re cens: A be teg komp lett sze ro po zi tív,
de a bõr- és nyál ka hár tya tü ne tek hi á nyoz nak.

Syp hi lis II.: A fer tõ zés tõl szá mí tott át lag 9 hét múl va
hir te len meg je le nõ, dissze mi nált, nem visz ke tõ bõr ki üté -
sek ál ta lá nos lympha de no pat hi á val.

Ro se o lák: 1–2 cm át mé rõ jû, hal vány ró zsa szín fol tok.
Pa pu lák: vö rö ses bar na, la po san elõ emel ke dõ né hány mil -
li mé ter tõl 1 cm át mé rõ ig ter je dõ pa pu lák, me lyek fel szí -
nén pik ke lyek és/vagy szé lén hám gal lér fi gyel he tõ meg. A
má sod la gos szak rend kí vül vál to za tos kli ni kai kép pel je -
lent kez het, utá noz va szá mos bõr be teg sé get. A pa pu lák a
haj la tok ban, el sõ sor ban ge ni to a na lis tá jé kon ero dá lód va
ned ve zõ el vál to zá sok for má já ban nyil vá nul nak meg (con -
dy lo ma ta lata). A nyál ka hár tyá kon, el sõ sor ban száj üreg -
ben is ki ala kul hat nak plak kok.

A sze kun der stá di um bõr tü ne tei ke ze lés nél kül spon tán
el tûn nek.

Sy II. re ci di vans vagy tran zi ti o na lis syp hi lis: A ko rai és
ké sõi sza kasz kö zöt ti át me net, mely re jel lem zõ, hogy a
má so dik sza kasz kli ni kai tü ne tei re ci di vál nak, de ki ter -
jedt sé gük és kli ni kai meg je le né sük meg vál to zik.

Syp hi lis III. stá di um: Gra nu lo ma to sus szö ve ti re ak ci ó -
val járó, szé li irány ban ter je dõ, ser pi gi no sus több nyi re ul -
ce rá ló dó bõr tü ne tek, il let ve gum mák. Nap ja ink ban rend -
kí vül rit ka, de a le he tõ sé gé vel szá mol ni kell.

Syp hi lis con na ta lis: A fer tõ zött ter hes nõ mag za tát a ter -
hes ség má so dik fe lé ben transzp la cen ta ri san fer tõz he ti. A
mag zat sor sát az anya ak tu á lis ál la po ta (Tre po ne mák szá -
ma, el len anya gok mennyi sé ge) ha tá roz za meg. Így a he te -
dik hó nap elõtt hal va szü le tés, vagy élet ké pes, de con na ta -
lis syp hi lis sel vi lág ra jött mag zat vagy egész sé ges cse cse -
mõ szü le té se egy aránt elõ for dul hat.

2006/105. szám M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 8233



6. A fer tõ zõ ké pes ség idõ tar ta ma: A Bõr- és Ne mi be teg -
sé gek Szak mai Kol lé gi u ma ál tal ki adott ér vé nyes mód -
szer ta ni le ve lé ben elõ írt tel jes ér té kû kúra le foly ta tá sa után 
a be teg fer tõ zõ ké pes sé ge meg szûnt nek te kint he tõ, gyó -
gyult tá nyil vá ní tá sa azon ban csak az elõ írásnak meg fe le lõ
gon do zás vé gén az el vég zett zá ró vizs gá la tok (syp hi lis sze -
ro ló gia, bel gyó gyá sza ti, sze mé sze ti és ne u ro ló gi ai vizs gá -
la tok) bir to ká ban mond ha tó ki.

7. Te en dõk syp hi li ses fer tõ zés di ag nosz ti zá lá sa ese tén:

A) Te en dõk syp hi li ses be teg gel:

a) Je len tés: Sze mély azo no sí tó ada tok nél kül be je len tés -
re kö te le zett be teg ség. A syp hi li ses sze mélyt Sem mel we is
Egye tem ÁOK Bõr-Ne mi kór ta ni és Bõr on ko ló gi ai Kli ni ka 
STD Cent ru ma és a Bõr- és ne mi be teg-gon do zó (BNG),
to váb bá az STD be te ge ket is el lá tó szak ren de lõ kö te les je -
len te ni a mû kö dé si te rü le te sze rint ille té kes me gyei
BNG-nek, a re gi o ná lis szak fel ügye lõ fõ or vos nak, az
ÁNTSZ ille té kes vá ro si in té ze té nek és az Or szá gos Epi de -
mi o ló gi ai Köz pont Jár vány ügyi osz tá lyá nak.

b) El kü lö ní tés: Mi vel a be teg ség nemi úton ter jed, el kü -
lö ní tés nem szük sé ges.

c) Kli ni kai el len õr zés, gon do zás: A fer tõ zõ nemi be teg -
ség  miatt ke ze lés be vett sze mélyt be teg sé ge fer tõ zõ vol tá -
ról fel kell vi lá go sí ta ni.

A nemi be te gek, il let ve arra gya nús ál la pot ban lévõ sze -
mé lyek vizs gá la ta, a di ag nó zis meg ál la pí tá sa, ke ze lé se a
Sem mel we is Egye tem ÁOK Bõr-Ne mi kór ta ni és Bõr on -
ko ló gi ai Kli ni ka STD Cent ru ma, va la mint az STD be te ge -
ket is el lá tó szak ren de lõk és a Bõr- és ne mi be teg-gon do -
zók (BNG) fel ada ta. A di ag nó zis fel ál lí tá sa a kór oko zó di -
rekt ki mu ta tá sá val (sö tét lá tó te res mik ro szkó pos vizs gá lat) 
és sze ro ló gi ai vizs gá la tok se gít sé gé vel tör té nik. (Sö tét lá -
tó te res vizs gá lat vég zé se a Sem mel we is Egye tem ÁOK
Bõr-Ne mi kór ta ni és Bõr on ko ló gi ai Kli ni ka STD Cent ru -
ma, va la mint az STD be te ge ket is el lá tó szak ren de lõk és a
BNG-kben biz to sí tott). Tü net men tes be teg nél, nem egy ér -
tel mû sze ro ló gi ai le let ese tén a fer tõ zés iga zo lá sa verifi -
káló el já rás sal a Sem mel we is Egye tem ÁOK Bõr-Ne mi -
kór ta ni és Bõr on ko ló gi ai Kli ni ka STD Cent ru má nak lues
sze ro ló gi ai la bo ra tó ri u má ban tör té nik.

A nemi be teg kö te les sé ge a bõr- és ne mi gyó gyász szak -
or vost a fer tõ zõ dés kö rül mé nye i rõl tá jé koz tat ni, meg ad ni
a fer tõ zõ for rás(ok) ne vét, cí mét.

A lu e ses be te gek kú ra ke ze lé se át ad ha tó a há zi or vos nak. 
Eb ben az eset ben a Sem mel we is Egye tem ÁOK Bõr-Ne -
mi kór ta ni és Bõr on ko ló gi ai Kli ni ka STD Cent ru ma, va la -
mint az STD be te ge ket is el lá tó szak ren de lõk és/vagy a
BNG or vo sa le vél ben tá jé koz tat ja az or vost a ke ze lés le -
foly ta tá sá ról, aki a kúra vé gén kö te les írás ban vissza je lez -
ni a ke ze lés elõ írás sze rin ti be fe je zé sét.

Ha a nemi be teg gyógy ke ze lé sét a fer tõ zõ ké pes ség
meg szûn te elõtt ab ba hagy ta, a ke ze lõ or vos kö te les er rõl a
ke ze lést át adó in téz mény or vo sát (a Sem mel we is Egye tem 
ÁOK Bõr-Ne mi kór ta ni és Bõr on ko ló gi ai Kli ni ka STD
Cent ru ma, va la mint a az STD be te ge ket is el lá tó szak ren -

de lõk és/vagy BNG or vo sát) ha la dék ta la nul, írás ban ér te -
sí te ni.

A syp hi li ses be teg és fel de rí tett sze xu á lis kon tak tu sa i -
nak ke ze lé se a Sem mel we is Egye tem ÁOK Bõr-Ne mi kór -
ta ni és Bõr on ko ló gi ai Kli ni ka STD Cent ru ma, va la mint a
az STD be te ge ket is el lá tó szak ren de lõk és vagy BNG-k
kész le té bõl, a Bõr- és Ne mi be teg sé gek Szak mai Kol lé gi u -
ma ál tal ki adott ér vé nyes mód szer ta ni le vél ben le írt
gyógy sze rek kel tör té nik, és min den syp hi li ses és/vagy epi -
de mi o ló gi ai bi zo nyí té kok alap ján pre ven tív ke zelt be teg
szá má ra in gye nes.

A syp hi lis ben szen ve dõ be te gek és fel de rí tett kon tak tu -
sa ik HIV szû rõ vizs gá la ta a be teg tá jé koz ta tá sa után kö te le -
zõ en el vég zen dõ. A gon do zás ide je alatt a mód szer ta ni le -
vél elõ írásainak meg fele lõen az el len õr zõ vér vizs gá la tok
mind két sze ro ló gi á ra vo nat koz nak (lu esz és HIV).

Ha a nemi be teg a gyógy ke ze lés rõl és a gon do zás ról el -
ma radt és is mé telt fel szó lí tá sok ra sem je lent ke zik, a Sem -
mel we is Egye tem ÁOK Bõr-Ne mi kór ta ni és Bõronkoló -
giai Kli ni ka STD Cent ru ma és/vagy a BNG or vo sa kez de -
mé nye zi az ille té kes vá ro si in té zet nél a jár vány ügyi fel -
ügye let alá he lye zést.

Ha a nemi be teg más egész ség ügyi in téz mény nél, ma -
gán or vos nál je lent ke zik, az or vos a Sem mel we is Egye tem
ÁOK Bõr-Ne mi kór ta ni és Bõr on ko ló gi ai Kli ni ka STD
Cent ru má tól vagy az ille té kes BNG-tõl kö te les kér ni a fer -
tõ zõ for rás ku ta tás el vég zé sét.

A lu es sze ro ló gi ai vizs gá la tot a gon do zás elsõ évé ben
ne gyed éven ként, a má so dik év ben fél éven ként meg kell
is mé tel ni a HIV-an ti test ki mu ta tá sá ra irá nyu ló vizs gá lat tal 
együtt.

Syp hi li sen át esett, ke zelt nõ be te gek ter hes ség ese tén
biz to sí tó kúra ke ze lés ben ré sze sül nek.

d) Fer tõt le ní tés: Nem szük sé ges.
B) Te en dõk a syp hi li ses be teg sze xu á lis part ne re i vel:
a) A nemi be teg kö te les sé ge a bõr- és ne mi gyó gyász

szak or vost a fer tõ zõ dés kö rül mé nye i rõl tá jé koz tat ni, meg -
ad ni a fer tõ zõ for rás(ok) ne vét, cí mét.

A Sem mel we is Egye tem ÁOK Bõr-Ne mi kór ta ni és
Bõr on ko ló gi ai Kli ni ka STD Cent ru ma és a Bõr- és ne mi -
be teg-gon do zó or vo sa (gon do zó nõ je az or vos uta sí tá sá ra)
jo go sult a meg ne ve zett fer tõ zõ for rást fel szó lí ta ni (zárt,
aján lott le vél ben) ha tár idõ ki tû zé sé vel, hogy sa ját ér de ké -
ben je lent kez zen a Sem mel we is Egye tem ÁOK Bõr-Ne -
mi kór ta ni és Bõr on ko ló gi ai Kli ni ka STD Cent ru má ban
vagy a te rü le ti leg ille té kes BNG-ben or vo si vizs gá la ton.
Egy út tal fel kell hív ni a fi gyel met a vizs gá lat meg ta ga dá -
sá val járó jogi kö vet kez mé nyek re is.

A fel szó lí tó sem a gya nú ba vett be teg ség re, sem az in -
dex sze mély re vo nat ko zó an sem mi lyen in for má ci ót nem
tar tal maz hat.

Alap elv, hogy az an ti bi o ti kum pro fi la xist (pre ven tív ke -
ze lést) nem a kli ni ka i lag gya nús ese tek ben, ha nem epi de -
mi o ló gi ai bi zo nyí té kok alap ján vé gez zük, és az így meg -
adott ke ze lés nek tel jes ér té kû nek kell len nie. Az an ti bi o ti -
kum pro fi la xis el vég zé se elõtt kli ni kai és sze ro ló gi ai vizs -
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gá la tot kell vé gez ni (HIV-szû rést is). A pre ven tív ke ze lés
in gye nes és a Sem mel we is Egye tem ÁOK Bõr-Ne mi kór ta -
ni és Bõr on ko ló gi ai Kli ni ka STD Cent ru má nak vagy a
BNG kész le té bõl tör té nik.

b) A Sem mel we is Egye tem ÁOK Bõr-Ne mi kór ta ni és
Bõr on ko ló gi ai Kli ni ka STD Cent ru ma, va la mint a Bõr- és
ne mi be teg-gon do zók egy más kö zött to váb bít hat ják az
érin tett kon tak tu sa i ra vo nat ko zó sze mély azo no sí tó ada to -
kat.

c) Epi de mi o ló gi ai meg gon do lá sok ból és jár vány ügyi
ér dek bõl az or szág ban át me ne ti leg tar tóz ko dó, egész ség -
biz to sí tás sal nem ren del ke zõ syp hi li ses kül föl di ál lam pol -
gár ke ze lé sét ha la dék ta la nul meg kell kez de ni ab ban a
BNG-ben, ahol az il le tõ vizs gá lat ra je lent ke zett és a di ag -
nó zist fel ál lí tot ták, vagy a Sem mel we is Egye tem ÁOK
Bõr-Ne mi kór ta ni és Bõr on ko ló gi ai Kli ni ka STD Cent ru -
má ban.

8. Meg elõ zés: A syp hi lis ter je dés gát lá sa ér de ké ben a la -
kos ság szé les körû egész ség ügyi fel vi lá go sí tá sa szük sé -
ges.

A syp hi li ses pri mér fe kély a HIV ac qu i rá lá sát meg -
könnyí ti, to váb bá a két fer tõ zés gya ko ribb együt tes elõ for -
du lá sát epi de mi o ló gi ai ada tok is bi zo nyít ják. Ezért a fi -
gyel met a pre ven ci ós te vé keny ség kap csán ezen tény re is
fel kell hív ni.

Ul cus mol le
(Lágy fe kély, chanc ro id)
BNO10: A57
1. Kór oko zó: Ha e mop hi lus duc re yi.
2. Fer tõ zés for rá sa: A kór oko zó val fer tõ zött em ber.
Elõ for du lás: Vi lág szer te, fõ ként tró pu si, szub tró pu si

or szá gok ban. Fér fi ak nál gya ko ribb.
3. Ter je dé si mód: Sze xu á lis kon tak tus. HIV-fer tõ zés

co fak to ra.
4. Lap pan gá si idõ: 1–14 nap.
5. Fon to sabb kli ni kai tü ne tek: Puha ala pú, több nyi re

fáj dal mas, vér zé keny, ron gyos szé lû, eryt he más, oe de más
ud var ral, ese ten ként több fe lü le tes ul cus sal (au to i no cu la -
tio) öve zett fe kély, leg gyak rab ban a ge ni tá li á kon, mely hez 
az ese tek mint egy egy har ma dá ban a kör nyé ki nyi rok cso -
mó duz za na ta, be ol va dá sa, si poly ki ala ku lá sa tár sul. Nõk -
nél tü net men tes le het.

6. A fer tõ zõ ké pes ség idõ tar ta ma: A fer tõ zés kez de té tõl
a ke ze lés be fe jez té ig, il let ve a kli ni kai tü ne tek meg szû né -
sé ig.

7. Te en dõk ul cus mol le di ag nosz ti zá lá sa ese tén:
A) Te en dõk a be teg gel:
a) Je len tés: Sze mély azo no sí tó ada tok nél kül je len ten -

dõ. A be te get a Sem mel we is Egye tem ÁOK Bõr-Ne mi kór -
ta ni és Bõr on ko ló gi ai Kli ni ka STD Cent ru ma és a Bõr- és
ne mi be teg-gon do zó (BNG), to váb bá az STD be te ge ket is
el lá tó szak ren de lõ kö te les je len te ni a mû kö dé si te rü le te
sze rint ille té kes me gyei BNG-nek, a re gi o ná lis szak fel -

ügye lõ fõ or vos nak, az ÁNTSZ ille té kes vá ro si in té ze té nek 
és az Or szá gos Epi de mi o ló gi ai Köz pont Jár vány ügyi osz -
tá lyá nak.

b) El kü lö ní tés: Nem igé nyel.
c) Kli ni kai el len õr zés, gon do zás: Sze xu á lis úton ter je dõ

be teg ség, ezért a be teg ke ze lé se, el len õr zé se, a sze xu á lis
part ne rek vizs gá la ta és ke ze lé se a te rü le ti Bõr- és ne mi be -
teg-gon do zók ban, il let ve a Sem mel we is Egye tem ÁOK
Bõr-Ne mi kór ta ni és Bõr on ko ló gi ai Kli ni ka STD Cent ru -
má ban, va la mint az STD be te ge ket is el lá tó szak ren de lõk -
ben tör té nik. A be teg el len õr zé se a kli ni kai tü ne tek meg -
szû né sé ig szük sé ges.

A lágy fe kély ben szen ve dõ HIV-fer tõ zöt tek fo ko zott el -
len õr zé se szük sé ges, a ke ze lé si idõ hosszabb mint a
HIV-ne ga tí vok nál.

A lágy fe kély di ag nó zis fel ál lí tá sa kor syp hi lis és HIV
se ro ló gi ai vizs gá la tot kell vé gez ni. Amennyi ben a vizs gá -
la tok ne ga tí vak, 3 hó nap múl va is mé tel ni kell.

d) Di ag nó zis fel ál lí tá sa: Epi de mi o ló gi ai: Fer tõ zött sze -
méllyel sze xu á lis kap cso lat.

Kli ni kai tü ne tek: Fáj dal mas, puha, szé le ken gyul ladt,
oe de más, eset leg mul tip lex ul cu sok kal öve zett, leg gyak -
rab ban a ge ni tá li ák ra lo ka li zált, le pe dé kes fe kély, eryt he -
más bõr rel fe dett, meg na gyob bo dott, fluc tu á ló, át tört nyi -
rok cso mók. A fe kély má sod la go san fer tõ zõd het, ami a
szét esést, le pe dék kép zõ dést fo koz za. Ál ta lá nos tü net le het 
mér sé kelt láz és rossz köz ér zet.

La bo ra tó ri u mi vizs gá la tok a Sem mel we is Egye tem
ÁOK Bõr-Ne mi kór ta ni és Bõr on ko ló gi ai Kli ni ka STD
Cent rum ban tör tén nek:

Di rekt mik ro szkó pos ki mu ta tás (Gram ne ga tív, rö vid
pál cák, hal raj sze rû el ren de zõ dés ben), fe kély bõl, fizioló -
giás kony ha sós bo ro ga tás után, vagy a nyi rok cso mó ból
nyert genny bõl te nyész tés spe ci á lis táp ta la jon.

e) Fer tõt le ní tés: Nem igé nyel.
B) Te en dõk az ul cus mol le-ban szen ve dõ be teg kör nye -

ze té ben:
a) Sze xu á lis part ner: A sze xu á lis part ner ve szé lyez te -

tett nek te kin ten dõ a kli ni kai tü ne tek meg je le né sét meg elõ -
zõ 10 na pon be lül a fer tõ zött egyén nel tör té nõ sze xu á lis
kon tak tus ese tén. A ve szé lyez te tett sze xu á lis part ne rek
vizs gá la ta és ke ze lé se szük sé ges.

b) Ke ze lés: A H. duc re yi-vel fer tõ zõ dött tü net men tes,
lap pan gá si szak ban levõ vagy tü ne tes sze xu á lis part ne re -
ket ke zel ni kell.

Az epi de mi o ló gi a i lag ve szé lyez te tett, de kli ni kai tü ne -
te ket és la bo ra tó ri u mi vizs gá la to kat te kint ve ne ga tív sze -
xu á lis part ne re ket pre ven tív ke ze lés ben kell ré sze sí te ni.

8. Meg elõ zés: Sze xu á lis fel vi lá go sí tás – biz ton sá gos
szex.

Acut uro ge ni ta lis chla my di a sis BNO 10: A56.0
1. A kór oko zó: Chla my dia tra cho ma tis D-K sze ro tí pu sa,
2. Fer tõ zõ for rás: Be teg vagy tü net men tes em ber.
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3. Ter je dé si mód: A fer tõ zést a fer tõ zött em ber nemi vá -
la dé ká val (ondó, hü vely vá la dék) vi he ti át sze xu á lis part -
ne ré re. Rit ka ese tek ben a ter je dés más mód ja is iga zol ha tó.

4. Lap pan gá si idõ: Át la go san 1–3 hét, azon ban hosszú
ide ig tü net men te sen je len le het.

5. Fon to sabb tü ne tek: Mu co sus, mu co pu ru lens fo lyás
dy su ri á val.

6. Fer tõ zõ ké pes ség idõ tar ta ma: A be te gek nél a gyógy -
ke ze lés be fe je zé sé ig.

7. Te en dõk a be teg ség elõ for du lá sa kor:
A) Te en dõk a be teg gel:
a) Je len tés: Sze mély azo no sí tó ada tok nél kül je len ten -

dõ. A be te get a Sem mel we is Egye tem ÁOK Bõr-Ne mi kór -
ta ni és Bõr on ko ló gi ai Kli ni ka STD Cent ru ma és a Bõr- és
ne mi be teg-gon do zó (BNG), to váb bá az STD be te ge ket is
el lá tó szak ren de lõ kö te les je len te ni a mû kö dé si te rü le te
sze rint ille té kes me gyei BNG-nek, a re gi o ná lis szak fel -
ügye lõ fõ or vos nak, az ÁNTSZ ille té kes vá ro si in té ze té nek 
és az Or szá gos Epi de mi o ló gi ai Köz pont Jár vány ügyi osz -
tá lyá nak.

b) El kü lö ní tés: 
c) Jár vány ügyi la bo ra tó ri u mi vizs gá lat: A húgy csõ -

bõl/cer vix bõl vett vá la dék ból a Chla my dia tra cho ma tis ki -
mu ta tá sa [DIF, en zi mim mu no as say (EIA), PCR]. Kont roll 
vizs gá lat vég zé se a ke ze lést kö ve tõ 3–4 hét tõl. A be te gek -
nél HIV és lu esz szû rõ vizs gá la tok el vég zé se elõ ze tes ta -
nács adás és a be teg be le egye zé se után aján lott.

d) Fer tõt le ní tés: Nem szük sé ges.
B) Te en dõk a be teg kör nye ze té ben: A sze xu á lis part ner -

nek fel kell aján la ni a ke ze lést. Iga zol tan Chla my dia tra -
cho ma tis fer tõ zés ben szen ve dõ be teg sze xu á lis part ne ré -
nek a ke ze lé se még tü net men tes ség ese tén is in do kolt.

8. Meg elõ zés: A la kos ság szé les körû fel vi lá go sí tá sa
szük sé ges. 

Bejelentésre nem kötelezett fertõzõ betegségekkel
kapcsolatos eljárások

Ac ti no my co sis
(Su gár gom ba be teg ség)
BNO10: A42
1. Kór oko zó: Ac ti no my ces is ra e lii.
2. Fer tõ zés for rá sa: A be teg és a tü net men tes kór oko -

zó-ürí tõ.
3. Ter je dé si mód: Köz vet len érint ke zés, csepp fer tõ zés.

En do gén fer tõ zés ese tén az orá lis fló ra kór oko zói a nyál ka -
hár tya apró sé rü lé se in át a szö ve tek be ha tol nak. Na gyobb az
en do gen fer tõ zés je len tõ sé ge az el ha nya golt ca ri e sek ben, a
ton sil lák la cu ná i ban élõs kö dõ kór oko zók ál tal.

4. Lap pan gá si idõ: Bi zony ta lan. Exo gén fer tõ zés ese tén 
né hány nap, de né hány hét is le het.

5. Fon to sabb tü ne tek: Elõ ször rend sze rint a kü lön bö zõ
test üre gek ben ala kul nak ki kró ni kus fo lya ma tok: tüdõ,
has üreg, cer vi co fa ci a lis re gio (si nu si tis), ezek bõl a fer tõ -

zés má sod la go san ter jed át a bõr re, ahol desz ka ke mény be -
szû rõ dé sek ke let kez nek, ké kes vö rös el szí ne zõ dés sel, si -
po lyok kal, me lyek bõl igen jel lem zõ kén sár ga gra nu lu mo -
kat (tõ ké ket) tar tal ma zó genny ürül. Az el sõd le ges bõr fo -
lya mat rit kább.

6. Fer tõ zõ ké pes ség tar ta ma: En do gén fer tõ zé sek le he -
tõ sé gét te kint ve is me ret len, egyéb ként amíg a vá la dé kok
kór oko zót tar tal maz nak.

7. Te en dõk a be teg ség elõ for du lá sa kor:
A) Te en dõk a be teg gel:
a) Je len tés: Nem be je len ten dõ.
b) El kü lö ní tés: Nem szük sé ges.
c) Jár vány ügyi la bo ra tó ri u mi vizs gá lat: Igény be ve he -

tõ. Genny, kö pet küld he tõ az ÁNTSZ te rü le ti leg ille té kes
me gyei in té ze té nek my co lo gi ai la bo ra tó ri u má ba.

d) Fer tõt le ní tés: A gennyes vá la dé ko kat és a ve lük
szennye zett tár gya kat fo lya ma to san fer tõt le ní te ni kell. A
köt sze re ket el kell éget ni.

8. Meg elõ zés: Ál ta lá nos hi gi é nés rend sza bá lyok.

Aph tae epi zo o ti cae
(Sto ma ti tis epi zo o ti ca, ra ga dós száj- és kö röm fá jás)
BNO10: B08.8
1. Kór oko zó: A száj- és kö röm fá jás ví ru sa (Pi cor na vi ri -

dae csa lád, Aph to ví rus nem zet ség).
2. Fer tõ zés for rá sa: Be teg ha sí tott pa tá jú ál la tok

 (szar vas mar ha, ser tés, bi valy, juh, kecs ke).
3. Ter je dé si mód: Ál la tok kal való köz vet len érint ke zés,

fer tõ zött ta kar mány, tej és tej ter mék, tár gyak, vá la dék, vi -
ze let, szék let, nyál út ján. Em be ri meg be te ge dés igen rit ka.

4. Lap pan gá si idõ: 3–7 nap, rit kán több.
5. Fon to sabb tü ne tek: Láz és fej fá jás; a száj nyál ka hár -

tya vö rös, raj ta ken der mag, bor só nagy sá gú hó lya gok, kez -
det ben tisz ta, ké sõbb tej sze rû en za va ros tar ta lom mal;
nyál fo lyás, ne héz nye lés. Gyak ran az aj kon, a te nyé ren, a
tal pon és a kö röm ágyak men tén is van nak hó lya gok.

6. Fer tõ zõ ké pes ség tar ta ma: A lap pan gá si idõ vé gé tõl a
kli ni kai gyó gyu lá sig. A ví rus be szá rad va hó na po kig fer tõ -
zõ ké pes ma rad hat.

7. Te en dõk a be teg ség elõ for du lá sa kor:
A) Te en dõk a be teg gel:
a) Je len tés: Nem be je len ten dõ, de az eset le ge sen elõ for -

du ló em be ri meg be te ge dés ese tén a te rü le ti leg ille té kes ha -
tó sá gi ál lat or vost ér te sí te ni kell.

b) El kü lö ní tés: A be te ge ket el kell kü lö ní te ni.
c) Jár vány ügyi la bo ra tó ri u mi vizs gá lat: Igény be ve he -

tõ, a FM Ál lat-egész ség ügyi és Élel mi szer-el len õr zõ Szol -
gá lat tal tör tént elõ ze tes meg be szé lés alap ján.

d) Fer tõt le ní tés: Fo lya ma tos és zá ró fer tõt le ní tés szük -
sé ges. El sõ sor ban a vá la dé ko kat és az ezek kel szennye zett
anya go kat kell fer tõt le ní te ni.

8. Meg elõ zés: Ál ta lá nos egész ség ügyi rend sza bá lyok.
A fer tõ zött ál lat ál lo mány meg fe le lõ ke ze lé se az ál -
lat-egész ség ügyi elõ írások alap ján.
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As ca ri a sis (As ca ri o sis)
(Or só fér ges ség)
BNO10: B77
1. Kór oko zó: As ca ris lumb ri co i des.
2. Fer tõ zés for rá sa: A fer tõ zött em ber.
3. Ter je dé si mód: A szék let tel ki ürült éret len pe ték a

kül vi lág ban (ta laj, szenny víz, iszap) meg fe le lõ hõ mér sék -
let és ned ves ség mel lett kb. egy hó nap alatt vál nak fer tõ zõ -
ké pes sé. A fer tõ zõ ké pes pe ték a szennye zett ta laj, kéz,
nyer sen fo gyasz tott gyü mölcs és zöld ség fé lék köz ve tí té sé -
vel ter jed nek.

4. Lap pan gá si idõ: A fer tõ zõ ké pes pe ték le nye lé se után
a szer ve zet ben két hó nap alatt fej lõd nek ki az ivar érett fér -
gek.

5. Fon to sabb tü ne tek: A fer tõ zés több nyi re tü net men te -
sen fo lyik le. Na gyobb szá mú fé reg gel való fer tõ zött ség -
ben a mig rá ció idõ sza ká ban pne u mo nia, bron chop ne u mo -
nia, a bél fá zis ban hány in ger, há nyás, gyo mor- és bél pa na -
szok.

6. Fer tõ zõ ké pes ség tar ta ma: Amíg a bél ben fér gek van -
nak. A ta laj ba ke rült pe ték meg fe le lõ kör nye ze ti fel té te lek
kö zött hosszú ide ig, hó na po kig, eset leg éve kig élet- és fer -
tõ zõ ké pes ál la pot ban ma rad hat nak.

7. Te en dõk a be teg ség elõ for du lá sa kor:
A) Te en dõk a be teg gel:
a) Je len tés: Nem be je len ten dõ.
b) El kü lö ní tés: Nem szük sé ges.
c) Jár vány ügyi la bo ra tó ri u mi vizs gá lat: Igény be ve he -

tõ. Diag nosz tikus vizs gá lat ra be küld he tõ szék let min ta az
ÁNTSZ te rü le ti leg ille té kes pa ra zi to ló gi ai la bo ra tó ri u má -
ba, il let ve az OEK Pa ra zi to ló gi ai osz tá lyá ra.

d) Fer tõt le ní tés: A be teg kör nye ze té ben, va la mint a fer -
tõ zés ter je dé sé nek meg elõ zé sé ben a WC-hasz ná lat utá ni,
va la mint az ét ke zé sek elõt ti hi gi é nés kéz fer tõt le ní té sen kí -
vül igen fon tos sze re pe van a szék let, va la mint a szék let tel
kon ta mi ná ló dott ta laj fer tõt le ní té sé nek. A szék let, va la -
mint a ta laj, ez utób bi csak na gyon in do kolt eset ben, kis ki -
ter je dé sû te rü le ten, elõ ze tes kör nye zet vizs gá lat alap ján
6%-os kre zol ol dat tal, 8 órás be ha tá si idõ után 100%-os pe -
te pusz tí tó ha tás sal de zin fi zi ál ha tó.

8. Meg elõ zés: Nyer sen fo gyasz tott zöld ség fé lék gon dos 
le mo sá sa. A szenny víz zel való ön tö zés re, trá gyá zás ra vo -
nat ko zó ren de le tek be tar tá sa.

Dip hyl lo both ri a sis
(Hal hús ga land fér ges ség, Hal-ta e ni a sis)
BNO10: B70.0
1. Kór oko zó: Dip hyl lo both ri um la tum, több gaz dás

 Taenia-faj.
2. Fer tõ zés for rá sa: A fer tõ zött em ber.
3. Ter je dé si mód: Az em ber nyers vagy nem kel lõ en sü -

tött, fõ zött bor só kás hal hús fo gyasz tá sa út ján fer tõ zõd het.
Mint vég sõ gaz da, szék le té vel ürí ti a pe té ket, ame lyek víz -
ben élõ köz ti gaz dá ban fej lõd ve vég le ges lár va for má vá
(ple ro cer co id) ala kul nak, és a ha lak zsi ge re i ben, izom za tá -
ban ta lál ha tók meg.

4. Lap pan gá si idõ: 3–6 hét.
5. Fon to sabb tü ne tek: Ál ta lá nos tü ne tek, gyo mor-bél za -

va rok mel lett ana e mia per ni ci o sá hoz ha son ló vér sze gény -
ség fej lõ dik ki, B12 vi ta min hi ány  miatt. A szék let tel csak
fé reg pe ték ürül nek, fé reg ízek nem.

6. Fer tõ zõ ké pes ség tar ta ma: Amíg a bél ben fér gek van -
nak.

7. Te en dõk a be teg ség elõ for du lá sa kor:
A) Te en dõk a be teg gel:
a) Je len tés: Nem be je len ten dõ.
b) El kü lö ní tés: Nem szük sé ges.
c) Jár vány ügyi la bo ra tó ri u mi vizs gá lat: Igény be ve he -

tõ. Di ag nó zis cél já ból a pe ték ki mu ta tá sá ra szék le tet kell
kül de ni az ÁNTSZ te rü le ti leg ille té kes pa ra zi to ló gi ai la -
bo ra tó ri u má ba, il let ve az OEK Pa ra zi to ló gi ai osz tá lyá ra.

d) Fer tõt le ní tés: Nem szük sé ges.
8. Meg elõ zés: En dé mi ás te rü le ten hal hús nyer sen való

fo gyasz tá sá nak ke rü lé se.

En te ro bi a sis (Oxy u ri a sis)
(Cér na gi lisz ta be teg ség)
BNO10: B80
1. Kór oko zó: En te ro bi us ver mi cu la ris.
2. Fer tõ zés for rá sa: Fer tõ zött em ber.
3. Ter je dé si mód: Köz vet len érint ke zés sel, a pisz kos

kéz út ján, tár gyak, étel, por, le ve gõ köz ve tí té sé vel. Gya ko -
ri az ún. ab ano-ad-os au to re in fec tio, ami kor a fer tõ zött
sze mély a vég bél tá jék va ka rá sa köz ben kör me alá, uj ja i ra
ke rült pe ték be ke be le zé se út ján fer tõ zi ma gát újra.

4. Lap pan gá si idõ: 2–4 hét.
5. Fon to sabb tü ne tek: A fer tõ zöt tek gyak ran tü net men -

te sek. Visz ke tés és va ka rá si nyo mok ész lel he tõk a vég bél -
nyí lás kör nyé kén, emész té si és al vá si za va rok, fá ra dé -
kony ság, ide ges ség, ap pen di co pat hia, ap pen di ci tis.

6. Fer tõ zõ ké pes ség tar ta ma: Amíg a fér gek a bél ben
van nak.

7. Ten ni va lók a be teg ség elõ for du lá sa kor:
A) Te en dõk a be teg gel:
a) Je len tés: Nem be je len ten dõ.
b) El kü lö ní tés: Nem szük sé ges.
c) Jár vány ügyi la bo ra tó ri u mi vizs gá lat: Igény be ve he -

tõ. Diag nosz tikus cél ból vizs gá lat ra be küld he tõ ano rec ta -
lis vizs gá la ti anyag, a te rü le ti leg ille té kes ÁNTSZ pa ra zi -
to ló gi ai la bo ra tó ri u má ba vagy az OEK Pa ra zi to ló gi ai osz -
tá lyá ra.

d) Fer tõt le ní tés: Fo lya ma tos fer tõt le ní tés szük sé ges. A
be teg kö rü li fer tõt le ní té si te en dõk kö zül a leg fon to sabb a
re in fek ció, il let ve a pe ték át vi te lé nek meg aka dá lyo zá sa.
En nek meg fele lõen a kéz, il let ve a kö röm alá ke rült pe ték
gya ko ri – me leg, fo lyó víz zel, szap pan nal és fõ leg kö röm -
ke fé vel vég zett – kéz mo sás sal tá vo lít ha tók el. A be teg ál -
tal hasz nált mos ha tó fe hér ne mû ket, ru ha ne mû ket 30 per -
cig tör té nõ for ra lás sal vég zett ki fõ zés sel, a nem mos ha tó
fel sõ ru há za tot le he tõ leg gõ zö lés sel vég zett, for ró va sa lás -
sal kell fer tõt le ní te ni. Tár gyak ra, pad ló zat ra ke rült pe ték
ha té kony fer tõt le ní tõ sze rek kel el pusz tít ha tók.
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B) Te en dõk a kör nye zet tel:
A fer tõ zött nek ta lált sze mély kör nye ze té ben ja va solt a

vizs gá la tot el vé gez tet ni, és a fer tõ zött nek ta lált va la -
mennyi sze mélyt egy ide jû leg gyógy ke zel tet ni.

8. Meg elõ zés: Kör mök rö vid re vá gá sa, ál ta lá nos, sze -
mé lyi és kör nye zet hi gi é nés rend sza bá lyok be tar tá sa.

Ery si pe las ho mi nis
(Or bánc)
BNO10: A46
1. Kór oko zó: Strep to coc cus py o ge nes.
2. Fer tõ zés for rá sa: A be teg em ber vagy kór oko zó-hor -

do zó.
3. Ter je dé si mód: A fer tõ zött em ber lég úti és egyéb vá -

la dé ka i val szennye zett kéz, köz vet len érint ke zés, tár gyak
(pl. köt sze rek) út ján. Bõr sé rü lé sek (égés, láb uj jak kö zöt ti
gom bás gyul la dá sok, mû tét stb.) fer tõ zõ dé se ka put nyit a
fer tõ zés nek.

4. Lap pan gá si idõ: 1–3 nap.
5. Fon to sabb tü ne tek: Hi deg rá zás és ma gas láz, a fer tõ -

zött test ré szen (leg in kább az alsó vég ta go kon vagy a fe jen) 
vö rös, me leg ta pin ta tú, szé le in kis sé ki emel ke dõ folt je le -
nik meg, amely láng nyelv hez ha son ló an ter jed. Szö võd -
mé nye lymphan gi tis, en nek kö vet kez té ben nyi rok pan gás,
phleg mo ne, throm boph le bi tis. A be teg ség re ci dí vák ra haj -
la mos.

6. Fer tõ zõ ké pes ség tar ta ma: A kli ni kai tü ne tek fenn ál -
lá sá ig, gennyes szö võd mény ese tén a gennye dés meg szû -
né sé ig.

7. Ten ni va lók a be teg ség elõ for du lá sa kor:
A) Te en dõk a be teg gel:
a) Je len tés: Nem be je len ten dõ.
b) El kü lö ní tés: A be te get a kis gyer me kek tõl, gyer mek -

ágya sok tól, ope rált be te gek tõl, friss sé rül tek tõl el kell kü -
lö ní te ni.

c) Jár vány ügyi la bo ra tó ri u mi vizs gá lat: Igény be ve he -
tõ. Be küld he tõ szö vet nedv, gennyes szö võd mény ese té ben 
genny az ÁNTSZ te rü le ti leg ille té kes la bo ra tó ri u má ba.

d) Fer tõt le ní tés: A köt sze re ket el kell éget ni. El sõ sor -
ban a kéz és a be teg hasz ná la ti tár gya i nak fo lya ma tos fer -
tõt le ní té se szük sé ges.

B) Te en dõk a be teg kör nye ze té ben:
A be teg gel érint ke zett sze mélyt szü lõ in té zet bõl 7 nap ra

ki kell til ta ni. No so co mi a lis elõ for du lás ese tén fer tõ zõ for -
rás ku ta tást kell vé gez ni.

8. Meg elõ zés: Az ál ta lá nos és kór ház hi gi é nés rend sza -
bá lyok be tar tá sa.

Ery si pe lo id Ro sen ba chi
(Ser tés or bánc)
BNO10: A26
1. Kór oko zó: Ery si pe loth rix rhu si o pat hi ae.
2. Fer tõ zés for rá sa: Be teg vagy kór oko zó-hor do zó ál -

lat, el sõ sor ban ser tés.
3. Ter je dé si mód: Be teg ser té sek vagy azok hú sá nak ke -

ze lé se, tár gyak út ján.

4. Lap pan gá si idõ: 1–3 nap, rit kán több.

5. Fon to sabb tü ne tek: Kék vö rös duz za nat a fer tõ zés nek
ka put nyi tó sé rü lés kör nyé kén. A bõr el vál to zás gennye dés
és láz nél kül, las san, eset leg he tek alatt ala kul ki. A kör -
nyé ki nyi rok cso mók gyak ran duz zad tak.

6. Fer tõ zõ ké pes ség tar ta ma: Amíg a kli ni kai gyó gyu lás
be kö vet ke zik.

7. Te en dõk a be teg ség elõ for du lá sa kor:

a) Je len tés: Nem be je len ten dõ.

b) El kü lö ní tés: Nem szük sé ges, de a be teg az élel mi sze -
rek ke ze lé sé tõl tar tóz kod jon.

c) Jár vány ügyi la bo ra tó ri u mi vizs gá lat: Igény be ve he -
tõ. Elõ ze tes meg be szé lés alap ján int ra cu tán be fecs ken de -
zett és vissza szí vott fo lya dé kot kell be kül de ni az ÁNTSZ
te rü le ti leg ille té kes la bo ra tó ri u má ba vagy az OEK bak te -
rioló giai osz tá lyá ra.

8. Meg elõ zés: Ál lat-egész ség ügyi rend sza bá lyok, be teg
ál la tok kal fog lal ko zók nál mun ka-egész ség ügyi óvó rend -
sza bá lyok be tar tá sa, vé dõ ru há zat, gu mi kesz tyû hasz ná la -
ta, kéz mo sás, kéz fer tõt le ní tés, sé rü lés ese tén seb el lá tás.

Her pes simp lex

(Her pes la bi a lis)

BNO10: B00.1

1. Kór oko zó: A H. ho mi nis (her pes ví rus, HSV) két tí pu -
sa: a HSV1 és a HSV2.

2. Fer tõ zés for rá sa: A be teg vagy tü net men tes ví rus ürí -
tõ.

3. Ter je dé si mód: A HSV1 nyál lal, a HSV2 nemi érint -
ke zés út ján ter jed. Az új szü lött HSV2 fer tõ zé sét szü lés
köz ben az anya hü vely vá la dé ka köz ve tí ti.

4. Lap pan gá si idõ: 2–12 nap.

5. Fon to sabb tü ne tek: A pri mer HSV1 fer tõ zés több nyi -
re már gyer mek kor ban meg tör té nik, eny he sto ma ti tis és
íny gyul la dás for má já ban, de az ese tek 90%-ában tü ne tek
nél kül (HSV1). Gyó gyu lás után a ví rus a szer ve zet ben la -
tens for má ban meg ma rad, és kü lön bö zõ okok ból is mé tel -
ten is re ak ti vá lód hat (láz, túl zott na po zás, gast ri tis, im -
mun szup resszív ál la pot stb.). Az ilyen „her pes re cur rens”
az aj ka kon és a száj kö rül (her pes la bi lis), a sze men (ke ra -
ti tis, iri tis, con junc ti vi tis) tí pu sos hó lya gos ki üté sek for -
má já ban je lent ke zik. A HSV2 fer tõ zés re a pu ber tás kor
után ke rül het sor, ilyen kor a méh nya kon, a fér fi nemi szer -
ve ken apró hó lya gok ke let kez nek. A hó lya gok pör kö sö -
dés sel gyó gyul nak. Sú lyos, az új szü löt tek nél csak nem
min dig ha lá los szö võd mény a vi ré mi ás úton ke let ke zett
me nin go en cep ha li tis her pe ti ca.

6. Te en dõk a be teg ség elõ for du lá sa kor:

A) Te en dõk a be teg gel:

a) Je len tés: Me nin gi tis vagy en cep ha li tis tü ne tek ese tén 
be- és ki je len tés re kö te le zett me nin gi tis se ro sa vagy en -
cep ha li tis in fec ti o sa meg je lö lés sel.

b) El kü lö ní tés: A be teg tõl tá vol kell tar ta ni az ek cé más
be te ge ket és cse cse mõ ket.
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c) Jár vány ügyi la bo ra tó ri u mi vizs gá lat: Igény be ve he tõ 
az OEK Vi ro ló gi ai fõ osz tá lyá val tör tént meg be szé lést
köve tõen.

d) Fer tõt le ní tés: Nem szük sé ges.
7. Meg elõ zés: Az ek cé más bõr fe lü let HSV fer tõ zé se sú -

lyos le fo lyá sú, ezért el kell ke rül ni, hogy a der ma ti tis ben,
ek cé má ban szen ve dõ be teg her pe szes be teg gel érint kez -
zék. Ugyan ez vo nat ko zik a cse cse mõk re és azok ra, akik
im mun szup resszív ke ze lés ben ré sze sül nek. Ha az anya
iga zol tan her pes ge ni ta lis ban szen ved, a pe ri na ta lis fer tõ -
zés el ke rü lé sé re in do kolt le het a csá szár met szés.

He veny fel sõ lég úti fer tõ zé sek
BNO10: J00-J06
1. Kór oko zó: Ví ru sok (re o ví rus, rhi no ví ru sok, ade no ví -

ru sok és pa ra inf lu en za ví ru sok kü lön bö zõ sze ro tí pu sai, rit -
káb ban a co ro na ví ru sok és egyéb en te ro ví ru sok stb.), chla -
my di ák és my cop las mák sú lyos társ fer tõ zés ként, egyéb
bak té ri u mok és gom bák több nyi re csak má sod la gos fer tõ -
zé sek ben ját sza nak sze re pet. (Az inf lu en za, a strep to coc -
cus és en te ro ví rus fer tõ zé se ket lásd kü lön fe je ze tek ben.)

2. Fer tõ zés for rá sa: A be teg vagy a kór oko zó-hor do zó
em ber.

3. Ter je dé si mód: Csepp fer tõ zés, köz vet len érint ke zés,
rit káb ban tár gyak út ján (zseb ken dõ, po hár stb.).

4. Lap pan gá si idõ: A kór oko zó tól füg gõ en 1–7 nap.
5. Fon to sabb kli ni kai tü ne tek: Rend sze rint hir te len kez -

det, nát ha, pha ryn gi tis, la ryn gi tis, tra che ob ron chi tis, láz. A 
rhi no ví ru sok több nyi re csak eny he nát hát okoz nak. A cse -
cse mõk és kis gyer me kek be teg sé ge RS ví rus és parain -
fluenza ví rus fer tõ zés ese tén sú lyo sabb tü ne tek kel jár hat,
ec lamp si á val, has me nés sel, fo lya dék vesz tés sel. Egyes
ade no ví rus sze ro tí pu sok nya ki nyi rok cso mó-duz za na to -
kat, „pha ryn go con junc ti va lis lá zat” okoz nak. A he veny
lég úti in fek ci ók szö võd mé nye ként cro up synd ro ma, bron -
chi o li tis, pne u mo nia, me nin gi tis és en cep ha li tis is elõ for -
dul hat, bak te ri á lis szu pe rin fek ció ese tén pe dig si nu si tis,
oti tis stb. A meg be te ge dé sek túl nyo mó több sé ge azon ban
eny he le fo lyá sú, 2–6 nap alatt gyó gyul, az idõ sebb be te -
gek nél néha hosszabb re kon va lesz cen ci á val. A va ló di in -
fluenzát, kü lö nö sen az inf lu en za jár vá nyok kez de tén, ezek -
tõl az „inf lu en za-sze rû meg be te ge dé sek tõl” néha csak jár -
vány ta ni sa já tos sá gai, azaz a hosszabb lap pan gá si idõ és a
la bo ra tó ri u mi vizs gá la tok alap ján le het meg kü lön böz tet ni. 
Az inf lu en za sze rû, „grip pés” meg be te ge dé sek ae ti o ló gi ai
el kü lö ní té sé re egyéb ként a min den na pi gya kor lat ban a di -
rekt an ti gén ki mu ta tás(ok) biz to sí ta nak el kü lö ní té si le he tõ -
sé ge ket. Ez a vizs gá lat csak az azok vég zé sé re al kal mas la -
bo ra tó ri u mok kal tör té nõ elõ ze tes meg be szé lés alap ján, sú -
lyos kli ni kai meg be te ge dés vagy hal mo zott elõ for du lás
ese tén kér he tõ.

6. Fer tõ zõ ké pes ség tar ta ma: Amíg a kór oko zó a lég úti
vá la dé kok kal ürül.

7. Te en dõk a be teg ség elõ for du lá sa kor:
A) Te en dõk a be teg gel:
a) Je len tés: Nem be je len ten dõ.

b) El kü lö ní tés: A be te get cse cse mõk tõl, ko ra szü löt tek -
tõl el kell kü lö ní te ni, cse cse mõ ott ho nok ban, kór há zi cse -
cse mõ osz tá lyo kon kü lön rész le gen kell õket el he lyez ni.

c) Fer tõt le ní tés: A be teg vá la dé ka it és ve lük szennye -
zett tár gya kat fo lya ma to san fer tõt le ní te ni kell.

Hu man to xo ca ri a sis
(Vis ce ra lis lar va mig rans synd ro ma)
BNO10: B83.0
1. Kór oko zók: To xo ca ra ca nis és To xo ca ra cati.
2. Fer tõ zés for rá sa: A ku tya és a macs ka, fõ leg a fi a tal

ál la tok.
3. Ter je dé si mód: Az ál la tok szék le té vel ürü lõ pe ték

köz vet le nül nem fer tõz nek, csak a kül vi lág ban tör tént
emb ri o ná ló dás után vál nak fer tõ zõ ké pes sé. A szennye zett
föld del, ho mok kal, en te rá lis úton jut nak az em be ri szer ve -
zet be.

4. Lap pan gá si idõ: A fer tõ zés in ten zi tá sá tól füg gõ en
né hány hét vagy hó nap.

5. Fon to sabb tü ne tek: A lár vák lo ka li zá ci ó ja sze rint
máj duz za nat, pne u mo nia, eset leg láz. Szem tü ne tek, gyak -
ran csak a fer tõ zést köve tõen hosszú idõ múl va je lent kez -
het nek. Jel lem zõ ha e ma to ló gi ai tü ne tek, erõs le u ko cy to sis
igen nagy ará nyú eo si nop hi lia. A be teg ség rend sze rint kró -
ni kus le fo lyá sú, el sõ sor ban kis gyer me kek kö zött gya ko ri.

6. Fer tõ zõ ké pes ség tar ta ma: Em ber rõl em ber re nem
ter jed. A pe ték a ta laj ban meg fe le lõ kö rül mé nyek kö zött
hosszú ide ig, hó na po kig, éve kig élet- és fer tõ zõ ké pe sek
ma rad hat nak.

7. Te en dõk a be teg ség elõ for du lá sa kor:
A) Te en dõk a be teg gel:
a) Je len tés: Nem be je len ten dõ.
b) El kü lö ní tés: Nem szük sé ges.
c) Jár vány ügyi la bo ra tó ri u mi vizs gá lat: Igény be ve he -

tõ. Sze ro ló gi ai vizs gá lat ra al va dás gát ló nél kül vett vér -
min ta küld he tõ az OEK Pa ra zi to ló gi ai osz tá lyá ra.

d) Fer tõt le ní tés: Nem szük sé ges.
8. Meg elõ zés: Ál ta lá nos hi gi é nés rend sza bá lyok. Ku -

tyák ki til tá sa a ját szó te rek rõl, a gyer me kek tá vol tar tá sa az
ál la tok ürü lé ké vel szennye zett he lyek tõl. Ku tyák pe ri o di -
kus an ti hel min ti cus ke ze lé se.

Hy me no le pi a sis (Hy me no le pi do sis)
(Tör pe-ga land fér ges ség)
BNO10: B71.0
1. Kór oko zó: Hy me no le pis nana, rit kán Hy me no le pis

di mi nu ta.
2. Fer tõ zés for rá sa: Fer tõ zött em ber, pat kány, egér.
3. Ter je dé si mód: A szék let tel ürü lõ érett pe ték köz vet -

len érint ke zés sel, en te rá lis úton, élel mi sze rek, hasz ná la ti
tár gyak köz ve tí té sé vel jut nak az em be ti szer ve zet be. A
H. di mi nu ta a köz ti gaz dák (liszt bo gár, liszt moly, pat kány -
bol ha) el fo gyasz tá sa ré vén ter jed.

4. Lap pan gá si idõ: 2–3 hét.
5. Fon to sabb tü ne tek: A fer tõ zöt tek több sé ge tü net men -

tes. Masszí vabb fer tõ zés ese tén gyo mor-, bél pa na szok, ét -
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vágy ta lan ság, émely gés, hány in ger, há nyás, has me nés,
köl dök tá ji fáj da lom, gör csös ál la pot, vér sze gény ség, ál -
mat lan ság.

6. Fer tõ zõ ké pes ség tar ta ma: Amíg a fér gek a bél ben je -
len van nak.

7. Ten ni va lók a be teg ség elõ for du lá sa kor:
A) Te en dõk a be teg gel:
a) Je len tés: Nem be je len ten dõ.
b) El kü lö ní tés: Nem szük sé ges.
c) Jár vány ügyi la bo ra tó ri u mi vizs gá lat: Igény be ve he -

tõ. Diag nosz tikus vizs gá lat ra, a fé reg pe ték ki mu ta tá sá ra
szék let min ta küld he tõ be az ÁNTSZ te rü le ti leg ille té kes
in té ze té nek pa ra zi to ló gi ai la bo ra tó ri u má ba, il let ve az
OEK Pa ra zi to ló gi ai osz tá lyá ra.

d) Fer tõt le ní tés: Nem szük sé ges.
B) Te en dõk a be teg kör nye ze té ben: A fer tõ zöt tek fel de -

rí té sé re a be teg kör nye ze té ben szék let szû rõ vizs gá la tot le -
het vé gez ni. A fer tõ zöt te ket a be teg gel egy idõ ben ja va solt
ke zel ni.

Inf lu en za
BNO10: J10, J11
1. Kór oko zó: Ort ho my xo ví rus inf lu en zae. Há rom sze -

ro tí pu sa van: A, B és C. Az inf lu en za A sze ro tí pu so kat a
ví rus fel szí ni fe hér jé i nek – he magg lu ti nin (H) és ne u ra mi -
ni dáz (N) – an ti gén szer ke ze te alap ján al tí pu sok ra oszt ják.
Em ber ben ed dig a H1N1, a H2N2 és a H3N2 al tí pus oko -
zott pan dé mi ás/epi dé mi ás meg be te ge dé se ket. Az inf lu en -
za A ví ru sok pe ri o di ku san is mét lõ dõ, or szá gos, eset leg vi -
lág jár vá nyo kat okoz nak. Az inf lu en za B tí pus an ti gén szer -
ke ze ti leg sta bi labb, rend sze rint kö zös sé gek ben okoz el szi -
ge telt hal mo zó dá so kat, de te rü le ti jár vá nyok is elõ for dul -
hat nak. Az inf lu en za C gyer mek ko ri meg be te ge dé se ket
okoz.

2. Fer tõ zés for rá sa: A be teg vagy a kór oko zó-hor do zó
em ber. Az inf lu en za A ví ru so kat em lõs ál la tok ból (ser tés,
ló, bál na, fóka) és ma da rak ból is izo lál ták.

3. Ter je dé si mód: Csepp fer tõ zés.
4. Lap pan gá si idõ: 1–3 nap.
5. Fon to sabb tü ne tek: Hir te len kez det, ma gas láz, a to -

rok vö rös be lö vellt sé ge, el esett ség, erõs izom- és ízü le ti
fáj da lom, fej fá jás, in pro duk tív kö hö gés, eset leg bron chi -
tis. Az egyéb lég úti ví rus fer tõ zé sek re jel lem zõ fel sõ lég úti
hu ru tos tü ne tek hi á nyoz nak. Sú lyos eset ben cse cse mõk nél 
ec lamp sia, idõ sek nél akut ke rin gé si elég te len ség (to xi kus
tü ne tek) ala kul hat nak ki. Szö võd mé nyek: ví rus-pne u mo -
nia, bak te ri á lis társ fer tõ zé sek.

6. Fer tõ zõ ké pes ség tar ta ma: Fel te he tõ en a kli ni kai tü -
ne tek fenn ál lá sá nak elsõ 3 nap ja. Ki vé telt ké pez nek az im -
mun hi á nyos be te gek, akik hó na po kig ürít he tik a ví rust.

7. Te en dõk be teg ség elõ for du lá sa ese tén:
A) Te en dõk a be teg gel:
a) Je len tés: Az inf lu en za elõ for du lá sá ra vo nat ko zó an

kü lön je len té si rend szer van ér vény ben. A sze zo ná lis idõ -
szak ban az Or szá gos Epi de mi o ló gi ai Köz pont kli ni kai és
vi ro ló gi ai ada tok gyûj té sé re al kal mas inf lu en za sur ve il -

lan ce-t mû köd tet. A ki je lölt há zi or vo sok, il let ve házi gyer -
mek or vo sok he ten te je len tik az inf lu en za sze rû kli ni kai tü -
ne tek kel ná luk je lent ke zõ be te gek szá mát kor cso por tos
bon tás ban és az or vos nál meg je lent összes be teg szá mát
(be teg for ga lom). A kli ni kai adat gyûj tés ben is részt ve võ,
fel kért há zi or vo sok az inf lu en za sze rû tü ne tek kel új on nan
je lent ke zõ be te gek tõl rend sze re sen, he ten te leg alább egy
al ka lom mal kell, hogy vizs gá la ti anya got küld je nek az
OEK Lég úti Ví rus osz tá lyá ra a kór ere det tisz tá zá sa cél já -
ból. Az OEK – a nem ze ti inf lu en za sur ve il lan ce köz pont –
mint az Eu ró pai Inf lu en za Sur ve il lan ce Há ló zat (EISS)
tag ja a min den ko ri jár vány ügyi hely zet tõl füg gõ en, de ál -
ta lá ban az év 40. he té tõl a kö vet ke zõ év 20. he té ig he ten te
to váb bít ja az or szág ra vo nat ko zó ada to kat az Eu ró pai
Unió inf lu en za sur ve il lan ce köz pont já ba.

b) El kü lö ní tés: A be te get a he veny tü ne tek le zaj lá sá ig
aján la tos el kü lö ní te ni, fõ leg cse cse mõk tõl, öre gek tõl, le -
gyen gült ál la pot ban lévõ és im mun szup resszált be te gek -
tõl. Kór há zi el kü lö ní tés csak sú lyos eset ben in do kolt.
Bent la ká sos ott ho nok ban az el kü lö ní tés re kü lön he lyi sé -
get kell ki je löl ni. Az ilyen jel le gû el kü lö ní tés re a kór há -
zak ban el ren delt meg elõ zõ in téz ke dé sek az irány adó ak.

c) Jár vány ügyi la bo ra tó ri u mi vizs gá lat: Igény be ve he -
tõ. A be teg tõl a meg be te ge dés 1–2. nap ján ér de mes to rok -
öb lí tõ fo lya dék kal vagy orr-ga rat tam pon nal vizs gá la ti
anya got ven ni ví rus izo lá lás és di rekt an ti gén ki mu ta tás cél -
já ból. A min tá kat hû tõ tás ká ban kell az OEK Vi ro ló gi ai fõ -
osz tá lyá nak Inf lu en za la bo ra tó ri u má ba vagy az ÁNTSZ
te rü le ti leg ille té kes vi ro ló gi ai la bo ra tó ri u má ba kül de ni.
Sze ro ló gi ai vizs gá lat cél já ból a be teg ség kez de ti sza ka szá -
ban és a lá ba do zá si idõ szak ban kell vért ven ni. Diag nosz -
tikus ér té ke a ti ter emel ke dés nek van.

d) Fer tõt le ní tés: Fo lya ma tos fer tõt le ní tés szük sé ges. A
fer tõ zõ be teg, va la mint a fer tõ zõ meg be te ge dés re gya nús
sze mély kör nye ze té ben szük sé ges fer tõt le ní té si te en dõk
– kéz fo lya ma tos fer tõt le ní té sén kí vül – el sõ sor ban az orr-
és to rok vá la dé kok, kö pet és ezek kel a vá la dé kok kal fer tõ -
zõ dött esz kö zök (evõ esz kö zök, ivó e dény zet stb.) tex tí li ák
(zseb ken dõ, ágy ne mû, há ló ru ha, tö rül kö zõ stb.) fo lya ma -
tos fer tõt le ní té sé bõl áll, vi ru cid ha tá sú de zin fi ci en sek kel.
Igen fon tos a be teg szo ba, il let ve a több sze mély tar tóz ko -
dá sá ra szol gá ló he lyi sé gek gya ko ri szel lõz te té se, a be te -
gek, be teg ség re gya nús sze mé lyek azon na li izo lá ci ó ja.

8. Meg elõ zés: Ál ta lá nos hi gi é nés rend sza bá lyok. Jár -
vány ide jén az ÁNTSZ kor lá toz hat ja az össze jö ve te le ket,
kór há zi lá to ga tá si ti lal mat ren del het el. A kór há zak ban
tör té nõ kü lön inf lu en zás osz tá lyok lé te sí té se, a be teg fel vé -
tel sür gõs ese tek re való kor lá to zá sa a jár vány idõ sza ká ra
ja va solt.

Vé dõ ol tá sok: Az ak tu á lis ol tá si és fi nan szí ro zá si elõ -
írások sze rint a koc ká za ti cso por to kat (60 éves nél idõ sebb, 
to váb bá kró ni kus szív-, ér rend sze ri, lég zõ szer vi, anyag -
cse re-be teg ség ben szen ve dõ be te gek; tar tós sza li ci lát ke -
ze lés ben ré sze sü lõ gyer me ke ket), to váb bá a ve szé lyez te -
tet te ket el lá tó egész ség ügyi dol go zó kat a vár ha tó jár vány
elõt ti hó na pok ban kell ol ta ni.
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Az Egész ség ügyi Mi nisz té ri um az inf lu en za pan dé mi á -
ra tör té nõ ha té kony fel ké szü lés ér de ké ben ki dol goz za és
rend sze re sen ak tu a li zál ja a Nem ze ti Inf lu en za Pan dé mi ás
Ter vet.

My co ses, gom bás be teg sé gek
BNO10: B35-B49

I. Gom bás bõr be teg sé gek

A) Der ma top hy ton gom bák ál tal oko zott bõr be teg -
sé gek

BNO10: B35
1. Kór oko zó: Tri chop hy ton (Acho ri on), Mic ros po rum

és Epi der mop hy ton fa jok.
2. Fer tõ zés for rá sa: A be teg em ber vagy ál lat, el sõ sor -

ban ku tya, macs ka, szar vas mar ha.
3. Ter je dé si mód: Köz vet len érint ke zés gom bás bõr be -

teg ség ben szen ve dõ em ber rel vagy ál lat tal; köz ve tít he tik a 
be teg sé get kö zös hasz ná la ti tár gyak, ru ha ne mûk, le hul lott
bõr pik ke lyek és haj szá lak, de a ta laj is.

4. Lap pan gá si idõ: Vál to zó.
5. Fon to sabb tü ne tek: A ha jas fej bõ rön a der ma top hy -

ton fa jok fe lü le tes és mély fo lya ma to kat okoz nak. A fe lü -
le tes el vál to zá sok – ame lyek gya kor la ti lag csak gyer me -
ke ken for dul nak elõ – tri chop hy tia ese té ben fil lér nyi tõl
10 cm-es át mé rõ jû, ke rek, éles ha tá rú, kor pá zó an hám ló
fol tok alak já ban je lent kez nek. A haj szá lak fé nyü ket vesz -
tik és kü lön bö zõ ma gas ság ban le tö re dez nek, de ko pasz te -
rü le tek nem ke let kez nek. Mic ros po ria ese té ben ki sebb-na -
gyobb, fi no man hám ló te rü le tek ta lál ha tók, ame lyek liszt -
tel be hin tett nek lát sza nak. A haj szá lak a bõr fel szí ne fe lett
2–3 mm ma gas ság ban egyen le te sen tö re dez nek le és a
meg ma radt haj szál cson kok szür kés fe hér spó ra hü ve lyek -
kel bo rí tot tak. Mély tri chop hy tia a ha jas fej bõ rön csak
gyer mek kor ban for dul elõ. Kez det ben len csé nyi, bab nyi,
majd fil lér nyi, a bõr sík já ból ki emel ke dõ hy pe ra e mi ás,
eny hén be szûrt gó cok je lent kez nek, me lyek idõ vel nö ve -
ked ve, il let ve a szom szé dos gó cok kal össze foly va kel vi -
rág hoz ha son ló, du do ros kép let té ala kul nak, ame lyek fel -
szí nén a szõr tü szõk szá ja dé ká ból spon tán vagy nyo más ra,
bû zös, pu ru lens vá la dék ürül. A szõr szá lak nem tö re dez -
nek le, ha nem az el gennyedt fol li cu lu sok ból ki hull nak, il -
let ve könnyen ki húz ha tók. Ki ter jedt fo lya mat ese tén láz,
rossz köz ér zet, nyi rok ér- és nyi rok cso mó-gyul la dás lép het 
fel. A ha jas fej bõr fa vu sa ese té ben kez det ben a bõr hám ló,
alig lo bos, és ezen te rü le ten apró, pör kö ket után zó el vál to -
zá sok (kez dõ dõ scu tu lu mok) lát ha tók, ame lyek pe ri- és
int ra fol li cu la ris el he lyez ke dé sû ek. Ké sõbb a scu tu lum szí -
ne kén sár ga, erõ sen ta pa dó és nagy részt gom ba ele mek bõl
áll. A fo lya mat heg edés sel gyó gyul, amely ma ra dan dó ko -
pasz sá got okoz, de a kez de ti szak ban fel is mert és szak sze -
rû en ke zelt eset ben a he ge se dés el ke rül he tõ. Hosszabb
fenn ál lás után a scu tu lu mok mel lett he ges te rü le tek is lát -
ha tók. A haj szá lak a scu tu lu mok kö ze pén he lyez ked nek el, 

nem tör nek le, fa kó szür kék és egész ben ki húz ha tók. Fõ leg
fi a tal kor ban for dul elõ, 20 éven fe lül jó val rit kább. Fér -
fiaknál a sza káll tá jé kon fe lü le tes vagy mély tri chop hy tia
for dul elõ, ame lyek nek kli ni kai képe a ha jas fej bõr meg fe -
le lõ fo lya ma tá val azo nos, de a a fe lü le tes fo lya ma tok nál
kör ala kú el vál to zá sok szé lén hy pe ra e mia és pus tu lák is
lát ha tók. A pi he szõ rös bõ rön a der ma top hy ton gom ba fa -
jok fe lü le tes és mély fo lya ma to kat okoz hat nak. Fe lü le tes
fo lya mat nál a bõ rön cent ri fu gá li san ter je dõ, gyul la dá sos,
éles ha tá rú fol tok ke let kez nek. Köz pon ti ré szük hám lik,
szé lü kön ve si cu la-ko szo rú és pör kök lát ha tók. A köz pon ti, 
már gyó gyu ló ré szen ki ala ku ló újabb gyul la dás kö vet kez -
té ben több szö rös, egy mást kö rül ve võ gyû rûk kép zõd het -
nek, ame lyek az el vál to zás nak „ko kár da” ala kot köl csö -
nöz nek. Ezek az el vál to zá sok a nagy haj la tok ban gyako -
riak. A pi he szõ rös bõr mély fo lya ma tai fol li cu la ris, pe ri -
fol li cu la ris gyul la dás ké pé ben je lent kez nek: vál to zó nagy -
sá gú, a bõr fel szí né bõl ki emel ke dõ, tö möt ten be szûrt, kör
ala kú gyul la dá sos plak ko kat egyes kór for mák ban fol li cu -
la ris pus tu lák bo rít ja. A kö röm gom bá so dás a kéz és láb
kör me in egy aránt elõ for dul hat. Jel lem zõ je a kör mök fé -
nyé nek el vesz té se, fe lü le té nek egye net len né vá lá sa, a kö -
röm le mez fel ros to zó dá sa, tö re de zé se, a szür kés vagy sár -
gás bar nás el szí ne zõ dés és a kö röm a kö röm ágy ról való ki -
emel ke dé se, az alat ta fel ra kó dott gom ba ele me ket tar tal -
ma zó pisz kos sár ga, por ha nyós tör me lék kö vet kez té ben. A
fo lya mat leg gyak rab ban a kö röm sza bad szé lei fe lõl in dul
ki. Az in ter di gi ta lis my co sis kü lö nö sen gya ko ri a láb uj jak
kö zött, de elõ for dul a ké zen is. A fo lya mat visz ke tés sel,
apró, a hám ban ülõ ve si cu lák meg je le né sé vel kez dõ dik,
majd a ve si cu lák (ame lyek gyak ran vál nak pus tu lák ká)
meg nyíl nak és a fo lya mat elõ re ha lad tá val élénk vö rös,
hám fosz tott te rü le tek ke let kez nek, me lye ket fel emel ke dõ
fel la zult, pál ló, fe hér, hám gal lér övez.

6. Fer tõ zõ ké pes ség tar ta ma: Amíg az el vál to zá sok ból
gom ba ele mek mu tat ha tók ki.

7. Te en dõk a be teg ség elõ for du lá sa kor:
A) Te en dõk a be teg gel:
a) Je len tés: A fen ti kór for mák nem be je len ten dõk.
b) El kü lö ní tés: A be teg ség gya nú ja ese tén a be te get ha -

la dék ta la nul a te rü le ti leg ille té kes Bõr- és Ne mi be teg-gon -
do zó In té zet be kell irá nyí ta ni.

c) Jár vány ügyi la bo ra tó ri u mi vizs gá lat: El vég zé sé rõl a
szak ren de lés tar to zik gon dos kod ni.

d) Fer tõt le ní tés: Fo lya ma tos fer tõt le ní tés vég zen dõ
gom bák el len ha tá sos el já rá sok kal. El sõ sor ban a bõr pik ke -
lyek kel, haj szá lak kal szennye zett anya go kat kell fer tõt le -
ní te ni.

B) Te en dõk a kör nye zet tel: A kör nye zet tel kap cso la tos
in téz ke dé sek re is szak ren de lés ad uta sí tást.

8. Meg elõ zés: Az ál ta lá nos egész ség ügyi rend sza bá lyok 
be tar tá sa a be te gek nek a kör nye zet bõl való ko rai ki eme lé -
se és a kör nye zet szû rõ vizs gá la ta. Ál la ti ere de tû be teg sé -
gek ese tén ál lat or vo si in téz ke dé sek szük sé ges.
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B) Egyéb gom ba fa jok ál tal oko zott bõr be teg sé gek
(der ma to my co si sok)

1. Kór oko zó: Sar ja dzó gom bák (Can di da B37.2, Cryp -
to coc cus B45.2 stb.), pe nész gom bák (As per gil lus B44.8,
Pe ni cil li um B48.4, Sco pu la ri op sis stb.) és „di morf” gom -
ba fa jok (Blas to my ces B40.3, His top las ma B39.9, Coc ci -
di o i des B38.3 és Spo roth rix B42.1).

2. Fer tõ zés for rá sa: Be teg em ber vagy ál lat, fer tõ zött
nö vé nyek és a fer tõ zött ta laj. (Egyes gom ba fa jok ugyan is a 
ta laj ban, a nö vé nyek gyö ke re in sza po rod nak és on nan jut -
nak a kör nye zet be, de em ber rõl em ber re nem ter jed nek, pl. 
Spo roth rix.)

3. Ter je dé si mód: Fer tõ zött anya gok, hasz ná la ti tár -
gyak, gyak ran a ta laj út ján.

4. Lap pan gá si idõ: Vál to zó.
5. Fon to sabb tü ne tek: A bõr can di do sis tí pu sú meg be te -

ge dé sei el sõ sor ban a nagy haj la tok ban, az ujj kö zök ben, a
te nyé ren, a kör mö kön és kö röm ágyak ban for dul nak elõ. A
nagy haj la tok ban és ujj kö zök ben élénk vö rös, nedv edzõ,
kör kö rös, majd össze fo lyó, hám fosz tott te rü le tek ész lel he -
tõk, me lyek szé lét fel emel ke dõ, pál ló, fe hér, hám gal lér
öve zi. A ki ala ku lás koc ká za tát nö ve li a bõr iz za dá sa vagy
más ok ból lét re jött ma ce rál ódás, amely re több fog lal ko zás
is haj la mo sít. A be teg ség ki ala ku lá sa szem pont já ból je len -
tõ sé ge van a cu kor be teg ség nek is. A Bus se-Busch ke tí pu -
sú sar ja dzó gom bás bõr be teg ség ben (cryp to coc co sis) ki -
sebb-na gyobb, tö mött cu tan, sub cu tan, el lá gyu ló és si po -
lyo so dó cso mók ke let kez nek. Ki vé te le sen rit ka a glu te a lis
for ma, ki ter jedt be szû rõ dés sel, egy más sal össze füg gõ, bõ -
sé ges gennyet ürí tõ si po lyok kal. A Gilch rist-tí pu sú
észak-ame ri kai blas to my co sis képe vál to za to sabb, eryt he -
mák, pa pu lák, ve si cu lák és pus tu lák is lát ha tók. A pe nész -
gom bák okoz ta bõr be teg sé gek (as per gil lo sis stb.) el kü lö -
ní té se az egyéb der ma to my co si sok tól a kli ni kai tü ne tek
alap ján nem le het sé ges. Igen rit ka ki vé te lek tõl el te kint ve,
csak a my ko ló gi ai la bo ra tó ri u mi vizs gá la tok szol gál tat nak 
biz tos tám pon tot. A spo rot ri cho sis leg gyak rab ban a vég ta -
go kon for dul elõ, a bõr ben be szû rõ dés ke let ke zik, amely
ki fe ké lye se dik. A fo lya mat a nyi rok uta kon ter jed to vább,
azok men tén újabb be szû rõ dé sek, majd fe ké lyek jön nek
lét re. Jel lem zõ a fe ké lyek vo na las el ren de zõ dé se. A fo lya -
mat a re gi o ná lis nyi rok cso mó ig ter jed.

6. Fer tõ zõ ké pes ség tar ta ma: Amed dig az el vál to zá sok -
ban gom ba ele mek mu tat ha tók ki.

7. Ten ni va lók a be teg ség elõ for du lá sa kor:
A) Te en dõk a be teg gel:
a) Je len tés: Nem be je len ten dõ.
b) El kü lö ní tés: A be teg ség gya nú ja ese tén a be te get ha -

la dék ta la nul a te rü le ti leg ille té kes Bõr- és Ne mi be teg-gon -
do zó In té zet be kell irá nyí ta ni. Sar ja dzó gom bák okoz ta
kö röm ágy-gyul la dás és a kéz bõ ré nek egyéb sar ja dzó
gom bás meg be te ge dé se ese tén az élel mi szer ipar ban dol -
go zó kat és az élel mi szer ipa ri te vé keny sé get foly ta tó kat a
mun ka kö rük bõl azon nal ki kell emel ni.

c) Jár vány ügyi la bo ra tó ri u mi vizs gá lat: El vég zé sé rõl a
szak ren de lés gon dos ko dik.

d) Fer tõt le ní tés: Fo lya ma tos fer tõt le ní tés vég zen dõ
gom bák el le ni ha tá sos el já rá sok kal. El sõ sor ban a seb vá la -

dé ko kat és az ez zel szennye zett anya go kat kell fer tõt le ní -
te ni.

B) Te en dõk a kör nye zet tel: A kör nye zet tel kap cso la tos
in téz ke dé sek re is a szak ren de lés ad uta sí tást.

8. Meg elõ zés: Ál ta lá nos és mun ka-egész ség ügyi hi gi é -
nés rend sza bá lyok.

C) Nyál ka hár tya my co si sok
Az új szü löt tek száj pe né sze (can di do sis oris ne o na to -

rum) BNO10: P37.5: soor igen gya ko ri meg be te ge dés, fõ -
leg no so co mi a lis fer tõ zés kö vet kez té ben.

1. Kór oko zó: Can di da al bi cans.
2. Fer tõ zés for rá sa: A be teg és a kór oko zó-hor do zó em -

ber.
3. Ter je dé si mód: Szü lés köz ben az anya hü vely vá la dé -

ka i val vagy ké sõbb, szennye zett kéz, il let ve tár gyak (kö -
zös teá sü ve gek és ápo lá si kel lé kek stb.) út ján.

4. Lap pan gá si idõ: 2–5 nap.
5. Fon to sabb tü ne tek: Fe hér gom bás fol tok je len nek

meg az új szü lött szá já ban, nyel vén, erõ sza kos el tá vo lí tá -
suk vér zést okoz. A vas tag le pe dék gá tol ja a szo pást. Gom -
bás le pe dék a vég bél kör nyé kén is elõ for dul hat. A száj pe -
nész ki ala ku lá sa a komp li kált szü lé sek után a leg gya ko -
ribb. Ké sõb bi je lent ke zés (3 hó na pos ko rig) le rom lott cse -
cse mõk nél va la mely sú lyo sabb alap be teg ség kí sé rõ je len -
sé ge le het. Szö võd mé nyek: a gyo mor-bél-csa tor na pse u -
do memb rá nos gyul la dá sa, vul vo va gi ni tis, ha e ma to gen
dissze mi ná ció út ján me nin gi tis, en do car di tis stb.

6. Fer tõ zõ ké pes ség tar ta ma: Amed dig a kli ni kai el vál -
to zá sok tar ta nak.

7. Te en dõk a be teg ség elõ for du lá sa kor
A) Te en dõk a be teg gel:
a) Je len tés: Nem be je len ten dõ.
b) El kü lö ní tés: Nem szük sé ges.
c) Jár vány ügyi la bo ra tó ri u mi vizs gá lat: Nem szük sé -

ges.
d) Fer tõt le ní tés: A vá la dé kok kal fer tõ zött tár gyak fo -

lya ma tos fer tõt le ní té se.
8. Meg elõ zés: Kór ház hi gi é nés rend sza bá lyok be tar tá sa

az új szü lött osz tá lyo kon: kéz mo sás, min den új szü lött nek
egyé ni ápo lá si esz kö zök és ezek gon dos ste ri li zá lá sa stb.

II. Tü dõ my co si sok
1. Kór oko zók: Sar ja dzó gom ba, pe nész gom ba és „di -

morf” gom ba fa jok. (As per gil lo sis B44.0, Blas to my co sis
B40.0, Coc ci di o i do my co sis B38.0, Cryp to coc co sis B45.0, 
His top las mo sis B39.0, Pa ra coc ci di o i do my co sis B41.0,
Spo rot ri cho sis B42.0, Zy go my co sis B46.0)

2. Fer tõ zés for rá sa: Be teg em ber vagy ál lat.
3. Ter je dé si mód: Pe nész gom bák ese té ben leg gyak rab -

ban be lég zés út ján. Eb bõl a szem pont ból kü lö nös je len tõ -
sé gû a mik ro szko pi kus gom bák te nyész té sé vel (gyógy -
szer- és élel mi szer ipar), va la mint a pe né szes anya gok kal
kap cso la tos mun ka (fõ leg me zõ gaz da ság ban, de egyes
ipar ágak ban is). A kór oko zók fer tõ zött tár gyak, anya gok,
le ve gõ, ta laj, nö vény út ján is ter jed nek. Sar ja dzó gom bás
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meg be te ge dé sek a szer ve zet nor má lis gom ba fló rá já ból ki -
in dul va, en do gén úton is ke let kez het nek, így pl. csök kent
im mu ni tás mel lett foly ta tott hosszan tar tó, szé les spekt ru -
mú an ti bi o ti kus te rá pia ha tá sá ra.

4. Lap pan gá si idõ: Vál to zó.
5. Fon to sabb tü ne tek: Tüdõ lo ka li zá ci ó nál a kli ni kai tü -

ne tek az el kü lö ní tõ di ag nó zis szem pont já ból nem mér ték -
adó ak, mert más kór oko zók ál tal elõ idé zett be teg sé gek ké -
pét (bak te ri á lis pne u mo nia stb.) utá noz hat ják. Sok eset ben
a rönt gen le let is meg té vesz tõ le het. A pon tos di ag nó zis
fel ál lí tá sá hoz my ko ló gi ai la bo ra tó ri u mi vizs gá lat szük sé -
ges.

6. Fer tõ zõ ké pes ség tar ta ma: Ál ta lá ban az el vál to zá sok
fenn ál lá sá ig.

7. Te en dõk a be teg ség elõ for du lá sa kor:
a) Je len tés: Nem be je len ten dõ.
b) El kü lö ní tés: Nem szük sé ges, de a be te get meg fe le lõ

szak el lá tás ra kell be utal ni.
c) Jár vány ügyi la bo ra tó ri u mi vizs gá lat: Igény be ve he -

tõ, elõ ze tes meg be szé lés alap ján az OEK Mi ko ló gi ai osz -
tá lyá val. E cél ból a be te get szak el lá tás ra kell be utal ni.

d) Fer tõt le ní tés: Fo lya ma tos fer tõt le ní tés vég zen dõ
gom bák el len ha tá sos el já rá sok kal.

III. Op por tu nis ta gom bás fer tõ zé sek
BNO10: B48.7
Ebbe a cso port ba azok a gom bás fer tõ zé sek tar toz nak,

ame lye ket olyan ala csony vi ru len ci á jú gom bák okoz nak,
ame lyek a fer tõ zést csak olyan té nye zõk kö vet kez mé nye -
ként hoz zák lét re, mint pl. a szer zett im mun hi á nyos ál la po -
tok, vagy im mun szup resszív és egyéb te rá pi ás sze rek ada -
go lá sa, vagy be su gár zá sos te rá pia al kal ma zá sa. A be teg sé -
ge ket oko zó gom bák több sé ge a ta laj ban és bom ló ve ge ta -
ti o ban ál ta lá ban szap ro fi ta.

Az ideg rend szer, zsi ge ri szer vek, csont rend szer gom bás 
meg be te ge dé se i ben a kli ni kai tü ne tek nem jel lem zõ ek, a
di ag nó zis csak mi ko ló gi ai la bo ra tó ri u mi vizs gá lat tal tisz -
táz ha tó. A kór oko zók, a ter je dé si mó dok és a be teg ség elõ -
for du lá sa kor kö ve ten dõ el já rás egyéb ként meg egyez nek a
tü dõ my co si sok nál fel so rol tak kal.

Nem-po lio en te ro ví ru sok ál tal oko zott be teg sé gek
BNO10: A85.0, A87.0, A88.0, B08.4, B08.5, B08.8,

B30.3, B33, B34.1
1. Kór oko zók: A cox sac kie A ví ru sok 25 sze ro tí pu sa, a

cox sac kie B ví ru sok 6 sze ro tí pu sa, az echo ví rus 1–33 sze -
ro tí pu sai, va la mint az en te ro ví rus 68–71 sze ro tí pu sai.

2. Fer tõ zés for rá sa: Túl nyo mó több ség ben a tü net men -
tes ví rus ürí tõk, va la mint az akut meg be te ge dés ben szen ve -
dõk.

3. Ter je dé si mód: Fõ leg en te rá lis úton, székletszennye -
zõdéssel, ki sebb mér ték ben csepp fer tõ zés sel (lég úti vá la -
dék, könny) ter jed nek. Köz vet len érint ke zés, le gyek, élel -
mi sze rek, ita lok, tár gyak, szenny víz egy aránt köz ve tít he -
tik a fer tõ zé se ket.

4. Lap pan gá si idõ: 3–30 nap, ál ta lá ban 3–7 nap.

5. Fon to sabb tü ne tek: A fer tõ zé sek túl nyo mó ré sze
(99%-a) tü net men te sen zaj lik le. A leg eny hébb ese tek ben
a meg be te ge dé se ket gyen ge ség, láz, fel sõ lég úti tü ne tek
jel lem zik (,,há rom na pos láz”). A vál to zó for má jú, spe ci fi -
kus kli ni kai ké pek az újabb láz ki ug rás sal egy idõ ben, leg -
több ször a be teg ség má so dik he té ben ala kul nak ki, rend -
sze rint a fer tõ zöt tek ke ve sebb mint 1%-ában: ple u ro dy nia
(my al gia), epi de mi ca (Born holm be teg ség), my o car di tis,
pe ri car di tis, he pa ti tis, se ro sus me nin gi tis, en cep ha li tis,
pety hüdt bé nu lá sok, lég zõ szer vi be teg sé gek, kéz-láb-száj -
be teg ség, her pan gi na, vér zé ses cse cse mõ kór ké pek, ha e -
morr ha gi ás kö tõ hár tya-gyul la dás, ki üté ses meg be te ge dé -
sek. Az egyes kór ké pek hal mo zot tan szok tak elõ for dul ni,
mert a ví rus tör zsek ge ne ti kai tu laj don sá gai be fo lyá sol ják a 
pat ho ge ni tást. En te ro ví rus-fer tõ zé se ket köve tõen pos tin -
fec ti o sus poly ra di cu lo ne u ri tis is ki ala kul hat (Guil -
lain-Barré synd ro ma). A II. tí pu sú, in zu lin füg gõ dia be test,
amely hó na pok kal az akut ví rus fer tõ zés után ala kul ki,
szin tén az en te ro ví rus-fer tõ zés ké sõi kö vet kez mé nyé nek
te kin tik.

6. Fer tõ zõ ké pes ség tar ta ma: A kór oko zó en te ro ví ru sok
ürí té se a lég utak ból az fer tõ zõ dés után az elsõ na pok ban, a
szék let tel pe dig a fer tõ zést kö ve tõ 2–3. nap tól kezd ve,
egy re csök ke nõ mennyi ség ben akár 30 na pon át is tart hat.
Kö tõ hár tya-gyul la dás ese tén a könny is fer tõ zõ.

7. Te en dõk a be teg ség elõ for du lá sa ese tén:
A) Te en dõk a be teg gel:
a) Je len tés: Nem be je len ten dõ.
b) El kü lö ní tés: A di ag nó zis tisz tá zá sát köve tõen a be te -

get nem kell el kü lö ní te ni, amennyi ben a kli ni kai ál la po ta
nem in do kol ja a kór há zi el lá tást. Kór há zi el lá tás ese tén
szi go rú an ügyel ni kell a to vább ter je dés meg elõ zé sé re.

c) Jár vány ügyi la bo ra tó ri u mi vizs gá lat: Igény be ve he -
tõ. Ki zá ró lag ví rus izo lá lás te szi le he tõ vé a vi ro ló gi ai di ag -
nó zis fel ál lí tá sát. A spe ci fi kus kór oko zó ki te nyész té sé re
csak ak kor van esély, ha elõ ze tes meg be szé lés alap ján a
be teg ség leg ko ráb bi sza ka szá ban vett 2 szék let min tát kül -
de nek az ÁNTSZ te rü le ti leg ille té kes, il let ve az OEK Vi -
ro ló gi ai fõ osz tály ra. A meg be te ge dés ko rai sza ká ban majd 
2 hét múl va vett újabb al va dás gát ló nél kül, ste ri len vett
vér min tát le het kül de ni a ti ter emel ke dés meg ha tá ro zá sá -
hoz. Hal mo zott meg be te ge dé sek ese tén ér de mes 1-2 kon -
takt sze mély tõl is szék let min tát kül de ni. Kö tõ hár tya-gyul -
la dás ese tén, meg be szé lés alap ján, a szem vá la dék ból, me -
nin go en cep ha li tis ese tén li qu or ból, pe ri car di tis ese tén a
pe ri car di um punc ta tu má ból po li me ráz lánc re ak ci ó val ki
le het mu tat ni a ví rus-RNS je len lé tét.

d) Fer tõt le ní tés: Az en te ro ví ru so kat hõ ke ze lés sel, oxi -
dá ló és klór tar tal mú sze rek kel el le het pusz tí ta ni. Fer tõt le -
ní tõ mo só sze rek, va la mint 700 °C fe lett vég zett mo sás al -
kal mas a fe hér ne mû és ágy ne mû fer tõt le ní té sé re.

8. Meg elõ zés: A meg fe le lõ sze mé lyi, élel mi szer- és kór -
ház hi gi é né nek van a leg na gyobb sze re pe a fer tõ zé sek
meg elõ zé sé ben. Az im mun ká ro so dott be te gek hó na po kig
le het nek ví rus ürí tõk, ezért az ilyen be te ge ket ápo ló osz tá -
lyo kon kü lö nö sen fon tos a hi gi é ne sza bá lya i nak be tar tá sa.
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Phle bo to mus láz
(Feb ris Pap pa ta ci, Pap pa ta ci láz, ho mo ki légy láz)
BNO10: A93.1
1. Kór oko zó: Pap pa ta ci láz ví ru sa.
2. Fer tõ zés for rá sa: Fer tõ zött em ber.
3. Ter je dé si mód: A Phle bo to mus pa pa ta sii nevû légy

(lep ke szú nyog) ter jesz ti, amely vér szí vás út ján fer tõ zõ dik. 
A ví rust tran so va ri a li san át örö kí ti.

4. Lap pan gá si idõ: 3–6 nap, eset leg rö vi debb.
5. Fon to sabb tü ne tek: Hir te len kez det, fej fá jás, kö tõ hár -

tya hu rut, hány in ger, 38–39 °C láz, izom fáj dal mak, gyen -
ge ség (inf lu en zá hoz ha son ló tü ne tek). A be teg ség 2–4 nap
alatt le zaj lik.

6. Fer tõ zõ ké pes ség tar ta ma: A fer tõ zött em ber vé ré ben
a ví rus a láz kez de te elõtt egy nap pal és azt köve tõen 1 na -
pig van je len. A Phle bo to mus a fer tõ zött em ber bõl tör tént
vér szí vást köve tõen kb. 7 nap múl va lesz fer tõ zõ és fer tõ zõ 
ma rad egész éle tén át (kb. 1 hó nap).

7. Te en dõk a be teg ség elõ for du lá sa kor:
a) Je len tés: Nem be je len ten dõ.
b) El kü lö ní tés: Nem szük sé ges.
c) Jár vány ügyi la bo ra tó ri u mi vizs gá lat: Igény be ve he -

tõ. Szük ség ese tén elõ ze tes meg be szé lés alap ján, az OEK
Vi ro ló gi ai fõ osz tá lyá nak dön té se sze rint.

d) Fer tõt le ní tés: Nem szük sé ges. A ter jesz tõ légy faj tá -
tól men tes kör nye ze tet kell biz to sí ta ni.

8. Meg elõ zés: Lep ke szú nyog el le ni vé de ke zés.

Pne u mo ni ák

I. Strep to coc cus pne u mo ni ae okoz ta tü dõ gyul la dás
BNO10: J13
1. Kór oko zó: Strep to coc cus pne u mo ni ae kü lön fé le sze -

ro tí pu sai.
2. Fer tõ zés for rá sa: A be teg és a kór oko zó hor do zó, az

ese tek nagy ré sze en do gén.
3. Ter je dé si mód: Csepp fer tõ zés, rit kán tár gyak út ján

(zseb ken dõ, po hár stb.).
4. Lap pan gá si idõ: 1–4 nap.
5. Fon to sabb tü ne tek: hir te len hi deg rá zás sal és ma gas

láz zal kí sért, több nyi re csak egy le beny re kor lá to zó dó tü -
dõ gyul la dás. Sza po ra lég zés, szú rás a mell kas ban, kö hö -
gés, vé res, gennyes kö pet. Idõs kor ban a kez det ke vés bé
hir te len, a tü dõ gyul la dást csak a rönt gen vizs gá lat iga zol ja. 
Cse cse mõk nél, kis gyer me kek nél gyak ran a láz és a há nyás 
a kez de ti tü net.

6. Fer tõ zõ ké pes ség tar ta ma: Ke ze let len ese tek ben,
amíg a kór oko zó a vá la dé kok ban je len van. Cél zott anti -
biotikum (pe ni cil lin) ke ze lés re a fer tõ zõ ké pes ség 24–48
óra múl va meg szû nik.

7. Te en dõk a be teg ség elõ for du lá sa kor:
A) Te en dõk a be teg gel:
a) Je len tés: Nem be je len ten dõ.
b) El kü lö ní tés: Nem szük sé ges, csak no so co mi a lis fer -

tõ zés ese tén.
c) Jár vány ügyi la bo ra tó ri u mi vizs gá lat: Igény be ve he -

tõ. No so co mi a lis fer tõ zés ese tén kö te le zõ. Kö pe tet, orr-,

to rok- és tra che a vá la dé kot, eset leg al va dás gát ló nél kül,
ste ri len vett vér min tát le het vizs gá lat ra kül de ni a kór oko zó 
te nyész té se cél já ból az ÁNTSZ te rü le ti leg ille té kes bak te -
rioló giai la bo ra tó ri u má ba.

d) Fer tõt le ní tés: A be teg orr- és to rok vá la dé kát s az ez -
zel fer tõ zött tár gya kat fo lya ma to san fer tõt le ní te ni kell.

B) Te en dõk a be teg kör nye ze té ben: No so co mi a lis fer tõ -
zõ dés ese tén 5 na pos fel vé te li zár lat.

8. Meg elõ zés: Ál ta lá nos hi gi é nés rend sza bá lyok. A
Strep to coc cus pne u mo ni ae okoz ta pne u mó ni ák meg elõ zé -
sé ben igen ha té ko nyak a pne u mo coc cus vak ci nák, me lyek
a pne u mo coc cu sok több mint 80 sze ro tí pu sa kö zül azt a
23-at tar tal maz zák, me lyek a pne u mó ni ák dön tõ többsé -
géért fe le lõs sé te he tõk. Ter mé sze te sen a vak ci na ki zá ró lag 
azon 23 tí pus okoz ta fer tõ zés el len nyújt vé del met, me lye -
ket az ol tó anyag tar tal maz

II. My cop las ma tü dõ gyul la dás, my cop las mo sis
(pri mer atí pu sos pne u mo nia)
BNO10: J15.7
1. Kór oko zó: My cop las ma pne u mo ni ae.
2. Fer tõ zés for rá sa: A be teg vagy a kór oko zó-hor do zó

em ber.
3. Ter je dé si mód: Csepp fer tõ zés, köz vet len érint ke zés,

eset leg a be teg orr-, to rok vá la dé ká val, kö pe té vel fer tõ zött
tár gyak út ján.

4. Lap pan gá si idõ: 6–32 nap.
5. Fon to sabb tü ne tek: Las sú kez det, to rok fá jás, fej fá jás, 

kö hö gés, láz, bron chi tis, majd mell ka si szú rás, bron -
cho-pne u mo nia. A tü dõk „fol tos in fint rá ci ó ja” (pat chy in -
filt ra ti on) gyak ran csak rönt gen vizs gá lat tal mu tat ha tó ki.
Sú lyo sabb ese tek ben több le beny is érin tett le het, il let ve
bi la te rá lis pne u mo nia ala kul ki. (Más kór oko zó okoz ta
lég úti fer tõ zé sek tõl csak jár vány ügyi la bo ra tó ri u mi vizs -
gá lat tal le het el kü lö ní te ni.) Szö võd mény: arth ri tis, me nin -
gi tis, en cep ha li tis, ple u ri tis, my o car di tis rit kán for dul elõ.
A be teg ség né hány nap tól hó na po kig is el tart hat.

6. Fer tõ zõ ké pes ség tar ta ma: A kli ni kai tü ne tek fenn ál -
lá sá ig.

7. Te en dõk a be teg ség elõ for du lá sa kor:
A) Te en dõk a be teg gel:
a) Je len tés: Nem be je len ten dõ.
b) El kü lö ní tés: Nem szük sé ges.
c) Jár vány ügyi la bo ra tó ri u mi vizs gá lat: Igény be ve he -

tõ. A kór oko zó ki mu ta tá sá ra az OEK bak te rioló giai osz tá -
lyá ra, vagy a vizs gá la tok ra fel ké szült ÁNTSZ te rü le ti leg
ille té kes me gyei in té ze té nek bak te rioló giai la bo ra tó ri u má -
ba te nyész tés re kö pet, to rok-, tra chea- és bron chus vá la -
dék, ple u ra punk tá tum, li qu or küld he tõ spe ci á lis transz port 
csõ ben. Sze ro ló gi ai vizs gá lat ra sa vó párt le het a laborató -
riumba kül de ni. Az elsõ al va dás gát ló nél kül, ste ri len vett
vér min tát a ke ze lés meg kez dé se elõtt, a má so di kat 2–4 hét
múl va kell be kül de ni.

d) Fer tõt le ní tés: Az orr-, to rok vá la dék, kö pet és az ez -
zel fer tõ zött tár gyak fo lya ma tos fer tõt le ní té se szük sé ges.

8. Meg elõ zés: Ál ta lá nos hi gi é nés rend sza bá lyok.
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III. Chla my dia tü dõ gyul la dás új szü lött és cse cse mõ -
kor ban

(Eo si nop hil pne u mo nia)
BNO10: P23.1
1. Kór oko zó: Chla my dia tra cho ma tis, D-K sze ro tí pu -

sok.
2. Fer tõ zés for rá sa: Az anya méh nyak vá la dé ka út ján.
3. Ter je dé si mód: Szü lés köz ben az anya mé hé nek cer -

vi ca lis vá la dé ka i val való köz vet len érint ke zés.
4. Lap pan gá si idõ: Nem is mert.
5. Fon to sabb tü ne tek: Fi a tal cse cse mõk meg be te ge dé -

sét szag ga tott kö hö gés – dysp noe – jel lem zi, a láz rend sze -
rint hi ány zik. Rönt gen vizs gá lat ban erõs tü dõ be szû rõ dés,
eo si nop hi lia. Az ese tek kb. fe lé ben a ne o na ta lis con junc ti -
vi tis ész lel he tõ.

6. Fer tõ zõ ké pes ség tar ta ma: Bi zony ta lan.
7. Te en dõk a be teg ség elõ for du lá sa kor:
A) Te en dõk a be teg gel:
a) Je len tés: Nem be je len ten dõ.
b) El kü lö ní tés: Nem szük sé ges.
c) Jár vány ügyi la bo ra tó ri u mi vizs gá lat: Igény be ve he -

tõ. A vizs gá la tok ra fel ké szült ÁNTSZ te rü le ti leg ille té kes
me gyei in té ze té nek la bo ra tó ri u má val tör tént elõ ze tes meg -
be szé lés után a kór oko zó ki mu ta tá sá ra, spe ci á lis min ta vé -
te li csõ ben le het con junc ti va és tra che á lis vá la dé kot, sze -
ro ló gi ai vizs gá lat ra al va dás gát ló nél kül vett vért a la bo ra -
tó ri um ba kül de ni.

d) Fer tõt le ní tés: Az új szü lött orr-, to rok vá la dé ka, con -
junc ti vi tis ese tén szem vá la dé ka és a ve lük szennye zett tár -
gyak fo lya ma tos fer tõt le ní té se szük sé ges.

8. Meg elõ zés: A ter hes nõk fer tõ zött sé gé nek fel de rí té se
és ke ze lé se.

IV. Pne u mo cys tis ca ri nii okoz ta tü dõ gyul la dás
(In ters ti ti a lis plas ma sej tes pne u mo nia, PCP)
BNO10: B59
1. Kór oko zó: Pne u mo cys tis ca ri nii.
2. Fer tõ zés for rá sa: A be teg, az ápo ló sze mély zet, kór -

oko zó-hor do zó há zi- és va don élõ ál la tok.
3. Ter je dé si mód: Lég úti fer tõ zés sel ter jed vagy a be teg

lég úti vá la dé ka i val fer tõ zött tár gyak út ján. Cse cse mõ kor -
ban no so co mi a lis fer tõ zés for má já ban is elõ for dul.

4. Lap pan gá si idõ: Pon to san nem is mert.
5. Fon to sabb tü ne tek: Ko ra szü löt tek, le rom lott ál la pot -

ban lévõ cse cse mõk sú lyos in ters ti ti a lis, plas ma sej tes tü -
dõ gyul la dá sa. A fel nõt tek kö zött rit ka, néha im mun szup -
resszív ke ze lés után vagy im mun de fi ci ens ál la pot ban
(pl. AIDS meg be te ge dé sek kap csán for dul elõ B20.6) ész -
lel he tõ. Jel lem zõ a fo ko za to san ki ala ku ló ne héz lég zés,
 cianosis, kín zó, ké sõbb ro ha mok ban je lent ke zõ kö hö gés.
A fi zi ká lis le let sze gé nyes, csak rönt gen vizs gá lat tal di ag -
nosz ti zál ha tó. Gya ko ri a társ fer tõ zés.

6. Fer tõ zõ ké pes ség tar ta ma: Is me ret len.
7. Ten ni va lók a be teg ség elõ for du lá sa kor:
A) Te en dõk a be teg gel:
a) Je len tés: Ál ta lá ban nem be je len ten dõ, de a kór há zi

hal mo zó dá so kat je len te ni kell. AIDS gya nú ese tén az ott
elõ írt el já rás az irány adó.

b) El kü lö ní tés: A be te get kór ház ban el kell kü lö ní te ni,
le he tõ leg kü lön ápo ló sze mély zet tel.

c) Jár vány ügyi la bo ra tó ri u mi vizs gá lat: Igény be ve he -
tõ. Diag nosz tikus vizs gá lat ra be küld he tõ szö vet ta ni vagy
le nyo ma ti min ta pat ho ló gi ai osz tály ra, il let ve bron chus
mosó fo lya dék az OEK Pa ra zi to ló gi ai osz tá lyá ra.

d) Fer tõt le ní tés: A be teg lég úti vá la dé ka it és a ve lük
szennye zett tár gya kat fo lya ma to san fer tõt le ní te ni kell. Zá -
ró fer tõt le ní tés kö te le zõ.

B) Te en dõk a be teg kör nye ze té ben:
Cse cse mõ- és ko ra szü lött osz tá lyo kon 10 he tes fel vé te li 

zár lat, eset leg gyógy sze res pre ven ció.
8. Meg elõ zés: Kór ház hi gi é nés rend sza bá lyok be tar tá sa,

az oxi gén pá rá sí tó be ren de zé sek rend sze res fer tõt le ní té se.

V. Egyéb pne u mo ni ák
BNO10: J12, J14-15, J16.8, J18
1. Kór oko zó:
a) Bak té ri u mok: Ha e mop hi lus inf lu en zae, Stap hy lo coc -

cus au re us, Kleb si el la pne u mo ni ae, Strep to coc cus py o ge -
nes, Pse u do mo nas ae ru gi no sa, Pro te us stb.

b) Ví ru sok: Ade no ví ru sok, RS, syn cy ti a lis ví ru sok, pa -
ra inf lu en za ví rus.

c) Gom bák: Fõ leg Can di da és As per gil lus fa jok.
Meg jegy zés: Az S. au re us, Strep to coc cus pne u mo ni ae,

egyes leg ion el la spe ci e sek, chla my di ák, ric kett si ák
(Q-láz) okoz ta pne u mo ni ák ról, va la mint a kü lön bö zõ fer -
tõ zõ be teg sé gek hez tár sult szö võd mé nyes tü dõ gyul la dá -
sok ról a meg fe le lõ kü lön fe je ze tek szól nak.

2. Fer tõ zés for rá sa: A be teg és a kór oko zó-hor do zó.
3. Ter je dé si mód: Csepp fer tõ zés, fer tõ zött tár gyak, in -

fú zi ós ol da tok, por, kór há zi res pi rá ci ós be ren de zé sek stb.
út ján. A kór oko zó vagy a lég uta kon ke resz tül jut a tü dõ be
(pri mér pne u mo ni ák) vagy a fer tõ zõ gó cok ból a vér áram -
mal (se cun der pne u mo ni ák).

4. Lap pan gá si idõ: A kór oko zó tól füg gõ en 1–21 nap.
5. Fon to sabb tü ne tek: A tü dõ gyul la dás rend sze rint

bron chop ne u mo nia for má já ban je lent ke zik. Ma gas láz,
eset leg hi deg rá zás, kö hö gés, jel leg ze tes fi zi ká lis és rönt -
gen le let, dysp noe, ci a no sis, egyes ese tek ben a kór oko zó tól 
füg gõ en to xi kus tü ne tek, de hid ra tá ció, ke rin gé si elég te -
len ség. Szö võd mé nyek: ple u ri tis, emp hy se ma, tü dõ tá lyog, 
sep sis. A meg be te ge dé sek kór há zi fer tõ zés for má já ban,
eset leg jár vány sze rû en is elõ for dul hat nak, fõ leg cse cse -
mõ-, gyer mek-, szü lé sze ti és mû té ti osz tá lyo kon. A leg -
rosszabb a Stap hy lo coc cus, a P. ae ru gi no sa és a Kleb si el la
pne u mo ni ák prog nó zi sa, kü lö nö sen a ko ra szü löt tek, cse -
cse mõk, le rom lott ál la pot ban lévõ idõs em be rek meg be te -
ge dé se vagy im mun de fi ci en cia ese tén.

6. Fer tõ zõ ké pes ség tar ta ma: Amíg a kór oko zó a vá la -
dék kal ürül.

7. Ten ni va lók a be teg ség elõ for du lá sa kor:
A) Te en dõk a be teg gel:
a) Je len tés: A szö võd mé nyes ese tek ben a be je len té si

kö te le zett ség alá esõ alap be teg sé get, va la mint a no so co -
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mi á lis fer tõ zé se ket be kell je len te ni. Egyéb ként nem be -
je len ten dõ.

b) El kü lö ní tés: No so co mi á lis fer tõ zé sek ese tén a be te -
get el kell kü lö ní te ni.

c) Jár vány ügyi la bo ra tó ri u mi vizs gá lat: Igény be ve he tõ.
No so co mi a lis fer tõ zé sek ese tén kö pe tet, orr-, to rok- és tra -
che a vá la dé kot, bron chus, ple u ra lis em py se ma ese tén ple u ra -
punc ta tu mot he mo kul tú ra pa lack ban kell vizs gá lat ra kül de ni 
az ÁNTSZ te rü le ti leg ille té kes la bo ra tó ri u má ba.

d) Fer tõt le ní tés: Az orr-, to rok vá la dék, kö pet, a
gennyes vá la dé kok és a ve lük szennye zett tár gyak fo lya -
ma tos fer tõt le ní té se szük sé ges.

8. Meg elõ zés: Kór ház hi gi é nés rend sza bá lyok be tar tá sa.

Sca bi es
(Rüh)
BNO10: B86
1. Kór oko zó: Sar cop tes sca bi ei.
2. Fer tõ zés for rá sa: A rü hös sze mély, de a ló, ku tya

vagy más há zi ál lat is le het.
3. Ter je dé si mód: Köz vet len érint ke zés, azon ban fe hér -

ne mû, ágy ne mû és egyéb hasz ná la ti tár gyak is köz ve tít he -
tik.

4. Lap pan gá si idõ: Az elsõ ex po zí ció al kal má val 2–6
hét, is mé telt ex po zí ció ese tén 1–4 nap.

5. Fon to sabb tü ne tek: Visz ke tés, fõ leg éj jel, at ka já ra -
tok, va ka rá si nyo mok, má sod la gos py o der más el vál to zá -
sok.

6. Fer tõ zõ ké pes ség tar ta ma: Amíg az at kák és pe té ik je -
len van nak.

7. Te en dõk a be teg ség elõ for du lá sa kor:
A) Te en dõk a be teg gel:
a) Je len tés: Nem be je len ten dõ.
b) El kü lö ní tés: A be te get el kü lö ní te ni nem kell, de a

köz vet len érint ke zést ke rül ni kell.
c) Jár vány ügyi la bo ra tó ri u mi vizs gá lat: Nem szük sé -

ges.
d) Fer tõt le ní tés: Rüh at ka ir tás. A be teg ke ze lé sé vel egy -

ide jû leg a ru ha ne mûn, hasz ná la ti tár gya kon is el kell pusz -
tí ta ni a rüh at ká kat és pe té ket, leg cél sze rûb ben ki fõ zés sel.

B) Te en dõk a be teg kör nye ze té ben:
A fer tõ zött sze mély la kó tár sa it cél sze rû egy ide jû leg ke -

zel ni, ak kor is, ha tü ne te ik még nem je lent kez tek.
8. Meg elõ zés: Rüh at ka ir tá sa, hi gi é nés rend sza bá lyok

(tisz ta ság) be tar tá sa.

Strep to coc cus fer tõ zé sek

I. Strep to coc cus py o ge nes okoz ta to rok gyul la dás
BNO10: A49.1, J02.0, J03.0
1. Kór oko zó: Strep to coc cus py o ge nes (A cso port).
2. Fer tõ zés for rá sa: A be teg vagy a tü net men tes kór -

oko zó-hor do zó.
3. Ter je dé si mód: Csepp fer tõ zés, köz vet len érint ke zés,

fer tõ zött kéz, tár gyak, élel mi szer (tej stb.) út ján.
4. Lap pan gá si idõ: Át la go san 1–3 nap, rit kán hosszabb.

5. Fon to sabb tü ne tek: Láz, fej fá jás, an gi na, ton sil li tis
ca tarr ha lis, il let ve fol li cu la ris stb., pha ryn gi tis, a nya ki
nyi rok cso mók duz za na ta, eset leg akut, szep ti kus szö võd -
mé nyek (oti tis me dia, pe ri ton sil la ris tá lyog stb.). A leg -
gya ko ribb ké sõi szö võd mény a rhe u más láz (át la go san
19 nap pal a fer tõ zés után), a glo me ru lo neph ri tis (neph ri to -
gén strep to coc cus tör zsek kel való fer tõ zés ese tén jár vány -
sze rû en is, meg je le nés a fer tõ zés után át la go san 10 nap -
pal), cho rea mi nor (több hó nap múl va) is elõ for dul hat.

6. Fer tõ zõ ké pes ség tar ta ma: Amíg a kór oko zó-hor do -
zás meg nem szû nik, pe ni cil lin ke ze lés ese tén ál ta lá ban
2–3 nap.

7. Te en dõk a be teg ség elõ for du lá sa kor:
A) Ten ni va lók a be teg gel:
a) Je len tés: Nem be je len ten dõ.
b) El kü lö ní tés: A be te get gyó gyu lá sig, il let ve a pe ni cil -

lin te rá pia meg kez dé sé tõl szá mí tott 3 na pig el kell kü lö ní -
te ni.

c) Jár vány ügyi la bo ra tó ri u mi vizs gá lat: Igény be ve he -
tõ. A to rok vá la dé kot az ÁNTSZ meg be te ge dés he lye sze -
rint te rü le ti leg ille té kes la bo ra tó ri u má ba le het kül de ni.

d) Fer tõt le ní tés: Az orr-, to rok vá la dék kal, gennyel
szennye zett tár gyak fo lya ma tos fer tõt le ní té se, el dob ha tó
zseb ken dõ, tö rül kö zõ hasz ná la ta, majd meg sem mi sí té se
aján la tos.

B) Te en dõk a be teg kör nye ze té ben:
Új szü lött-, ko ra szü lött- és gyer mek osz tá lyon a be teg el -

kü lö ní té se után 3 na pos fel vé te li zár la tot ja va solt el ren del -
ni. Spo ra di kus elõ for du lás ese tén az érin tett kór te rem re,
jár vá nyos elõ for du lás ese tén az egész in téz mény re is el
kell ren del ni a kör nye zet ben a pe ni cil lin pre ven ci ót 3 na -
pon át.

8. Meg elõ zés: Ál ta lá nos és kór ház hi gi é nés rend sza bá -
lyok be tar tá sa, gennyes bõr el vál to zás ban szen ve dõk nem
gon doz hat nak cse cse mõ ket, gyer me ke ket, nem dol goz hat -
nak a köz vet len be teg el lá tás ban, nem ke zel het nek élel mi -
szert (tej stb.).

II. Egyéb A cso por tú Strep to coc cus fer tõ zé sek
BNO10: A49.1, J02.0, L01.0, O85
Az 1–4. és 6. pon tot: Lásd az I. fe je zet (Strep to coc cus

py o ge nes okoz ta to rok gyul la dás) sze rint.
5. Fon to sabb tü ne tek, kór for mák: A kór oko zó be ha to lá -

si ka pu já tól füg gõ en bõr fer tõ zé se ket (im pe ti go, py o der -
ma), oti tist, mas to i di tist, pne u mo ni át, gyer mek ágyi lá zat,
seb gennye dé se ket, pe ri to ni tist, sep ti ca e mi át, nec ro ti zá ló
fas ci i tist, to xi kus sokk szind ró mát stb. okoz hat nak. A
scar la ti na e cso por to sí tás ból ki vé ve, kü lön fe je zet ben
(a be teg ség neve sze rint) ta lál ha tó.

7. Te en dõk a be teg ség elõ for du lá sa kor:
A) Te en dõk a be teg gel:
a) Je len tés: Az egye di ese te ket nem kell je len te ni, kór -

há zi két vagy több össze füg gõ eset a no so co mi á lis fer tõ zé -
sek re vo nat ko zó sza bá lyok sze rint je len ten dõ.

b) El kü lö ní tés: Ott ho ni meg be te ge dés ese tén a be te get a
tü ne tek fenn ál lá sá ig el kell til ta ni ter he sek és szop ta tós
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anyák, va la mint cse cse mõk gon do zá sá tól, 0–6 éves gyer me -
kek kö zös sé gé tõl, szü lé sze ti, cse cse mõ- és mû té ti osz tá lyo -
kon vég zett min den mun ka kör tõl. Cse cse mõ ott ho nok ban és
a kór há zi osz tá lyo kon a be te ge ket el kell kü lö ní te ni.

c) Jár vány ügyi la bo ra tó ri u mi vizs gá lat: Ott ho ni meg -
be te ge dés nél igény be ve he tõ, kór há zi meg be te ge dé sek nél
kö te le zõ. A kór for má tól füg gõ vá la dé kot kell a laborató -
riumba jut tat ni.

d) Fer tõt le ní tés: Kéz fer tõt le ní tés, a vá la dé kok kal
szennye zett tár gyak fo lya ma tos fer tõt le ní té se, kór ház ban
zá ró fer tõt le ní tés.

B) Te en dõk a be teg kör nye ze té ben:
Kór há zi meg be te ge dés ese tén fer tõ zõ for rás és a ter je dé -

si mód ku ta tá sa, a tü net men tes kór oko zó-hor do zók fel de -
rí té sé re szû rés, a kór oko zó-hor do zó ápol tak el kü lö ní té se, a 
dol go zók ki til tá sa kór oko zó-hor do zá suk ide jé re a ve szé -
lyez te tõ mun ka kö rök bõl, szük ség ese tén fel vé te li zár lat
szük sé ges.

8. Meg elõ zés: Az ál ta lá nos és kór ház hi gi é nés rend sza bá -
lyok be tar tá sa, az asep sis sza bá lya i nak be tar tá sa a ter hes -
gon do zás ban is, a va gi ná lis vizs gá la tok szá má nak kor lá to zá -
sa, a gennyes bõr el vál to zá sok ban, an gi ná ban szen ve dõk
nem vé gez het nek gyer mek gon do zást, nem dol goz hat nak ve -
szé lyez te tõ egész ség ügyi és élel me zé si mun ka kör ben.

III. Strep to coc cus aga lac ti ae (B cso port) okoz ta új -
szü lött ko ri meg be te ge dé sek

BNO10: P36.0
A B cso por tú Strep to coc cu sok je len tõs sze re pet ját sza nak

az új szü löt tek meg be te ge dé sé ben. Az ese tek 90%-ában sep -
ti ca e mia, 40%-ában tüdõ, 30%-ában me nin ge a lis érin tett ség
ész lel he tõ. Az ese tek mint egy két har ma dá ban a kli ni kai tü -
ne tek egy he tes kor elõtt je lent kez nek. Ezen ese tek ben a fer -
tõ zést mag zat víz bõl, il let ve a szü lõ uta kon való át ha la dás
köz ben ak vi rál ja a mag zat, il let ve új szü lött, és a le ta li tás
50%, kü lö nö sen ma gas a ko ra szü löt tek ese té ben. Az ese tek
egy ré szé ben a kli ni kai tü ne tek a szü le tést kö ve tõ 1 hét–3 hó -
na pon be lül je lent kez nek, ezek nél a le ta li tás 20%, és a fer tõ -
zõ dé sük fel te he tõ en a kör nye zet bõl szár ma zik. A me nin gi -
tist túl élõk mint egy fe lé nél hal lás ká ro so dás, vak ság, men tá -
lis re tar dá ció és/vagy epi lep sia ma rad vissza.

A ter hes nõk kb. 10–30%-ának ge ni tá lis trak tu sá ban ki -
mu tat ha tó B-cso por tú Strep to coc cus. A fer tõ zött nõk ter -
hes ség alat ti pe ni cil lin ke ze lé se csak át me ne ti leg szün te ti
meg a bak té ri um hor do zá sát, re in fek ció gyak ran elõ for dul, 
ezért a pe ni cil lin ke ze lést le he tõ leg a 36. ges tá ci ós he tet
köve tõen ta ná csos meg kez de ni. Ha a szü lé sig a pe ni cil lin -
ke ze lést nem kezd ték meg, a szü lés meg in du lá sa kor a szü -
lõ nõ nek iv. adott pe ni cil lin vagy am pi cil lin meg aka dá -
lyoz hat ja az új szü lött fer tõ zõ dé sét.

Tri cho mo ni a sis (Tri cho mo na do sis)
BNO10: A59
1. Kór oko zó: Tri cho mo nas va gi na lis.
2. Fer tõ zés for rá sa: Tri cho mo nas va gi na lisszal fer tõ -

zött em ber.

3. Ter je dé si mód: Nemi érint ke zés, fer tõ zött vá la dék kal
szennye zett für dõ víz, tö rül kö zõ, or vo si mû szer, szi vacs
stb. köz ve tí té sé vel, ha a vá la dék a hü vely be, il let ve a fér fi
húgy csõ be ke rül. Gya ko ri a no so co mi a lis fer tõ zés.

4. Lap pan gá si idõ: A kli ni kai tü ne tek a fer tõ zés tõl szá -
mí tott 2–3 nap múl va je lent kez nek. Je lent kez het nek azon -
ban he tek, hó na pok múl tán is.

5. Fon to sabb tü ne tek: Bõ sé ges, híg, maró, sár gás, oly -
kor gennyes jel le gû, kel le met len sza gú fo lyás a hü vely bõl.
A sze mé rem tá jék bõ ré nek lo bos fel mar ódá sa, vi ze lé si pa -
na szok, fáj dal mas kö zö sü lés. Fér fi ak nál pa nasz vi szony -
lag rit káb ban for dul elõ. Tar tós fer tõ zött ség, ureth ri tist,
pros ta ti tist, epi dy dy mi tist okoz hat.

6. Fer tõ zõ ké pes ség tar ta ma: Amíg a pro to zo o nok a vá -
la dé kok ban je len van nak.

7. Te en dõk a be teg ség elõ for du lá sa kor:
a) Je len tés: Nem be je len ten dõ.
b) El kü lö ní tés: A be te get el kü lö ní te ni nem szük sé ges,

de a nemi kö zö sü lés tõl, kö zös für dõ víz, für dõ szi vacs stb.
hasz ná la tá tól tar tóz kod ni kell.

c) Jár vány ügyi la bo ra tó ri u mi vizs gá lat: Igény be ve he -
tõ, az OEK Pa ra zi to ló gi ai osz tá lyán vagy a te rü le ti leg ille -
té kes ÁNTSZ pa ra zi to ló gi ai la bo ra tó ri u má ban. A leg meg -
bíz ha tóbb ered ményt a fris sen le vett va gi ná lis vagy ureth -
ra vá la dék ból ké szí tett ke net mik ro szkó pos vizs gá la ta
adja. A kór is me te nyész tés sel is alá tá maszt ha tó.

d) Fer tõt le ní tés: A vá la dé kok kal szennye zett tár gya kat
(tö rül kö zõ, mos dó tál stb.) fo lya ma to san fer tõt le ní te ni kell.

e) Egyéb te en dõk: A há zas társ, nemi part ner vizs gá la ta,
fer tõ zöt tek egy ide jû gyógy ke ze lé se.

8. Meg elõ zés: Sze mé lyi hi gi é nés rend sza bá lyok, nõ -
gyó gyá sza ti vizs gá la tok nál a ste ri li tá si és hi gi é nés elõ -
írások be tar tá sa. Kö zös für dõ, für dõ szi vacs, für dõ kesz tyû
hasz ná la tá nak ke rü lé se.

Tri chu ri a sis (Tri chu ro sis)
(Os tor fér ges ség)
BNO10: B79
1. Kór oko zó: Tri chu ris tri chi u ra.
2. Fer tõ zés for rá sa: A fer tõ zött em ber szék le te út ján.
3. Ter je dé si mód: A szék let tel ki ürült éret len pe ték a

kül vi lág ban (ta laj, szenny víz, iszap) a hõ mér sék le ti és
ned ves sé gi vi szo nyok tól füg gõ en 1–3 hó nap múl va vál nak 
fer tõ zõ ké pes sé. A fer tõ zõ ké pes pe ték kel szennye zett ta laj, 
kéz, nyer sen fo gyasz tott gyü mölcs és zöld ség fé lék köz ve -
tí té sé vel en te rá lis úton ter jed.

4. Lap pan gá si idõ: A fer tõ zõ ké pes pe ték le nye lé se után
a szer ve zet ben 1–3 hó nap alatt fej lõd nek ki az ivar érett
fér gek.

5. Fon to sabb tü ne tek: A fer tõ zöt tek több sé ge tü net men -
tes. Masszí vabb fer tõ zés ben ab do mi na lis dis com fort, hasi
fáj dal mak, hány in ger, há nyás, has me nés. Sú lyos fer tõ zés -
ben dy sen te ri form kór kép, ana e mia.

6. Fer tõ zõ ké pes ség tar ta ma: Amíg a bél csa tor ná ban a
fér gek meg ta lál ha tók. A ta laj ba ke rült pe ték meg fe le lõ
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kör nye ze ti fel té te lek mel lett hosszú ide ig, hó na po kig élet-
és fer tõ zõ ké pes ál la pot ban ma rad hat nak.

7. Ten ni va lók a be teg ség elõ for du lá sa kor:
a) Je len tés: Nem be je len ten dõ.
b) El kü lö ní tés: Nem szük sé ges.
c) Jár vány ügyi la bo ra tó ri u mi vizs gá lat: Igény be ve he -

tõ. Diag nosz tikus vizs gá lat ra be küld he tõ szék let min ta fé -
reg pe te ki mu ta tá sá ra az ÁNTSZ te rü le ti leg ille té kes pa ra -
zi to ló gi ai la bo ra tó ri u má ba vagy az OEK Pa ra zi to ló gi ai
osz tá lyá ra.

d) Fer tõt le ní tés: Nem szük sé ges.
8. Meg elõ zés: Nyer sen fo gyasz tott zöld ség fé lék gon dos 

le mo sá sa. Szék let szó ró dás meg gát lá sa. A szenny víz zel
való ön tö zés re és a tárgy ázás ra vo nat ko zó ren de le tek be -
tar tá sa.”

2. számú melléklet
a 33/2006. (VIII. 23.) EüM rendelethez

Az R. 4. szá mú mel lék le te 2–7. pont já nak he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zé sek lép nek, és a mel lék let a kö vet ke zõ
8. pont tal egé szül ki:

„2. Szú nyo gok
Szú nyog ir tó szer és szú nyog lár va ir tó szer légi úton csak 

az OTH en ge dé lyé vel jut tat ha tó ki a kör nye zet be.
Légi úton tör té nõ szú nyog ir tás és szú nyog lár va ir tás

egész ség ügyi gáz mes ter szak mai irá nyí tá sá val vé gez he tõ.
A légi úton tör té nõ szú nyog lár va ir tás hoz en to mo ló gi ai

szak kép zett ség gel ren del ke zõ sze mély rész vé te le is szük -
sé ges.

Az en ge dé lyes a ke ze lé sek tény le ges idõ pont já ról az
ÁNTSZ te rü le ti leg ille té kes me gyei/fõ vá ro si in té ze tét leg -
ké sõbb a ke ze lé sek vég re haj tá sa elõtt 48 órá val ér te sí te ni
kö te les.

3. Le gyek
A) A házi le gyek el len vé de kez ni kell:
a) az ott ho nuk ban ápolt, le gyek köz ve tí té sé vel is ter je -

dõ en te rá lis fer tõ zõ be te gek és nyil ván tar tott kór oko -
zó-hor do zók kör nye ze té ben,

b) az egész ség ügyi, szo ci á lis és gyer mek vé del mi in téz -
mé nyek ben,

c) a me zõ gaz da sá gi egy sé gek épü le te i ben,
d) a te le pü lé si fo lyé kony hul la dé kot ár tal mat la ní tó te -

le pe ken,
e) a nyil vá nos és köz hasz ná la tú WC-kben,
f) a tö meg szál lá so kon,
g) az élel mi sze rek és ita lok elõ ál lí tá sá ra, tá ro lá sá ra,

szál lí tá sá ra és for gal ma zá sá ra szol gá ló he lye ken (üze mek -
ben, üz le tek ben, rak tá rak ban stb.),

h) a pi a co kon és vá sár csar no kok ban,
i) a ven dég lá tó-ipa ri és köz ét kez te té si egy sé gek ben.

A g)–i) pon tok ban fel so rolt he lye ken a házi le gyek el le -
ni vé de ke zést rend sze re sen, ter ve zett prog ram sze rint kell
vé gez ni, amely nek tar tal maz nia kell a meg elõ zé si, az el -
len õr zé si és az el len õr zés so rán ro var fer tõ zött nek ta lált he -
lye ken szük sé ges ir tá si fel ada to kat, to váb bá az elõ re ter ve -
zett mun ka vég zé si idõ pon to kat.

B) A házi le gyek el sza po ro dá sá nak meg aka dá lyo zá sa
ér de ké ben a te nyé szõ he lyek meg szün te té sé rõl, il le tõ leg
azok nak al kal mat lan ná té te lé rõl a kö vet ke zõ mó don kell
gon dos kod ni:

a) a trá gya meg fe le lõ, le he tõ leg zárt tá ro lá sá val vagy
rend sze res – a me leg év szak ban (má jus–ok tó ber) leg alább
he ten ként egy sze ri, vá ro si te le pü lé se ken he ten ként két sze -
ri – el szál lí tá sá val az em be ri te le pü lés tõl 2 km-nél tá vo -
labb levõ he lyek re,

b) szer ves anya go kat tar tal ma zó sze mét, kony hai és
egyéb hul la dék (pl. csont, vá gó hí di ma ra dék stb.) zárt tá ro -
lá sá val, fo lya ma tos el szál lí tá sá val vagy meg sem mi sí té sé -
vel, a tá ro ló e dény zet rend sze res tisz tí tá sá val oly mó don,
hogy a fo lya ma tok alatt a te nyé szés meg szün tet he tõ vagy
je len tõs mér ték ben csök kent he tõ le gyen,

c) az ûr göd rös ár nyék szék oly mó don való meg épí té sé -
vel vagy át épí té sé vel, ami a házi le gyek be ha to lá sát az ûr -
gö dör be meg aka dá lyoz za vagy je len tõs mér ték ben csök -
ken ti,

d) a hasz ná lat ban levõ ár nyék szék tisz tán tar tá sá val,
rend sze res ürí té sé vel.

4. Csó tá nyok
A csó tá nyok meg te le pe dé sé nek és el sza po ro dá sá nak

meg elõ zé sé rõl
a) az egész ség ügyi, szo ci á lis, gyer mek vé del mi és ok ta -

tá si in téz mé nyek ben,
b) a tö meg szál lá so kon,
c) az élel mi sze rek és ita lok elõ ál lí tá sá ra, tá ro lá sá ra,

szál lí tá sá ra és for gal ma zá sá ra szol gá ló he lye ken (üze mek -
ben, üz le tek ben, rak tá rak ban stb.),

d) a pi a co kon és a vá sár csar no kok ban,
e) a ven dég lá tó-ipa ri és köz ét kez te té si egy sé gek ben

gon dos kod ni kell.
En nek ér de ké ben az a) és b) pont ban fel tün te tett he lye -

ken éven te két al ka lom mal irt ósze res ke ze lést kell vé gez -
ni. A c)–e) pont ban fel so rolt he lye ken a meg elõ zé si, az el -
len õr zé si és az el len õr zés so rán ro var fer tõ zött nek ta lált he -
lye ken szük sé ges ir tá si fel ada to kat, to váb bá az elõ re ter ve -
zett mun ka vég zé si idõ pon to kat prog ram ban kell meg ha tá -
roz ni úgy, hogy éven ként leg alább két szer a fer tõ zött ség -
tõl füg get le nül irt ósze res ke ze lés vég zé sé re ke rül jön sor.

5. Ágyi po los ka
Az ágyi po los ka meg te le pe dé sé nek és el sza po ro dá sá -

nak meg elõ zé se ér de ké ben éven te leg alább két al ka lom -
mal irt ósze res ke ze lést kell vé gez ni:

a) a szál lo dák ban,
b) az üdü lõk ben,
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c) a di ák ott ho nok ban,
d) a mun kás- és tö meg szál lá so kon,
e) min den más olyan he lyen, ahol a la kók gya kor ta cse -

ré lõd nek.

Hasz nált tex tí li át (ru ha ne mût, ágy ne mût, ta ka rót, mat -
ra cot), bú tort, ké pet stb. csak ro var men tes ál la pot ban sza -
bad el ad ni vagy for ga lom ba hoz ni.

Hasz nált hol mik vé te lé vel és el adá sá val fog lal ko zó jogi
és ter mé sze tes sze mé lyek az ál ta luk for ga lom ba ho zott tár -
gyak, il le tõ leg a tár gya kat szál lí tó jár mû vek ro var men te sí -
té sé rõl gon dos kod ni kö te le sek.

Épü let bon tás ból szár ma zó fa anya got (aj tó- és ab lak to -
kot, fal- és pad ló bur ko ló anya got stb.) csak hat hó na pig
tar tó, üres, hasz ná la ton kí vül álló he lyi ség ben tör té nõ tá ro -
lás, il le tõ leg ha tá sos ro var men te sí tés után sza bad for ga -
lom ba hoz ni.

6. Em ber vért is szí vó bol hák

A bol hák meg te le pe dé sé nek és el sza po ro dá sá nak meg -
elõ zé se ér de ké ben éven te leg alább két al ka lom mal irt ósze -
res ke ze lést kell vé gez ni:

a) olyan nagy for gal mú he lye ken, ahol a pad ló hé za gos
és a szék so rok rög zí tet tek (pl. mo zik, szín há zak, egyéb
szó ra ko zó he lyek, vá ró ter mek stb.),

b) a köz for gal mú jár mû ve ken.

Ál lat tar tás ese tén a bol hák ár tal má nak je lent ke zé se kor a 
vé de ke zést az ál la tok tar tóz ko dá si he lyé re is (ser tés ól ra
stb.) ki kell ter jesz te ni.

7. Rág csá lók

A rág csá lók meg te le pe dé sé nek és el sza po ro dá sá nak
meg elõ zé sé rõl

a) az egész ség ügyi in téz mé nyek ben,

b) a te le pü lé si szi lárd hul la dé kot, il let ve te le pü lé si fo -
lyé kony hul la dé kot ár tal mat la ní tó te le pe ken és a csa tor na -
há ló zat ban,

c) az ál lat te nyész tõ és ál lat tar tó te le pe ken, vá ro si te rü -
le ten fenn tar tott is tál lók ban, ál lat ker tek ben,

d) a szer ves ipa ri nyers anya go kat (bõr, csont stb.) fel -
dol go zó vál la la tok üze mi te rü le tén,

e) rom épü let ben, na gyobb épü let bon tá sok és épít ke zé -
sek te rü le tén,

f) a fo lyó- és ál ló vi zek, nyi tott szenny víz le ve ze tõ ár kok 
la kott te rü le ten fek võ pat kány jár ta part sze gé lye in,

g) a fo lya mi és tó par ti ki kö tõk ben, vas úti pá lya ud va ro -
kon, re pü lõt ere ken,

h) az élel mi sze rek és ita lok elõ ál lí tá sá ra, tá ro lá sá ra,
szál lí tá sá ra szol gá ló he lye ken (üze mek ben, üz le tek ben,
rak tá rak ban stb.),

i) a ven dég lá tó-ipa ri és köz ét kez te té si egy sé gek ben,

j) a pi a co kon és a vá sár csar no kok ban

gon dos kod ni kell.
En nek ér de ké ben az a)–g) pont ban fel tün te tett he lye ken 

éven te két al ka lom mal rág csá ló ir tást kell vé gez ni.

A h)–j) pont ban fel so rolt he lye ken a meg elõ zé si, az el -
len õr zé si és az el len õr zés so rán rág csá ló val fer tõ zött nek
ta lált he lye ken szük sé ges ir tá si fel ada to kat, to váb bá az
elõ re ter ve zett mun ka vég zé si idõ pon to kat prog ram ban
kell meg ha tá roz ni úgy, hogy éven ként leg alább két szer a
fer tõ zött ség tõl füg get le nül irt ósze res ke ze lés vég zé sé re
ke rül jön sor.

Fo lya ma tos góc ir tást kell el ren del ni min den olyan he -
lyen (eset ben), ahol (ami kor) a rág csá lók nagy mér vû el -
sza po ro dá sa kö vet kez té ben a kör nye ze tet is ve szé lyez te tõ
rág csá ló góc ke let ke zett.

Az ille té kes vá ro si/ke rü le ti tisz ti fõ or vos elõ írása sze rint 
gon dos kod ni kell a rág csá lók ár tal má nak meg elõ zé sé rõl
(élet kö rül mé nye ik meg ne he zí té sé rõl, bú vó- és fész ke lõ he -
lye ik meg szün te té sé rõl, köz le ke dé si út ja ik el zá rá sá ról,
táp lá lé kuk meg vo ná sá ról stb.).

8. Ma da rak
A ma da ra kat meg te le pe dé sük és el sza po ro dá suk meg -

elõ zé se ér de ké ben az aláb bi lé te sít mé nyek tõl tá vol kell
tar ta ni:

a) az élel mi sze rek és ita lok elõ ál lí tá sá ra, tá ro lá sá ra,
szál lí tá sá ra szol gá ló he lyek (üze mek, üz le tek, rak tá rak
stb.),

b) a ven dég lá tó-ipa ri és köz ét kez te té si egy sé gek,
c) a pi a cok és a vá sár csar no kok.”

Az egészségügyi miniszter
34/2006. (VIII. 23.) EüM

rendelete

a fertõzõ betegségek jelentésének rendjérõl  szóló
63/1997. (XII. 21.) NM rendelet módosításáról

Az egész ség ügyi és a hoz zá juk kap cso ló dó sze mé lyes
ada tok ke ze lé sé rõl és vé del mé rõl  szóló 1997. évi XLVII.
tör vény 38.  §-a (2) be kez dé sé nek b) pont já ban ka pott fel -
ha tal ma zás alap ján a kö vet ke zõ ket ren de lem el:

1.  §

A fer tõ zõ be teg sé gek je len té sé nek rend jé rõl  szóló
63/1997. (XII. 21.) NM ren de let (a továb biak ban: R.)
1.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„1.  § (1) A be teg el lá tó be je len ti az érin tett sze mély
egész ség ügyi és sze mély azo no sí tó ada ta it, amennyi ben
kli ni ka i lag, il let ve la bo ra tó ri u mi el já rá sok so rán ész le li az
1. szá mú mel lék let ben fel so rolt fer tõ zé sek, fer tõ zé ses ere -
de tû be teg sé gek, mér ge zé sek (a továb biak ban együtt: fer -
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tõ zõ be teg sé gek) elõ for du lá sát vagy ezek gya nú ját. A be -
je len tést az Ál la mi Nép egész ség ügyi és Tisz ti or vo si Szol -
gá lat (a továb biak ban: ÁNTSZ) – meg be te ge dés he lye
sze rint ille té kes – vá ro si/fõ vá ro si ke rü le ti in té ze té hez
(a továb biak ban: vá ro si in té zet) kell meg ten ni, ki vé ve a
mul ti re zisz tens kór oko zók ál tal oko zott, egész ség ügyi el -
lá tás sal össze füg gõ fer tõ zés re és a no so co mi a lis (kór há zi)
vér áram fer tõ zés re (no so co mi a lis szep szis) vo nat ko zó kat.

(2) Az (1) be kez dés sze rin ti fer tõ zõ be teg sé ge ket vagy
azok gya nú ját – a Lyme-kór, a scar la ti na és a va ri cel la ki -
vé te lé vel – a be teg ség le zaj lá sát (gyó gyu lás vagy ha lál)
köve tõen a be teg el lá tó a ki je len tõ lap meg kül dé sé vel je len -
ti ki az (1) be kez dés sze rin ti vá ro si in té zet nél. A
Lyme-kór, a scar la ti na és a va ri cel la di ag nó zis sal be je len -
tett be teg sé gek ki je len té se csak szö võd mény elõ for du lá sa, 
il let ve ha lá los ki me ne tel ese tén kö te le zõ.

(3) Amennyi ben a mik ro bi o ló gi ai vizs gá la tot vég zõ la -
bo ra tó ri um ve ze tõ je a la bo ra tó ri um ban olyan mik ro bi o ló -
gi ai la bo ra tó ri u mi vizs gá la ti ered ményt ál la pít meg, amely 
köz vet le nül vagy köz ve tet ten bi zo nyít ja a 6. szá mú mel -
lék let ben fel so rolt, fer tõ zõ be teg sé ge ket oko zó mik ro or ga -
niz mu sok va la me lyi ké nek je len lé tét a vizs gált egyén szer -
ve ze té ben, kö te les 24 órán be lül je len te ni az érin tett sze -
mély egész ség ügyi és sze mély azo no sí tó ada ta it az ÁNTSZ 
– la bo ra tó ri um te lep he lye sze rint ille té kes – me gyei in té -
ze té nek.”

2.  §

Az R. 4.  §-a a kö vet ke zõ (5) be kez dés sel egé szül ki:
„(5) A mul ti re zisz tens kór oko zók ál tal oko zott, egész -

ség ügyi el lá tás sal össze füg gõ fer tõ zés és a no so co mi a lis
vér áram fer tõ zés (no so co mi a lis szep szis) je len té se csak
elekt ro ni kus úton tör tén het az ada tok nak az ÁNTSZ Epi -
de mi o ló gi ai Fel ügye le ti Rend szert ki szol gá ló In for ma ti -
kai Rend sze ré nek (a továb biak ban: EFRIR) adat bá zi sá ba
tör té nõ rög zí té sé vel. A je len tés adat tar tal mát a 7., il let ve
8. szá mú mel lék let tar tal maz za.”

3.  §

Az R. 5.  §-ának (2) és (3) be kez dé se he lyé be a kö vet ke -
zõ ren del ke zé sek lép nek:

„(2) A vá ro si in té zet a be- és ki je len tõ lap (a továb biak ban
együtt: je len tõ lap) kéz hez vé te lét kö ve tõ mun ka nap vé gé ig
an nak ada ta it rög zí ti az EFRIR köz pon ti adat bá zi sá ba.

(3) Amennyi ben a be je len tõ lap nem a meg be te ge dés
he lye sze rint ille té kes ész le lõ or vos tól ér ke zett, a vá ro si
in té zet a 4. szá mú mel lék let sze rin ti „Jár vány ügyi ér te -
sí tés fer tõ zõ be teg rõl” el ne ve zé sû nyom tat vá nyon
(a továb biak ban: jár vány ügyi ér te sí tés) a kéz hez vé tel tõl 
szá mí tott 24 órán be lül vagy az EF RIR-en ke resz tül ha -
la dék ta la nul ér te sí ti az ÁNTSZ – meg be te ge dés he lye
sze rint ille té kes – vá ro si in té ze tét.”

4.  §

Az R. 7.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren -
del ke zés lép:

„(1) A be teg el lá tó a be je len tõ lap meg kül dé sé vel egy -
ide jû leg a be teg el lá tó te lep he lye sze rint ille té kes me gyei
in té zet nek vagy ügye le té nek, va la mint az Or szá gos Epi de -
mi o ló gi ai Köz pont nak (a továb biak ban: OEK), vagy az
OEK ügye le té nek te le fo non és fa xon be je len ti a meg be te -
ge dett sze mély sze mély azo no sí tó és egész ség ügyi ada ta it
az 5. szá mú mel lék let ben fel so rolt fer tõ zõ be teg sé gek elõ -
for du lá sa ese tén.”

5.  §

Az R. 9.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren -
del ke zés lép:

„(1) A jár vá nyok ra vo nat ko zó elõ ze tes és idõ sza kos
ada to kat a vá ro si és a me gyei in té ze tek a köz pon ti fer tõ zõ -
be teg adat bá zis ba rög zí tik, és fo lya ma to san kar ban tart ják.
A jár vány le zaj lá sát köve tõen ha la dék ta la nul a vá ro si in té -
zet zá ró je len tést küld a me gyei in té zet nek, me lyet a me -
gyei in té zet az OEK ré szé re to váb bít.”

6.  §

(1) Az R. 1. szá mú mel lék le te he lyé be e ren de let 1. szá -
mú mel lék le te lép.

(2) Az R. 5. szá mú mel lék le te he lyé be e ren de let 2. szá -
mú mel lék le te lép.

(3) Az R. az e ren de let 3. szá mú mel lék le te sze rin ti
6. szá mú mel lék let tel egé szül ki.

(4) Az R. az e ren de let 4. szá mú mel lék le te sze rin ti
7. szá mú mel lék let tel egé szül ki.

(5) Az R. az e ren de let 5. szá mú mel lék le te sze rin ti
8. szá mú mel lék let tel egé szül ki.

7.  §

Ez a ren de let 2006. szep tem ber 1-jén lép ha tály ba, ez zel 
egy ide jû leg ha tá lyát vesz ti a fer tõ zõ be teg sé gek je len té sé -
nek rend jé rõl  szóló 63/1997. (XII. 21.) NM ren de let mó -
do sí tá sá ról  szóló 36/2000. (XII. 8.) EüM ren de let
2.  §-ának (1) be kez dé se és 5.  §-a, va la mint a fer tõ zõ be teg -
sé gek je len té sé nek rend jé rõl  szóló 63/1997. (XII. 21.) NM
ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 21/2001. (V. 25.) EüM ren -
de let.

Dr. Mol nár La jos s. k.,
egész ség ügyi mi nisz ter
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1. számú melléklet
a 34/2006. (VIII. 23.) EüM rendelethez

„1. számú melléklet
a 63/1997. (XII. 21.) NM rendelethez

A be- és kijelentésre kötelezett
fertõzõ betegségek

I. Sze mély azo no sí tó ada tok kal je len ten dõk:

Acut flac cid pa raly sis
An cy los to mi a sis
Anth rax
Bo tu liz mus
Bru cel lo sis
Cam py lo bac te ri o sis
Cho le ra
Con ge ni ta lis ru be o la synd ro ma
Cryp tos po ri di o sis
Dipht he ria
Dy sen te ria (shi gel lo sis és amo e bi a sis)
Dys pep sia coli
Egyéb E.coli ál tal oko zott meg be te ge dés
Echi no coc co sis
En cep ha li tis in fec ti o sa (kul lan csenc. és egyéb)
En te ri tis in fec ti o sa
Feb ris fla va
Feb ris re cur rens
Fer tõ zõ spon gi form en cep ha lo pat hi ák:
– Cre utz feldt-Ja cob-be teg ség (CJB)
– Va ri áns Cre utz feldt-Ja cob-be teg ség (vCJB)
Gi ar di a sis
He pa ti tis in fec ti o sa (fer tõ zõ máj gyul la dás)
He pa ti tis A
He pa ti tis B
He pa ti tis C
He pa ti tis E
Del ta-he pa ti tis
Ke ra to con junc ti vi tis epi de mi ca
Le gi o nel lo sis
Lep ra
Lep tos pi ro sis
Lis te ri o sis
Lyme-kór (a ki je len tés csak szö võd mény elõ for du lá sa,

va la mint ha lá los ki me ne tel ese tén kö te le zõ)
Lyssa
Ma dár inf lu en za
Ma la ria
Mal le us
Me nin gi tis pu ru len ta
Me nin gi tis se ro sa
Mo no nuc le o sis in fec ti o sa

Mor bil li
Mul ti re zisz tens kór oko zók ál tal oko zott, egész ség ügyi

el lá tás sal össze füg gõ fer tõ zés
No so co mi a lis vér áram fer tõ zés (no so co mi a lis sep sis)
Or nit ho sis
Pa ratyp hus
Pa ro ti tis epi de mi ca
Per tus sis
Pes tis
Po li o my e li tis an te ri or acu ta
Q-láz
Ru be o la
Sal mo nel lo sis
Scar la ti na (a ki je len tés csak szö võd mény elõ for du lá sa,

va la mint ha lá los ki me ne tel ese tén kö te le zõ)
Sú lyos akut lég úti tü net együt tes (SARS)
Schis to so mi a sis
Stap hy lo coc co sis
Strongy lo i do sis
Ta e ni a sis
Te ta nus
To xop las mo sis
Tra cho ma
Tri chi nel lo sis
Tu la re mia
Typhus ab do mi na lis
Typhus exant he ma ti cus
Va ri cel la (a ki je len tés csak szö võd mény elõ for du lá sa,

va la mint ha lá los ki me ne tel ese tén kö te le zõ)
Va ri o la
Ví ru sos ha e morr ha gi as lá zak
Yer si ni o sis

II. Sze mély azo no sí tó ada tok nél kül je len ten dõk:

AIDS meg be te ge dés
HIV-fer tõ zés

2. számú melléklet
a 34/2006. (VIII. 23.) EüM rendelethez

„5. számú melléklet
a 63/1997. (XII. 21.) NM rendelethez

Sürgõsen jelentendõ
fertõzõ betegségek/kórokozók

Fer tõ zõ be teg ség
meg ne ve zé se

Kór oko zó

Acut flac cid pa raly sis

Anth rax B.anth ra cis

Bo tu liz mus C.bo tu li num

2006/105. szám M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 8251



Fer tõ zõ be teg ség
meg ne ve zé se

Kór oko zó

Cho le ra V.cho le rae

Dipht he ria (to rok gyík) C.dipht he ri ae

Feb ris fla va (sár ga láz) Sár ga láz ví rus

Feb ris re cur rens 
(vissza té rõ láz)

B.re cur ren tis

In va siv me nin go coc cus
be teg ség

N.me nin gi ti dis

Le gi o nel lo sis (uta zás sal
össze füg gõ)

L. pne u mop hy la

Lep ra M.lep rae

Lyssa (ve szett ség) Ra bi es ví rus

Ma dár inf lu en za Hu mán meg be te ge dést
oko zó
ma dár inf lu en za-ví rus

Mal le us (ta kony kór) P.mal lei

Pes tis Y.pes tis

Po li o my e li tis an te ri or acu ta
(jár vá nyos gyer mek bé nu lás)

Po li o ví ru sok

SARS SARS-co ro na ví rus

Typhus ab do mi na lis
(has tí fusz)

S.typhi

Typhus exant he ma ti cus
(ki üté ses tí fusz)

R.pro wa ze ki

Va ri o la Him lõ ví rus

Ví ru sos ha e morr ha gi as lázak Las sa-ví rus

Mar burg-ví rus

Ebo la ví rus

Rift-völ gyi láz ví ru sa”

3. számú melléklet

a 34/2006. (VIII. 23.) EüM rendelethez

„6. számú melléklet
a 63/1997. (XII. 21.) NM rendelethez

Bejelentésre kötelezett kórokozók

Sze mély azo no sí tó ada tok kal je len ten dõk:

An cy los to ma du o de na le

Ba cil lus anth ra cis (hu mán és kör nye ze ti min tá ból is)

Bor de tel la per tus sis

Bor re lia sp.

Bru cel la sp.

Ca li ci ví rus

Cam py lo bac ter sp. és spe ci e sei

Chla my dia psit ta ci

Clost ri di um bo tu li num

Co ry ne bac te ri um dipht he ri ae

Co xi el la bur net ti

Cryp tos po ri di um

Es che ri chia coli (pa to gén, to xin ter me lõ)

Echi no coc cus sp.

En ta mo e ba his toly ti ca

Ebo la ví rus

Fran ci sel la tu la ren sis

Gi ar dia lamb lia

Han ta ví ru sok

He pa ti tis ví rus A, B, C, D, E

Ha e mop hi lus inf lu en zae b (vér ben/li qu or ban)

Him lõ ví rus

Inf lu en za ví rus A, B, C

Ka nya ró ví rus

Kul lan csen cep ha li tis ví ru sa

Las sa-ví rus

Leg ion el la sp.

Lep to spi ra sp.

Lis te ria mo no cy to ge nes (vér ben/li qu or ban)

Mar burg-ví rus

Mumps ví rus

My co bac te ri um lep rae

Ne is se ria me nin gi ti dis (vér ben/li qu or ban)

Nyu gat-ní lus ví rus

Plas mo di um sp.

Po li o ví ru sok

Pse u do mo nas mal lei

Ra bi es ví rus

Ri kett sia pro wa ze ki

Rift-völ gyi láz ví ru sa

Ro ta ví rus

Ru be o la ví rus

Sal mo nel la sp. és sze ro tí pu sai

SARS-co ro na ví rus

Sár ga láz ví ru sa

Shi gel la sp.

Strep to coc cus pne u mo ni ae (vér ben/li qu or ban)

Schis to so ma sp.

Strongy lo i des ster co la ris

Tri chi nel la spi ra lis

Ta e nia sp.

To xop las ma gon dii

Vib rio cho le rae

Yer si nia sp.

Vér bõl, li qu or ból és más szö ve tek bõl ki te nyész tett mul -
ti re zisz tens kór oko zók (meg ne ve zé sü ket az OEK ál tal a
té má ban ki adott Mód szer ta ni le vél tar tal maz za)”

8252 M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 2006/105. szám



4. számú melléklet a 34/2006. (VIII. 23.) EüM rendelethez

„7. szá mú mel lék let a 63/1997. (XII. 21.) NM ren de let hez

A multirezisztens kórokozók (MRK) által okozott jelentés
adattartalma

Kór ház kód ja:             

Mul ti re zisz tens kór oko zó meg ne ve zé se:     

Be je len tés dá tu ma:      

Izo lá tum nyil ván tar tá si szá ma:      

Be teg neve (név kód):    

Be teg szü le té si ide je:      

Be teg neme:  fér fi  nõ

Ha új szü lött, ak kor szü le té si sú lya:     gramm

Gesz tá ci ós hét:  

Fel vé te li di ag nó zis (BNO):         

Fel vé tel idõ pont ja: .............. év ...................... hó ....... nap

Ki bo csá tás idõ pont ja: .............. év ...................... hó ....... nap

Kór há zi osz tály meg ne ve zé se:           

A be teg sor sa: át he lye zés , ha za bo csá tás , el ha lá lo zás 

El ha lá lo zás idõ pont ja: .............. év ...................... hó ....... nap

A be teg ha lá lá nak oka az MRK fer tõ zés sel: össze füg gött , nem füg gött össze , is me ret len 

Mû tét meg ne ve zé se: ..........................................................................................................................................................

Po zi tív te nyész té si ada tok:

Mul ti re zisz tens kór oko zó izo lá lá sá nak idõ pont ja: .............. év ...................... hó ....... nap

Po zi tív vizs gá la ti anyag szár ma zá si he lye: .......................................................................................................................

Mik ro bi o ló gi ai azo no sí tás: E teszt , fág ti pi zá lás , PCR , egyéb 

Al kal ma zott an ti bi o ti kum ada tai:

An ti bi o ti kum ha tó anya ga: ................................................................................................................................................

Al kal ma zás kez de te: .............. év ...................... hó ....... nap

Idõ tar ta ma:   nap

Napi dó zis:    mg

MRK in fek ció meg ne ve zé se: .............................................................................................................................................

Ri zi kó té nye zõk: .................................................................................................................................................................

Esz kö zös be avat ko zá sok: ..................................................................................................................................................

To váb bi (egyéb) ada tok: ...................................................................................................................................................

El kü lö ní tés hely ben:  igen,  nem     El kü lö ní tés re hasz nált kór ter mek szá ma:  

A kór ter mi zár lat idõ tar ta ma na pok ban:  

Összes egész ség ügyi dol go zó (kon takt) szá ma:  , po zi tív egész ség ügyi dol go zó szá ma:  

Összes ápolt (kon takt)                po zi tív ápolt kon takt”
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5. számú melléklet a 34/2006. (VIII. 23.) EüM rendelethez

„8. szá mú mel lék let a 63/1997. (XII. 21.) NM ren de let hez

Nosocomialis véráramfertõzés bejelentésének adattartalma

Vér áram fer tõ zés be je len té se

Vér áram fer tõ zés alap ada tai:

Kór ház kód ja:     

Be je len tés dá tu ma: .............. év ...................... hó ....... nap

Be teg neve (név kód):    

Be teg TAJ-szá ma:         

Be teg kora (évek):  

Be teg neme:  fér fi,  nõ

Át he lye zés/fel vé tel idõ pont ja: .............. év ...................... hó ....... nap

Kór há zi osz tály tí pu sa: .......................................................................................................................................................

PIC fer tõ zés:  igen,  nem         A be teg sú lya:      gramm

Fel vé te li di ag nó zis (BNO kód):       

A be teg sor sa: át he lye zés , ha za bo csá tás , meg halt 

El ha lá lo zás idõ pont ja: .............. év ...................... hó ....... nap

El bo csá tás idõ pont ja: .............. év ...................... hó ....... nap

Vér áram fer tõ zés di ag nó zi sa:

Idõ pont: .............. év ...................... hó ....... nap

Pri mér szep szis:  igen,  nem

Sze kun der fer tõ zés ese té ben a pri mér fer tõ zés meg ne ve zé se: .........................................................................................

La bo ra tó ri u mi vizs gá lat tal iga zolt-e a szep szis:  igen,  nem

Ri zi kó té nye zõk ki vá lasz tá sa

Al kal ma zott an ti bi o ti ku mok

An ti bi o ti kum ha tó anya ga: ................................................................................................................................................

Al kal ma zás kez de te: .............. év ...................... hó ....... nap

Idõ tar ta ma:   nap                       Napi dó zis:    mg

Te nyész té si ered mé nyek

Ha e mo cul tu ra le vé te lé nek idõ pont ja: .............. év ...................... hó ....... nap

Kór oko zó meg ne ve zé se: ...................................................................................................................................................

An ti bi o ti kum-re zisz ten cia: ...............................................................................................................................................

Egyéb ada tok

Egyéb no so co mi á lis fer tõ zés: ...........................................................................................................................................

A be teg ha lá la a no so co mi a lis fer tõ zés sel: össze függ , nem függ össze 

Bon co lá si jegy zõ könyv alá tá maszt ja:  igen,  nem”

8254 M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 2006/105. szám



 III. rész HATÁROZATOK

A  kül ügy mi nisz ter
ha tá ro za tai

A külügyminiszter
21/2006. (VIII. 23.) KüM

határozata

a Magyar Népköztársaság Kormánya
és a Csehszlovák Szocialista Köztársaság Kormánya
közötti postai és távközlési együttmûködésrõl szóló,
a Magyar Közlöny 1983. évi 55. számában közzétett

Egyezmény és az ahhoz kapcsolódó
Végrehajtási Jegyzõkönyv hatályon kívül 

helyezésérõl

A Ma gyar Köz löny 1983. évi 55. szá má ban köz zé tett, a
Ma gyar Nép köz tár sa ság Kor má nya és a Cseh szlo vák Szo -

ci a lis ta Köz tár sa ság Kor má nya kö zöt ti pos tai és táv köz lé si 
együtt mû kö dés rõl szó ló Egyez mény idõ be li ha tály ra és
fel mon dás ra vo nat ko zó 15. cik ke sze rint a fe lek az Egyez -
ményt ha tá ro zat lan idõ re kö töt ték és azt bár me lyik fél írás -
ban fel mond hat ja, amely nek kö vet kez té ben az Egyez -
mény at tól a nap tól szá mí tott hat hó nap el tel té vel vesz ti
ha tá lyát, amely na pon a má sik Szer zõ dõ Fél a fel mon dás -
ról szó ló ér te sí tést meg kap ta. Az Egyez mény hez kap cso -
ló dó Vég re haj tá si Jegy zõ könyv ér te lem sze rû en szin tén
ha tá lyát vesz ti az em lí tett na pon.

Az Egyez ményt a Ma gyar Fél a 2006. már ci us 29-i
jegy zé ké ben fel mond ta, amely nek kéz hez vé te lét a Szlo -
vák Fél 2006. áp ri lis 25-én vissza iga zol ta.

A fen ti ek re te kin tet tel, össz hang ban a Ma gyar Nép köz -
tár sa ság Kor má nya és a Cseh szlo vák Szo ci a lis ta Köz tár sa -
ság Kor má nya kö zöt ti pos tai és táv köz lé si együtt mû kö -
dés rõl szó ló Egyez mény idõ be li ha tály ra és fel mon dás ra
vo nat ko zó 15. cik ké vel, meg ál la pí tom, hogy az Egyez -
mény és az ah hoz kap cso ló dó Vég re haj tá si Jegy zõ könyv
2006. ok tó ber 25-én, azaz ket tõ ezer-hat ok tó ber hu szon -
ötö di kén vesz ti ha tá lyát.

Hor váth né dr. Fek szi Márta s. k.,
kül ügy mi nisz té ri u mi államtitkár
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ELÕFIZETÉSI FELHÍVÁS

Kormányrendelet felhatalmazása alapján jelenteti meg a
Miniszterelnöki Hivatal a Magyar Közlöny mellékleteként
a HIVATALOS ÉRTESÍTÕT. A lap hetente, szerdánként,
tematikus fõrészekben hitelesen közli a legfõbb állami,
önkormányzati, társadalmi, gazdasági szervek, illetve
szervezetek személyi, szervezeti, igazgatási és képzési,
valamint a hírközlési tevékenység (frekvenciagazdálko-
dás, távközlés, postaügy, informatika) közleményeit, to-
vábbá az üzleti élet híreit. Térítési díj ellenében közzé-
tesszük a Kincstári Vagyoni Igazgatóság vagyonértéke-
sítési pályázatait, az állami, társadalmi, gazdasági szer-
vezetek, parlamenti pártok, kamarák, helyi önkormányza-
tok, egyházak, különbözõ képviseletek közleményeit.
Fizetett hirdetésként – akár színes oldalakon is – helyet
kaphatnak az Értesítõben a gazdálkodó szervezetek,
egyetemek, alapítványok, de magánszemélyek közér-
deklõdésre számot tartó közlései is.
Õszintén reméljük, hogy a hírek, információk, közlemé-
nyek egy lapban történõ pontos és rendszerezett for-
mában való közreadásával sikerül hatékonyabbá és
eredményesebbé tenni elõfizetõink tájékozódását a hi-
vatali és üzleti életben. Az érdeklõdõk számára egyéb
hasznos információkat is nyújt a lap.
Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2004. május 1-jétõl az
Európai Unió hivatalos nyelveként magyarul is megjele-
nik. A hivatalos lap L és C sorozatból áll.

Az L (Legislation) sorozatban kerülnek kiadásra az Euró-
pai Unió hatályos jogszabályai, az ún. elsõdleges jogforrá-
sok (alapító szerzõdések, csatlakozási szerzõdések, tár-
sulási szerzõdések), továbbá az alábbi jogforrások: ren-

deletek, irányelvek, határozatok.

Az EU Hivatalos Lapjában történõ közzétételt követõen
az évfolyam és a kötet számára, valamint a megjelenés
dátumára hivatkozással, cím szerint, 2004. május 1-jétõl
folyamatosan tájékoztatást adunk a hivatalos lap L kiadá-
saiban megjelenõ jogi aktusokról a Magyar Közlöny mel-
lékleteként megjelenõ Hivatalos Értesítõben.
A lap elõfizetésben megrendelhetõ a Magyar Hivatalos
Közlönykiadó 1085 Budapest, Somogyi Béla u. 6.
címén, levélcím: 1394 Budapest 62., Pf. 357; faxszám:
318-6668.
2006. évi éves elõfizetési díja: 13 356 Ft áfával.
A HIVATALOS ÉRTESÍTÕ egyes számai megvásá-
rolhatók a Budapest VII., Rákóczi út 30. (bejárat
a Dohány u. és Nyár u. sarkán) szám alatti Közlöny
Centrumban (tel.: 321-5971, fax: 321-5275, e-mail:
kozlonycentrum@mhk.hu), illetve megrendelhetõ a kiadó
ügyfélszolgálatán (fax: 318-6668, 338-4746, e-mail:
kozlonybolt@mhk.hu) vagy a www.mhk.hu/kozlonybolt
internetcímen.

M E G R E N D E L Õ L A P

Megrendelem a HIVATALOS ÉRTESÍTÕ címû lapot ......... példányban, és kérem a következõ címre kézbe-
síteni:

Megrendelõ neve: .....................................................................................................................................

címe (város/község, irányítószám): .......................................................................................

utca, házszám: ......................................................................................................................

Ügyintézõ (telefonszám): ...........................................................................................................................

2006. évi elõfizetési díj fél évre 6678 Ft áfával

egy évre 13 356 Ft áfával

Számlát kérek a befizetéshez.

Kérjük, a négyzetbe történõ X bejelöléssel jelezze az elõfizetés idõtartamát!

Kelt.: ..............................................................

............................................................................
cégszerû aláírás
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ELÕFIZETÉSI FELHÍVÁS

A jogalkotásról szóló 1987. évi XI. törvény rendelkezik – többek között – a Magyar Köztársaság Kormánya hivatalos
lapjának, a Határozatok Tárának megjelentetésérõl.
A Határozatok Tárát szerkeszti a Miniszterelnöki Hivatal a Szerkesztõbizottság közremûködésével, évente mintegy
60 alkalommal jelenik meg.
A Határozatok Tára a Kormánynak azokat a határozatait (kétezres) közli, amelyeknek közzétételét a Kormány el-
rendelte, továbbá tartalmazza a miniszterelnök határozatait, a Miniszterelnöki Hivatalt vezetõ miniszter határozatait,
valamint a minisztériumok, az országos hatáskörû szervek, az önkormányzatok közleményeit, hirdetményeit, kü-
lönféle tájékoztatóit, továbbá azokat a közleményeket stb., amelyeket a Miniszterelnöki Hivatalt vezetõ miniszter
engedélyez.

A Határozatok Tára megrendelhetõ a Magyar Hivatalos Közlönykiadó címén (Budapest VIII., Somogyi Béla u. 6.;
postacím: 1394 Budapest 62, Pf. 357) vagy a 318-6668 faxszámán.
Éves elõfizetési díja 2006. évre: 22 632 Ft áfával.
Példányonként megvásárolható a Budapest VII., Rákóczi út 30. (bejárat a Dohány u. és Nyár u. sarkán) szám alatti
Közlöny Centrumban (tel.: 321-5971, fax: 321-5275, e-mail: kozlonycentrum@mhk.hu), illetve megrendelhetõ
a kiadó ügyfélszolgálatán (fax: 318-6668, 338-4746, e-mail: kozlonybolt@mhk.hu) vagy a www.mhk.hu/kozlonybolt
internetcímen.

MEGRENDELÕLAP
Megrendelem a

HATÁROZATOK TÁRA

címû lapot ................. példányban.

A megrendelõ (cég) neve: ...............................................................................................................................

Címe (város, irányítószám): ............................................................................................................................

Utca, házszám: ...............................................................................................................................................

Az ügyintézõ neve, telefonszáma: ..................................................................................................................

A megrendelõ (cég) bankszámlaszáma: ........................................................................................................

2006. évi elõfizetési díj egy évre: 20 664 Ft áfával.

fél évre: 10 332 Ft áfával.

Csekket kérek a befizetéshez

Kérjük, a négyzetbe történõ X bejelöléssel jelezze az elõfizetés idõtartamát!

A megrendelt példányok ellenértékét a postaköltséggel együtt, a szállítást követõ számla kézhezvétele után,
8 napon belül a Magyar Hivatalos Közlönykiadónak a számlán feltüntetett pénzforgalmi jelzõszámára átutaljuk.

Keltezés: .......................................................

......................................................................
cégszerû aláírás
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ELÕFIZETÉSI FELHÍVÁS

A Miniszterelnöki Hivatal és a Belügyminisztérium közös szerkesztésében havonta megjelenõ

ÖNKORMÁNYZATOK KÖZLÖNYE

az önkormányzatok számára mûködésük során hasznos és nélkülözhetetlen tájékozódási forrás.
A kiadvány elsõ három része az önkormányzatokat érintõ, újonnan kihirdetett jogszabályokat (tör-
vények, rendeletek – ideértve az önkormányzati rendeleteket is –, alkotmánybírósági és egyéb
határozatok) közli. Negyedik fõrésze közleményeket, pályázati felhívásokat és tájékoztatásokat (szak-
tárcák közleményei, az Állami Számvevõszék ajánlásai, az önkormányzatok által elnyerhetõ támoga-
tások pályázati feltételei, az önkormányzatok éves pénzügyi beszámolói, alapító okiratok stb.) tartal-
maz.

Az Önkormányzatok Közlönye elõfizetésben megrendelhetõ a Magyar Hivatalos Közlönykiadó
(1085 Budapest, Somogyi Béla u. 6.) címén (postacím: 1394 Budapest 62. Pf. 357) vagy a 318-6668 fax-
számán.
2006. évi éves elõfizetés díja: 5040 Ft áfával; féléves elõfizetés: 2520 Ft áfával.

Példányonként megvásárolható a Budapest VII., Rákóczi út 30. (bejárat a Dohány u. és Nyár u. sarkán)
szám alatti Közlöny Centrumban (tel.: 321-5971, fax: 321-5275, e-mail: kozlonycentrum@mhk.hu), illetve
megrendelhetõ a kiadó ügyfélszolgálatán (fax: 318-6668, 338-4746, e-mail: kozlonybolt@mhk.hu) vagy
a www.mhk.hu/kozlonybolt internetcímen.

MEGRENDELÕLAP

Megrendeljük az Önkormányzatok Közlönye címû lapot ................. példányban.

A megrendelõ (cég) neve: ...........................................................................................................

Címe (város, irányítószám): ........................................................................................................

Utca, házszám: ...........................................................................................................................

Az ügyintézõ neve, telefonszáma: ...............................................................................................

A megrendelõ (cég) bankszámlaszáma: .....................................................................................

A megrendelt példányok ellenértékét a postaköltséggel együtt, a szállítást követõ számla kézhez-
vétele után, 8 napon belül a Magyar Hivatalos Közlönykiadónak a számlán feltüntetett pénzforgalmi
jelzõszámára átutaljuk.

Keltezés: ………………………………………

……………………………………………
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ELÕFIZETÉSI FELHÍVÁS
Az

EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI KÖZLÖNY

– az egészségbiztosítási ágazat központi igazgatási szerve, az Országos Egészségbiztosítási Pénztár
hivatalos lapja – az elõfizetõi érdekeket szem elõtt tartva, kedvezõ áron kívánja az egészségügyi
ágazatban érdekeltek rendelkezésére bocsátani a jogszabályok szövegét, valamint a munkához szüksé-
ges aktuális OEP-közleményeket, -felhívásokat, -tájékoztatókat. Lapunk címzettjei elsõsorban: az alapellá-
tásban részt vevõ háziorvosok; fekvõbeteg-ellátó és szakellátó intézmények; gyógyszert, gyógyászati se-
gédeszközt gyártók, illetve forgalmazók; gyógyfürdõk; oktatási intézmények; társadalombiztosítási kifizetõ-
helyek, foglalkoztatók; könyvelõk; adótanácsadók stb.

Az Egészségbiztosítási Közlöny elõfizetésben megrendelhetõ a Magyar Hivatalos Közlönykiadó
(1085 Budapest, Somogyi Béla u. 6.) címén (postacím: 1394 Budapest 62. Pf. 357) vagy a 318-6668 fax-
számán.

2006. évi éves elõfizetési díj: 19 152 Ft áfával, féléves elõfizetés: 9576 Ft áfával.

Példányonként megvásárolható a Budapest VII., Rákóczi út 30. (bejárat a Dohány u. és Nyár u. sarkán)
szám alatti Közlöny Centrumban (tel.: 321-5971, fax: 321-5275, e-mail: kozlonycentrum@mhk.hu), illetve
megrendelhetõ a kiadó ügyfélszolgálatán (fax: 318-6668, 338-4746, e-mail: kozlonybolt@mhk.hu) vagy
a www.mhk.hu/kozlonybolt internetcímen.

MEGRENDELÕLAP

Megrendeljük az Egészségbiztosítási Közlöny címû lapot ................. példányban.

A megrendelõ (cég) neve: ...........................................................................................................

Címe (város, irányítószám): ........................................................................................................

Utca, házszám: ...........................................................................................................................

Az ügyintézõ neve, telefonszáma: ...............................................................................................

A megrendelõ (cég) bankszámlaszáma: .....................................................................................

A megrendelt példányok ellenértékét a postaköltséggel együtt, a szállítást követõ számla kézhez-
vétele után, 8 napon belül a Magyar Hivatalos Közlönykiadónak a számlán feltüntetett pénzforgalmi
jelzõszámára átutaljuk.

Keltezés: ………………………………………

……………………………………………
cégszerû aláírás



8260 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2006/105. szám

ELÕFIZETÉSI FELHÍVÁS

A Magyar Hivatalos Közlönykiadó gondozásában 2004. január 1-jétõl jelenik meg a
Közbeszerzések Tanácsának hivatalos lapja, a

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTÕ

A Közbeszerzési Értesítõ megrendelhetõ a Magyar Hivatalos Közlönykiadó, Buda-
pest VIII., Somogyi Béla u. 6. címén (postacím: 1394 Budapest 62, Pf. 357.) vagy a
318-6668 faxszámán.
Éves elõfizetési díja 2006. évre: 95 760 Ft, fél évre: 50 400 Ft, negyedévre: 26 460 Ft.
Példányonként megvásárolható a Budapest VII., Rákóczi út 30. (bejárat a Dohány u.
és Nyár u. sarkán) szám alatti Közlöny Centrumban (tel.: 321-5971, fax: 321-5275,
e-mail: kozlonycentrum@mhk.hu), illetve megrendelhetõ a kiadó ügyfélszolgálatán (fax:
318-6668, 338-4746, e-mail: kozlonybolt@mhk.hu) vagy a www.mhk.hu/kozlonybolt
internetcímen.

MEGRENDELÕLAP

Megrendelem a

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTÕ

címû lapot ................. példányban, és kérem a következõ címre kézbesíteni:

A megrendelõ (cég) neve: ........................................................................................

Címe (város/község, irányítószám): .........................................................................

Utca, házszám: ........................................................................................................

Az ügyintézõ neve, telefonszáma: ............................................................................

Elõfizetési díj egy évre 90 760 Ft
fél évre 50 400 Ft
negyedévre 26 460 Ft

Csekket kérek a befizetéshez

Kérjük, a négyzetbe történõ X bejelöléssel jelezze az elõfizetés idõtartamát!

Keltezés: ………………………………………

……………………………………………………
cégszerû aláírás
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ELÕFIZETÉSI FELHÍVÁS

Is mét meg ren del he tõ, 2006. év re elõ fi zet he tõ az im már fél év szá za dos ha gyo má nyok ra
vissza te kin tõ Pénz ügyi Szem le, amely meg úju ló, bõ vü lõ tar ta lom mal, ál lan dó ro vat rend del,
kor sze rû ti po grá fi á val, igé nyes bo rí tó val – s ami szin tén új don ság – egy kö tet ben a ma gyar ral, 
tel jes ter je de lem ben an gol nyel ven is a tisz telt Ol va sók ren del ke zé sé re áll.

Több ál la mi, pénz ügyi szer ve zet össze fo gá sá val, ne ves szak em be rek bõl ál ló szerkesztõ-
bizottság irány mu ta tá sá val, új lap tu laj do nos gon do zá sá ban, szer kesz té sé ben, s vál to zat la nul
a Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó ki adá sá ban ne gyed éven te je le nik meg a Pénz ügyi Szem le,
amely köz pénz ügyi szak fo lyó irat ként ak tu á lis és hi te les ké pet ad a pénz ügyi rend szer, ezen
be lül hang sú lyo san a köz szfé ra (pub lic sec tor), va la mint – a fõbb pénz ügyi össze füg gé sek
tük ré ben – a ma gyar nem zet gaz da ság lé nye ges vo ná sa i ról, a fel zár kó zá si, jö võ épí té si tö rek -
vé sek rõl, s a kap cso ló dó szak mai vi ták ról. A fo lyó irat a gya kor la ti prob lé mák ol da lá ról kö ze -
lítve a tu dományos ered mények iránt is nyi tott. Ily mó don a meg újuló Pénz ügyi Szem lét ha-
szon nal for gat hat ják a kü lön bö zõ te rü le te ken dol go zó gaz da sá gi és pénz ügyi szak emberek,
köz gaz dá szok, jo gá szok, ve ze tõk, me ne dzse rek mel lett a po li ti kai élet sze rep lõi, az egye te mi
és fõ is ko lai ok ta tók, hall ga tók és a tu do má nyos ku ta tók is.

A Pénz ügyi Szem le meg ren del he tõ a Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó cí mén:
1085 Bu dapest, So mogyi Bé la u. 6., pos tacímén: 1394 Bu dapest 62, Pf. 357.
Éves elõ fizetési díj 2006. év re 19 908 Ft áfá val, vagy 80 eu ró.
Egy szám ára: 5000 Ft áfá val, vagy 20 eu ró.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

M E G R E N D E L Õ L A P

Meg ren del jük 2006. év re a Pénz ügyi Szem le cí mû köz pénz ügyi szak fo lyó ira tot.
A meg ren de lõ (cég) ne ve: ....................................................................................................
cí me (hely ség, irá nyí tó szám, ut ca, ház szám): .....................................................................
bank szám la szá ma: ...............................................................................................................
ügy in té zõ je és te le fon szá ma: ...............................................................................................

Kel te zés: ……………………………

                          …………………………………

cégszerû aláírás
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Szerkeszti a Miniszterelnöki Hivatal, a Szerkesztõbizottság közremûködésével. A Szerkesztõbizottság elnöke: Gilyán György.
A szerkesztésért felelõs: Kovácsné dr. Szilágyi-Farkas Zsuzsanna. Budapest V., Kossuth tér 1–3.
Kiadja a Magyar Hivatalos Közlönykiadó. Felelõs kiadó: dr. Kodela László elnök-vezérigazgató.
Budapest VIII., Somogyi Béla u. 6. Telefon: 266-9290.

Elõfizetésben megrendelhetõ a Magyar Hivatalos Közlönykiadónál
Budapest VIII., Somogyi Béla u. 6., 1394 Budapest 62. Pf. 357, vagy faxon 318-6668.
Elõfizetésben terjeszti a Magyar Hivatalos Közlönykiadó a FÁMA Rt. közremûködésével. Telefon/fax: 266-6567.
Információ: tel.: 317-9999, 266-9290/245, 357 mellék.
Példányonként megvásárolható a Budapest VII., Rákóczi út 30. (bejárat a Dohány u. és Nyár u. sarkán) szám alatti Közlöny
Centrumban (tel.: 321-5971, fax: 321-5275, e-mail: kozlonycentrum@mhk.hu), illetve megrendelhetõ a kiadó ügyfélszolgálatán
(fax: 318-6668, 338-4746, e-mail: kozlonybolt@mhk.hu) vagy a www.mhk.hu/kozlonybolt internetcímen.
2006. évi éves elõfizetési díj: 90 216 Ft. Egy példány ára: 189 Ft 16 oldal terjedelemig, utána +8 oldalanként +168 Ft.
A kiadó az elõfizetési díj évközbeni emelésének jogát fenntartja.
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