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NEMZETK�ZI INFORM�CI� 

ALKALMAZOTT V�DŐOLT�SOK �S OLT�SI REND ROM�NI�BAN
 

1990 �ta a rom�n Eg�szs�g�gyi Miniszt�rium Betegs�gmegelőző oszt�ly�nak 
egyik fontos t�rekv�se az olt�si rendszer minős�gi jav�t�sa, a hőstabil �s 
kombin�lt olt�anyagok bevezet�se, az olt�si kontraindik�ci�k szűk�t�se, a 
hűtől�nc jelentős�g�nek tudatos�t�sa, t�k�letes�t�se �s monitoroz�sa, 
valamint egy megfelelően komputeriz�lt inform�ci�s rendszer kifejleszt�se.  

M�g 1990-ig kiz�r�lag a bukaresti Cantacuzino Int�zet �ltal gy�rtott 
olt�anyagokkal t�rt�ntek a v�dőolt�sok, 1990-től fokozatosan bevezet�sre 
ker�ltek a multinacion�lis c�gek olt�anyagai is. 

Pasteur-M�rieux  �ltal gy�rtott 

DTCOQ (DPT: 3 �ves korig) 

DTVAX (DT: 3-14 �ves korig) 

TETRACOQ (DTP+IPV: �llami gondozottak olt�s�ra alkalmazz�k)  

EUVAX- B (HBV) 

ROUVAX (Morbilli) - kamp�nyolt�s 

SmithKline Beecham �ltal gy�rtott  

ENGERIX-B (HBV) 

TRITANRIX (DTP + Engerix B)  

EULARIX (Morbilli + Rubeola) - kamp�nyolt�s 

Chiron �ltal gy�rtott Sabin cseppek 

Az �letkorhoz k�t�tt k�telező v�dőolt�sok rendje 1995-től a Nemzeti 
Immuniz�ci�s Program szerint alakul, mely biztos�tja a rendszeres �s t�meges 
olt�sok r�v�n a tuberculosis, a hepatitis B, a diphtheria, a tetanus, a 
pertussis, a poliomyelitis, valamint a kanyar� elleni v�delmet. Az �letkorhoz 
k�t�tt v�dőolt�sok Rom�ni�ban k�telezőek, t�r�t�smentesek �s a 7. �let�vig 
folyamatos olt�si rendszerben val�sulnak meg. 



Olt�si napt�r (Rom�nia) 

BCG : 0-7 napos korban, �ltal�nos iskola VIII. oszt�ly �ban 
DTP : 2, 4, 6, 12 h�napos korban; 2,5-3. �let�vben 
OPV : (VPOT- vaccin polio oral trivalent) 2, 4, 6, 12 h�napos korban, �ltal�nos iskola III. 

oszt�ly �ban 
Hepatitis B : - sz �let�skor, 2, 6 h�napos korban  

1999-től k iterjesztett�k a v�dőolt�st, a 0, 1, 6 h�napos s�ma szerint oltanak az 
�ltal�nos iskola III. oszt�ly �ban �s az eg �szs�g�gyi k�pes�t�st ad � oktat�si 
int�zm �nyek első �vfolyam�n.  
1996-t�l lehetőv� v�lt az eg �szs�g�gyi dolgoz�k hepatitis B elleni v�dőolt�sa. 

Kanyar�: (VAR - Vaccin antirugeolic):  
a 9. h�napjukat bet�lt �tt csecsemőket r�szes�tik v�dőolt�sban 
1994-től oltanak az �ltal�nos iskola I. oszt�ly �ban 

DT : -  �ltal�nos iskola I., majd VIII. oszt�ly �ban 
Megjegyz�s: A terhess�g 31 -32. het�ben azokat a gravid�kat, akik az elm�lt t�z �vben 
nem kaptak v�dőolt�st, i l letve ezt hitelt �rdemlően nem tudj�k igazolni, dT eml�keztető 
v�dőolt�sban r�szes�tik. 
A kamp�nyolt�sok iskolai oszt�lyokra �s nem a tanul�i �letkorra vonatkoznak. 
Az olt�sok k�z�tti intervallumok megegyeznek a magyar aj �nl �sokkal.  

A program rugalmas, a k�sőbbiekben bőv�thető a Haemophilus influenzae B 
�s a rubeola elleni v�dőolt�ssal. Ennek �rtelm�ben az első l�p�sek m�r 
megt�rt�ntek.  

1998/99-ben “catch-up” t�pus� kamp�ny keret�ben kanyar�/rubeola ellen 
oltottak/�jraoltottak: a j�rv�ny�gyi h�l�zat munkat�rsai �s az alapell�t�s 
eg�szs�g�gyi szem�lyzete h�zr�l-h�zra j�rva �ssze�rta a 7-18 �ves kor�akat. 
Ezut�n �sszevetve az olt�si nyilv�ntart�sokat a lak�hely szerinti n�vsorral, 
kijel�lt �k azokat a fiatalokat, akik nem rendelkeztek k�t kanyar� elleni olt�ssal 

Aj�nlott �letkor V�dőolt�s Megjegyz�s 
0-7. nap BCG, Hepatitis B sz�l�szeten 

2. h�nap DPT, OPV, Hepatitis B egyidejűleg 
4. h�nap DPT, OPV egyidejűleg 
6. h�nap DPT, OPV, Hepatitis B egyidejűleg 

9-11. h�nap Kanyar�   
12. h�nap DPT, OPV egyidejűleg 

30-35. h�nap DPT   
7. �let�v (�lt. iskola I. o.) DT, Kanyar� kamp�nyolt�s 
9. �let�v (�lt. iskola III. o.) OPV, Hepatitis B kamp�nyolt�s 

14. �let�v (�lt. isk. VIII. o.) DT, BCG kamp�nyolt�s 



(f�ggetlen�l att�l, hogy el őzetesen �testek-e a betegs�gen). Az iskol�ba j�r� 
oltand�kat az oktat�si int�zm�nyekben oltott�k be, a be nem iskol�zottak 
sz�m�ra olt�k�zpontokat jel�ltek ki �s vakcin�z�sukat ott v�gezt�k el. A fent 
le �rt kamp�ny keret�ben a 15 -18 �ves l�nyokat bivalens olt�anyaggal oltott�k, 
mely a kanyar� mellett rubeola elleni v�delmet is biztos�t. E kamp�ny ut�n a 
csak egy olt�sban r�szes�ltek egy h�napos idők�zzel m�sodik olt�sukat is 
megkapt�k. A kamp�ny m�sodik szakasz�ban a 19 -29 �ves főiskolai 
hallgat�nők r�szes�ltek kanyar�- �s rubeola elleni v�dőolt�sban. 

Haszn�lt olt�anyagok: 

Cantacuzino Int�zet �ltal gy�rtott kanyar� elleni olt�anyag 
Pasteur M�rieux �ltal gy�rtott monovalens Rouvax vakcina (kanyar�) 
SKB �ltal gy �rtott bivalens Eolarix vakcina (kanyar�/rubeola)  

Olt�si nyilv�ntart�sok 

A nyilv�ntart�s alapja a gyermek eg�szs�g�gyi t�rzslapja. Ennek alapj�n 
vezetik a t�bbi nyilv�ntart�st: v�dőolt�si regiszter, gyermekeg�szs�g�gyi 
kisk�nyv, olt�si �rtes�tő �s a havi jelent�sek.  

Csak orvos �ltal al�� rt �s orvosi pecs�ttel ell�tott dokument�ci�k fogadhat�k 
el hitelesnek.  

Az eg�szs�g�gyi alapell�t�s �talak�t�sa, a h�ziorvosi ell�t�s privatiz�ci�ja 
k�vetkezm�nyek�nt a v�dőolt�sok kivitelez�se neh�zs�gekbe �tk�z�tt, ennek 
ellen�re magas �toltotts�got siker�lt el�rni. A morbidit�si �s a mortalit�si 
mutat�k a v�dőolt�ssal megelőzhető fertőző betegs�geket illetően erőteljesen 
cs�kkentek. 



A c�lpopul�ci� �toltotts�ga (%) 

  

Forr�s: Programul National de Imunizari (Nemzeti Immuniz�ci�s Program)
 

http://www.who.int/vaccines 
Demogr� fiai �vk�nyv 2000 
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Szerkesztős�gi megjegyz�s: 1994-1999. k�z�tt a Magyarorsz�gra �rkezett 
mintegy 100 000 bev�ndorl� 34%-a Rom�ni�b�l sz�rmazott. Tekintettel arra, 
hogy a Rom�ni�b�l bev�ndorl�k 12%-a 0-14 �ves gyermek (kb. 900 gyermek/�v), 
tov�bb� az ideiglenesen hosszabb ideig Magyarorsz�gon tart�zkod� 0-14 
�vesek sz�ma sem elhanyagolhat�, ez�rt jelentős azon gyermekek ar�nya, 
akiket �rint a rom�n �s magyar v�dőolt�si rendszer k�z�tti elt�r�s. Ezen 
gyermekeket be kell l�ptetni a hazai v�dőolt�si rendbe, �s a 18/1998. (VI. 3.) 
NM rendelet 5. �-a alapj�n �letkoruknak megfelelően t�r�t�smentesen 
v�dőolt�sban kell r�szes�teni őket. A h�ziorvosnak ellenőriznie kell az �letkor 
szerint esed�kess� v�lt olt�sok megt�rt�nt�t, a hi�nyz� olt�sokat pedig a 
V�dőolt�si M�dszertani Lev�lben elő� rtak szerint p�tolni k�teles.  

Fentiek indokolt�k a Rom�ni�ban �rv�nyes v�dőolt�si rendszer r�szletesebb 
ismertet�s�t, valamint az alkalmazott olt�anyagokra �s az olt�sok 
dokument�l�s�ra vonatkoz� t�j�koztat�st.  
  

Antig�n 
Olt�s �ve 

1995 1996 1997 1998 1999 

BCG 100 100 98 100 100 

Polio (Pol 3) 94 97 97 97 98 

DTP 3 98 98 97 97 97 

Hepatitis B 3   99 99 99 99 

Morbilli 93 94 97 97 98 



A 2001-ES MEKKAI ZAR�NDOKLATTAL �SSZEF�GGŐ, W135 
SZEROCSOPORT� MENINGOCOCCUS OKOZTA MEGBETEGED�SEK 
HALMOZ�D�SA 

Angli�ban �s Walesben 2001. �prilis 5-ig 15 olyan meningococcus 
megbeteged�st – k�zt�k �t hal�lesetet – regisztr�ltak, amelyek a 2001. �vi 
mekkai zar�ndoklattal (hadzs) hozhat�k �sszef�gg�sbe. Nyolc esetben a 
W135:2a:P1.2,1.5 antig�nk�pletű Neisseria meningitidis k�roki szerep�t 
igazolt�k. A kiteny�szett t�rzsek genetikai tulajdons�gaikat tekintve nem 
mutattak elt�r�st a 2000. �vi zar�ndoklattal kapcsolatos megbeteged�sek 
sor�n izol�lt t�rzsektől. Ez �vben kilenc esetben zar�ndokok betegedtek meg, 
hatan pedig a zar�ndokokkal t�rt�nt kontaktust k�vetően. Tov�bbi n�gy, a 
W135 szerocsoport� meningococcus okozta esetet (k�z�l�k egy hal�los 
kimenetelűt) is felder�tettek, de a zar�ndoklattal val� �sszef�gg�s�k m�g nem 
tiszt�zott.  

A W135 szerocsoport� k�rokoz� �ltal 2001-ben okozott megbeteged�seknek a 
zar�ndoklat kezdet�n regisztr�lt sz�ma a 2000. �vi zar�ndoklatot k�vető 
j�rv�nyhoz hasonl�an alakult: m�g 2001-ben a zar�ndoklat első h�rom 
het�ben 14 eset, 2000 azonos időszak�ban 18 megbeteged�s fordult elő.  

Sza�d-Ar�bi�b�l is jelentettek a 2001. �vi zar�ndoklattal �sszef�ggő 
meningococcus megbeteged�seket [2001. m�rcius 22 -ig 109, t�bbs�g�ben 
W135 szerocsoport� esetet (WHO nem k�z�lt adatok)], de a 2000. �vtől 
elt�rően Nagy-Britanni�n k�v�l m�s eur�pai orsz�gban csak k�t esetet 
regisztr�ltak. 

A W135 szerocsoport� N.meningitidis okozta 2000. �vi j�rv�ny ut�n Nagy-
Britanni�ban a 2001-es mekkai zar�ndoklatra utaz�k sz�m�ra az A, C, Y �s 
W135 szerocsoport� k�rokoz� ellen v�dő kvadrivalens vakcin�t aj�nlottak. 
Ennek ellen�re a zar�ndokok kvadrivalens vakcin�val val� �toltotts�g�nak 
becs�lt ar�nya 50% alatt maradt (a forgalmazott adagsz�m �s a zar�ndokok 
becs�lt sz�m�nak ar�nya). Sem a kilenc megbetegedett zar�ndok, sem a 
zar�ndokok beteg kontaktjai - akiknek olt�si st�tusza ismert - nem kaptak 
kvadrivalens vakcin�t.  

A 2000. �vi j�rv�ny alapj�n a k�vetkező hetekben a W135 szerocsoport� 
N.meningitidis �ltal okozott �s ismertt� v�lt megbeteged�sek sz�m�nak 
emelked�se v�rhat� egyr�szt a zar�ndokokkal �rintkezők k�z�tt, m�sr�szt -
b�r korl�tozott m�rt�kben, de - ezt k�vetően azokn�l is, akik nem �llnak 
szoros kapcsolatban a zar�ndoklattal. 



Mivel az id�n v�ltozott a mekkai zar�ndoklatra vonatkoz� olt�si ir �nyelv, a 
zar�ndokok, valamint a zar�ndokok kontaktjainak olt�si st �tusza kiemelt 
jelentős�gű. Az Eur�pai Uni� orsz�gaiban gyorsjelentő rendszer műk�dik a 
W135 szerocsoport� N.meningitidis megbeteged�sek előfordul�s�nak 
monitoroz�s�ra. 

Forr�s: www.eurosurv.org 



A HAZAI J�RV�NY�GYI HELYZET �LTAL�NOS JELLEMZ�SE 

A 2001. �prilis 23 - 29. k�z�tti időszakban a rendszeresen nagyobb sz�mban előfordul� heveny fertőző 
betegs�gek k�z�l l�nyegesen t�bb esetet regisztr�ltak, mint az előző h�ten. A bejelent�sek sz�m�nak ilyen 
m�rt�kű emelked�se azzal magyar�zhat�, hogy a 17. h�ten l�nyegesen t�bb bejelentett fertőző beteg 
adatait r�gz�tett�k, mint az előző, kevesebb munkanapb�l �ll� h�ten. 

Az enter�lis �ton terjedő fertőző betegs�gek j�rv�ny�gyi helyzet�t kedvezőtlen�l befoly�solta, hogy 
ezen a h�ten k�t, egyelőre ismeretlen etiol�gi�j�, t�bb mint 100 megbeteged�ssel j�r� gastroenteritis 
j�rv�ny fordult elő. 

Hajm�sk�ren (Veszpr�m megye), az �vod�ban (gondozottak sz�ma: 102 fő), �s a 254 fős �ltal�nos 
iskol�ban �prilis 24-27. k�z�tt 35 �vod�s �s 66 iskol�s, valamint egy felnőtt, �sszesen 102 fő betegedett 
meg t�bbsz�ri h�ny�s, n�h�ny esetben hasmen�s, hőemelked�s, l�z t�neteivel. A betegek �ltal�ban egy 
nap alatt panaszmentess� v�ltak. A betegek sz�klet�nek �s az �telmint�k bakteriol�giai vizsg�lata ezideig 
negat�v eredm�nnyel j�rt, az etiol�gia tiszt�z�s�ra ir�nyul� virol�giai vizsg�latok folyamatban vannak. 

Budapest XIV. ker�let�ben, a Vakok �ltal�nos Iskol�j�ban �s Nevelőotthon�ban a 250 gyermek �s 150 
dolgoz� k�z�l �prilis 26-�n este - 27-�n reggel 109 gondozottn�l �s 10 dolgoz�n�l jelentkezett hasmen�s, 
egy-egy esetben h�ny�s. A megbeteged�sek enyhe lefoly�s�ak voltak, k�rh�zba senki sem ker�lt. Kilenc 
beteg sz�kletbakteriol�giai vizsg�lat�nak eredm�nye negat�vnak bizonyult, a virol�giai vizsg�latok 
megkezdődtek. A megbeteged�sek minden bentlak� csoportot �s a bej�r�kat is �rintett�k. Azok k�z�tt, 
akik az �tkez�st nem vett�k ig�nybe, nem fordult elő megbeteged�s. 

Mint arr�l a 15. heti jelent�sben besz�moltunk, egy budapesti sz�llod�ban megsz�llt 43 fős olasz 
turistacsoport h�t tagja �prilis10-�n salmonellosisban betegedett meg. A j�rv�ny�gyi vizsg�latok 
kezdet�n nem siker�lt felt�rni a fertőz�s forr�s�t. Az elm�lt h�ten v�lt ismertt�, hogy az olasz csoportnak 
sz�ll�st ny�jt� hotel 85 fős konyhai szem�lyzetből �prilis 6-9. k�z�tt nyolc fő, 10-19. k�z�tt tov�bbi n�gy 
szem�ly betegedett meg salmonellosisban. A 12 beteg dolgoz� k�z�l �t szem�ly sz�klet�ből izol�ltak 
S.Enteritidist. Az első j�rv�ny�gyi vizsg�lat sor�n a sz�lloda szem�lyzete tagadta, hogy a dolgoz�k 
k�z�tt hasmen�ses megbeteged�s előfordult volna. 

A vir�lis hepatitisek j�rv�ny�gyi helyzete az �v első n�gy h�napj�ban �s a 17. h�ten is igen kedvező 
volt: az 1-17. heti időszakban �sszegzett esetsz�m csak 40%-a az 1995-99. �veket jellemző szumm�ci�s 
medi�nnak. 

A l�g�ti terjed�sű fertőző betegs�gek csoportj�ban az �v eleje �ta nyilv�ntart�sba vett varicella 
megbeteged�sek sz�ma kism�rt�kben meghaladta, a scarlatina esetek� csak 70%-a volt az előző �vinek. 
A mononucleosis infectiosa j�rv�ny�gyi helyzete kedvezőtlen�l alakult. A h�ten morbillit nem 
jelentettek, h�rom rubeola megbeteged�s [Szabolcs-Szatm�r-Bereg megye, Tolna megye (2)] �s hat 
mumpsz ker�lt a nyilv�ntart�sba. 



Az idegrendszeri fertőző betegs�gek k�z�l h�t purulens meningitisről �rkezett bejelent�s. Az �v eleje 
�ta regisztr�lt gennyes meningitisek sz�ma csak k�tharmada volt az előző �v azonos időszak�ban 
�szleltnek. A meningitis serosa �s az encephalitis infectiosa előfordul�sa az 1-17. h�ten gyakoribb volt, 
mint az 1995-99. �vekben. 

Az egy�b zoon�zisok k�z�l a Lyme-k�r j�rv�ny�gyi helyzete kedvezőtlenebb volt, mint az elm�lt �v 
hasonl� időszak�ban, a tularemia epidemiol�giai helyzete viszont l�nyegesen kedvezőbben alakult. 



 



 



 

Az Epidemiol�giai Inform�ci�s Hetilap (Epinfo) a 
 Johan B�la Orsz�gos Epidemiol�giai K�zpont (OEK) kiadv�nya. 

A kiadv�nyban szereplő k�zlem�nyek szakmai egyeztet�st k�vetően jelennek 
meg, ennek megfelelően az orsz�gos jellegű �ssze�ll �t�sok, illetve a 
szerkesztős�gi megjegyz�sben foglaltak az Orsz�gos Epidemiol�giai K�zpont 
�s az orsz�gos tisztifőorvos szakmai v�lem�ny�t �s javasolt gyakorlat�t 
tartalmazz�k.  
A kiadv�nyt a Johan B�la Orsz�gos K�zeg�szs�g�gyi Int�zet �s a Centers 
for Disease Control and Prevention (CDC) a Magyar-Amerikai K�z�s 
Alapn�l elnyert p�ly�zat �ltal biztos�tott egy�ttműk�d�s r�v�n fejlesztett�k ki. 

Az Epinfo minden h�ten p�nteken ker�l post�z�sra. 

A kiadv�nnyal kapcsolatos �szrev�telekkel, k�zl�si sz�nd�kkal sz �veskedj�k 
az Epinfo főszerkesztőj�hez fordulni:  

Johan B�la Orsz�gos Epidemiol�giai K�zpont 
1966 Budapest, Pf. 64., Telefon: 215-8027, 476-1383, 476-1224 

Telefax: 476-1223  
A heti kiadv�nyban szereplő anyagok szabadon m�solhat�k �s 
felhaszn�lhat�k, azonban a kiadv�ny forr�sk�nt val� haszn�lat�n�l arra 
hivatkozni kell. 
  

mb. Orsz�gos Tisztifőorvos  
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