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MITŐL FÜGG AZ EGÉSZSÉGÜGYI 
KOCKÁZAT? 
Külső tényezők (általános felkészülés)
 Úticél: égtáj, ország, város, falu
 Évszak, tengerszint feletti magasság 
 Tevékenység
 Tartózkodás időtartama
Egyéntől függő kockázati tényezők 

(konzultáció)
 Oltási anamnézis;  kontraindikációk
 Kor, egészségi állapot
 Fizikai és mentális állapot
 Tájékozottság 



AZ EGÉSZSÉGÜGYI KOCKÁZATOT BEFOLYÁSOLÓ 
KÜLSŐ TÉNYEZŐK

Rio de Janeiro
 Baktérítő magasságában
 8 millió lakós
 „tél”: májustól augusztusig
Járványok az elmúlt 5 évben:

 sárgaláz járvány
 kanyaró járvány
 járványos agyhártyagyulladás
 Dengue láz



LEGGYAKORIBB KÉRDÉS: VAN-E VESZÉLYE A 
SÁRGALÁZNAK  

Rio de Janeiro nem tartozik a 
fertőzött területhez

Nem kötelező a sárgaláz elleni 
oltás, és nem feltétele a 
beutazásnak

A betegséget vírus okozza, 
melyet egy szúnyogfajta 
terjeszt

Oltóanyag: élő, gyengített vírus
Védőhatás: 10. naptól 10 évig



AMI VISZONT VALÓS VESZÉLY 

Étellel, vízzel terjedő kórokozók:
 Fertőző májgyulladás (hepatitis A), 
 Hasmenés: hastífusz, utazók hasmenése
Sérülés: tetanusz fertőzés
Légúti fertőzések:

megfázás, influenza 
fertőző agyhártyagyulladás
kanyaró



MIT KELL TUDNI A TETANUSZRÓL?

Leggyakoribb egészségügyi probléma: baleset, 
állatharapás

Tetanusz kockázat: földdel szennyezett sérülés
 Idegrendszerre ható méreg szabadul fel a 

baktériumból
 Folyamatos izomgörcs miatt kimerül a szervezet
Megelőzés: védőoltás (gyermekek többször kapják, 

utoljára 11 éves korban 
 10 évig érvényes (21 éves kortól javasolt)
 Kombinált oltás: diftéria+tetanusz+szamárköhögés



A SZOKÁSOS KOCKÁZATOT NÖVELI A 
TÖMEGRENDEZVÉNY

Légúti fertőzés
Meningococcus (fertőző agyhártyagyulladás),

morbilli, pneumococcus, influenza
 Étellel-vízzel terjedő: E. coli, hepatitis A, hastífusz

Más előadásban lesz szó:
 Hőhatás: túlhevülés, kiszáradás
 Pszichés probléma: tömegiszony, pánikroham
 Baleset  



HEPATITIS A VÍRUS ELTERJEDTSÉGE

Forrás:WHO



MI A FERTŐZŐ MÁJGYULLADÁS?
 Vírusfertőzés: 14-21 napos lappangás
 Émelygés, sötét vizelet, világos széklet, sárga 

szemfehérje, sárga bőr „sárgaság”
 6 hetes lefolyás, 3 hónapos lábadozás
 A beteg a tünetek előtt fertőz: a széklettel 

ürülnek a vírusok

Megelőzés: oltás + átsült, átfőtt étel
nyers saláta, jégkocka kerülendő 



FERTŐZŐ MÁJGYULLADÁS HELYZETE 
BRAZÍLIÁBAN

Gyermekkori fertőzőbetegség
Javaslat: védekezzen az, aki 

odautazik
Védőoltás: 

Oltási rend: 0,  6-12 /60 *

hó
Védettség: 10 -14 nap 
múlva,
Tartós védettség a két 
oltás 
után: 15-20 év →



MIT KELL TUDNI A FERTŐZŐ 
AGYHÁRTYAGYULLADÁSRÓL?

 Cseppfertőzéssel terjedő baktérium fertőzés
 Tömegrendezvények egyik kockázata 

(Balaton Saund, D-Afrika FIFA Világbajnokság) 
 Gyors lefolyású, 20% halálozás
 Magas láz, fejfájás, bőrvérzések, tudatzavar, 

több szerv működése leáll
 A fogékonyság 14-28 éves kor között a 

legnagyobb



MENINGOCOCCUS MENINGITIS ELŐFORDULÁS

 Brazíliában, főleg C 
típusú 

DE: 
nemzetközi (tömeg) 
rendezvény: bármelyik 
szerocsoport betörhet

Oltóanyag: 
Egykomponensű
Négykomponensű: 5 évig 

véd 



MI A HASTÍFUSZ?

 Baktérium okozta fertőzés
 A bélfalon keresztül hatol a szervezetbe
 Jellegzetes lázmenet, „ködös” tudatállapot 

jellemzi
 A baktérium elárasztja a szervezetet 
 A gyógyulás után évekig baktérium hordozás 

maradhat vissza, mely a széklettel ürül
 A széklettel szennyezetett (piszkos kéz) étellel  

és vízzel vihető át. 



HASTÍFUSZ ELŐFORDULÁSA

 Brazíliában előfordul, 
de nem nagy a 
kockázat

 Rövid útra nem javasolt

Oltóanyag: 
A védelem 70-80%: 
10 nap múlva 3 évig



MIT KELL TUDNI AZ INFLUENZÁRÓL

 A brazil „télbe” fognak utazni a keret tagjai!
 Aki ősszel nem oltatta magát, oltassa most
Mert:
 Az influenza légúti betegség
 Köhögéssel, tüsszentéssel gyorsan terjed
 Láz, izomfájdalom, fejfájás, gyengeség a fő 

tünet 
 Nem nátha betegség!
 Gyakori a baktérium okozta felülfertőződés
Védőoltás: 2015/2016- os évben új influenza 

oltóanyag 



FONTOS JÓ TANÁCSOK

 A kábítószer 
csempészet  börtön-, 
vagy akár 
halálbüntetéssel jár

 Az alkohol károsan 
befolyásolja az 
ítélőképességet

 A prostitúció virágzik a 
tömegrendezvények 
alatt: STD, rablás



AZ ELLÁTÁS FOLYAMATA
Az oltások egyénre szabottak:
 Az oltás függ: az eddigi oltásoktól 
 Az oltott korától
 A kockázat mértékétel (sportoló/kísérő)
 És a pénztárcától
Az oltások mellett fontos az egyéb tájékoztatás:
- hasmenés-, állatharapás-, trombózis megelőzés stb.
A konzultációhoz szükséges kérdőív az olthatóság 

elbírálásban segít
Honlapunk: www.oek.hu utazási oltások   



VÁRJUK ÖNÖKET:  IX.  ALBERT  F. U 3/A

 Az oltási tervben figyelembe 
vesszük a felkészülés 
szakaszait

 Az oltásokat legkésőbb 
2 héttel be kell fejezni

 Egyéni és csoportos ellátás 
is lehet 

 Kedvezményt adunk az 
olimpiai keret tagjainak

 E-mail: oltok@oek.antsz.hu


