
Oltópont 

 

Utazási betegségek 

 

Tágabb értelemben az “utazási betegségek” elnevezés azokra a betegségekre illetve 
állapotokra vonatkozik, amelyeket hosszú ideig tartó utazás illetve hazájától távoli 
tartózkodás során kap meg valaki. A betegségek széles skálája előfordulhat, mivel a 
betegséget a legkülönbözőbb baktériumok, vírusok, gombák vagy paraziták előidézhetik. A 
betegségek fellépése különösen gyakori a fejletlen országokban, ahol a közegészségügyi 
állapotok alacsony szintűek, de előfordulhatnak távoli, fejlett országokban is.  

Az utazások előtt elkerülhetetlen, hogy az utazók megkapják azon egészségügyi 
információkat, amelyek tudatában biztonságosabbá tehetik utazásaikat.  
 
Oltópont- tanácsadás 

Minden úti célnak és minden földrajzi helyszínnek, beleértve a saját otthoni környezetet is, 
megvan a saját, egészséget veszélyeztető kockázata. A helyi lakosság általában jól ismeri 
ezeket a veszélyeket, és mindent megtesz a betegségek megelőzése érdekében. Nyilvánvalóan 
nagyok azonban a különbségek a veszélyeket illetően, ha valaki pl. egy európai vagy észak-
amerikai erdőségekben akar túrázni, egy szafari látogatáson akar részt venni, vagy egy trópusi 
országban akar egy szállodában lakva huzamosabb időt eltölteni. Az utazónak alaposan fel 
kell készülnie az adott területen rá leselkedő veszélyekre, ugyanis kellő odafigyeléssel, 
megfelelő magatartással sok betegség megelőzhető! Utazás előtt időben (kb. 6-8 héttel az 
utazás kezdete előtt) célszerű orvossal megbeszélni a tennivalókat. A megbeszélésen ki kell 
térni az utazás helyszínére, idejére, időtartamára, a tervezett tevékenységekre. Számba kell 
venni a veszélyforrásokat, az étkezési szokásokat, az ivóvíz minőségét, a szükséges 
gyógyszerelést illetve védőoltásokat. 

A tanácsadás során szakemberek tájékoztatják az utazókat az adott országok higiénés 
körülményeiről, az ott gyakrabban előforduló fertőző megbetegedésekről, a betegségek 
terjedési módjáról, megelőzésük lehetőségeiről.  

A fertőzéseket gyakran ürülékkel vagy földdel szennyezett étel vagy víz okozza, de 
betegséget okozhat a fertőzött állatokkal vagy az azokból származó szövetekkel (pl. 
kikészítetlen bőrökkel) való érintkezés is. Számos vektor (szúnyog, légy, kullancs) is képes 
fertőzést átvinni az emberre; erre a rovarok csípésének észlelésekor mindig gondolni kell. A 
természetes vizekben való tartózkodáskor is számolni kell betegséghordozókkal. A természet 
hordozta veszélyeken kívül az emberi tényezők is hozzájárulhatnak egy-egy betegség 
kialakulásához. Egy másik ember vérével vagy váladékával (pl. nyál) történő közvetlen 
érintkezés, a mechanikai védelem nélkül folytatott szexuális aktus magukban hordják a 
megbetegedés lehetőségét 

 A tanácsadás során kerül sor az oltások kiválasztására, amely a részletes adat-, és anamnézis 
felvételen, valamint a személyes beszélgetésen alapszik. Az utazás körülményei, időtartama, 
az utazó kora, egészségi állapota (krónikus szervi betegség, pszichés zavar, állandó 



gyógyszerek, immunhiányos állapot, műtétek, allergia stb.), a terhesség lehetősége, az eddigi 
oltások és egyéb tényezők figyelembevételével történik a kockázat felmérése. Az utazó által 
kitöltött kérdőív, egyben írásos beleegyezésként is szolgál.(1. sz. melléklet) 

 19 betegséggel szemben van aktív immunizációra lehetőség Magyarországon, melyek közül 
elsősorban utazással kapcsolatos a sárgaláz, hepatitis A, hepatitis B, hastífusz, a járványos 
agyhártyagyulladás, a veszettség, a kolera, a tetanusz és a gyermekbénulás elleni oltások a 
legfontosabbak. Hosszabb külföldi tartózkodás, tanulmányút vagy speciális feladatok ellátása 
előtt kibővülhet a sor a kanyaró-rózsahimlő-mumpsz, a bárányhimlő, a tüdőgyulladás és az 
influenza elleni oltásokkal.  

 
 

Tünetek 

A betegségek tünetei széles határok között változhatnak: Vannak nagyon enyhe lefolyásúak, 
amelyek maguktól gyógyulnak, vannak, amelyek többnapos kellemetlen közérzettel járnak, és 
lehetnek olyanok, amelyek azonnal vagy a későbbiekben is állandó kezelést igényelnek. 
Előfordul, hogy a betegség csak az utazást követően lép fel, esetleg ciklikusan jelentkező 
tünetekkel, fokozatos állapotromlással. Vannak olyan betegségek, amelyek kezelés hiányában 
vakságot, szervleállást, kómát, esetleg halált okozhatnak, ezért az utazás után jelentkező 
tüneteknek mindig fokozott fontosságot kell tulajdonítani. A kezelőorvost mindig tájékoztatni 
kell az utazás tényéről, még akkor is, ha a hazaérkezés óta több hónap is eltelt. 

A leggyakoribb utazással kapcsolatos a betegségtünetek a hasmenés, émelygés, hányás, láz és 
bőrkiütések. A hepatitis (májgyulladás) jelentkezhet sárgaság formájában (a bőr és a 
szemfehérje sárga elszíneződésű), a fejfájás utalhat agyhártya- vagy agyvelőgyulladásra. 
Néhány betegség légzési tünetekkel (köhögés és/vagy nehézlégzés) jár.  

 

Leggyakoribb utazási betegségek   

Az utazási betegségek közül a leggyakoribb az utazók hasmenéses megbetegedése. (Szűkebb 
értelemben véve sokszor ezt hívják utazási betegségnek.) A hasmenés bárhol a világon 
előfordulhat, és a legkülönbözőbb baktériumok, vírusok, paraziták okozhatják. A hasmenést 
okozó kórokozók mindenféle vízben és ételben előfordulhatnak, különösen akkor, ha azok 
nem megfelelően voltak kezelve, illetve elkészítésükkor nem tartották be a higiénés 
rendszabályokat. Leggyakrabban az alig átsült vagy nyers húsokkal, a tenger gyümölcseivel 
(halak, rákok, kagylók), zöldségekkel, gyümölcsökkel vihetők át a mikroorganizmusok, de 
veszélyesek lehetnek a csapvíz, a tej és a tejtermékek is. A jégkockával fogyasztott italok is 
veszélyesek lehetnek, mivel a jégkockát gyakran csapvízből készítik, és az alacsony 
hőmérsékletet a legtöbb kórokozó jól bírja.  
Az emberek szervezete legtöbbször jól alkalmazkodik a helyi baktériumokhoz és vírusokhoz, 
de a más helyről származó mikroorganizmusok már problémákat okozhatnak. A különböző 
élősködők egyaránt veszélyeztetik a helyi lakosságot és az utazókat. A vírusok és 
baktériumok által okozott hasmenés általában a fertőzést követő néhány órán belül kialakul és 
antibiotikumos kezelést általában nem igényel. Néhány esetben, pl. Salmonella és Shigella 
okozta fertőzések, az inkubációs idő 2-3 nap lehet. Ennél is hosszabb lehet az inkubációs idő a 



paraziták okozta hasmenéseknél, és megfelelő kezelés hiányában akár idült betegség is 
kialakulhat. 

Hepatitis A 
 

(a Hepatitis A vírus előfordulás gyakorisága) 
  
A hepatitis A betegség egy olyan fertőző, vírus által terjesztett betegség, amely a világ számos 
országában előfordul. A hepatitis A vírus széklettel ürül, és a szájon keresztül fertőzi meg az 
újabb betegeket, így terjedése rendkívül egyszerű. A kórokozó mosatlan zöldségekkel, 
gyümölcsökkel, fertőzött élelmiszerekkel, part menti vizekben tenyésztett tengeri állatokból 
készült nyers vagy nem eléggé átfőtt tengeri ételekkel, vagy palackozatlan vízzel kerül a 
szervezetbe. A fertőzés kialakulásához elég, ha egy fertőzött ember él a környezetünkben, és 
az valamilyen módon, akár a kezével megérintve átadja a vírust. 
Az alapvető higiénés rendszabályok betartásával ugyan csökkenthetjük a hepatitis A vírussal 
történő megfertőződés esélyét, azonban biztos és hosszú távú védelmet védőoltással 
szerezhetünk. A hepatitis A fertőzés legjellegzetesebb tünete a sárgaság, azonban fejfájás, 
hányinger, étvágytalanság, fáradékonyság, izom-, ízületi fájdalom, sötét színű vizelet, agyag 
színű széklet is a betegségre utalhat. A tünetek 15-50 nappal a fertőzést követően 
jelentkeznek. Magától gyógyuló betegség, de akár több hetes kórházi kezeléssel járhat, és 
hónapokig is elhúzódhat. 
  
 
 
 
 
 
 



Hepatitis B 
 

 
(Hepatitis B előfordulási gyakorisága) 

 
 
Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) az egyik legkomolyabb, az egész világot érintő 
betegségnek tartja a hepatitis B fertőzést. Becslései szerint eddig mintegy kétmilliárd embert 
fertőzött meg a vírus a világon. Közülük 350 millió ember szenved krónikus fertőzésben, és 
évente egymillió ember hal meg a fertőzés következtében. 
A vírus igen magas fertőzőképességgel bír, vérrel és testnedvekkel terjed. Közvetítheti 
szexuális kapcsolat, vérátömlesztés, és apróbb sérülések során fertőzött olló és borotva, de 
meg lehet fertőződni piercing, tetoválás, pedikűr és manikűr közben is. Gyakran a fertőzött 
terhes kismama adja át gyermekének a kórokozót a szülés folyamán.  A tünetek 
megjelenéséig átlagosan 75 nap telik el, de ez az idő akár 30-180 nap is lehet 
A hepatitis B vírus néhány héttel a fertőzés után alakítja ki tipikus tüneteit: sárga bőr és 
szemfehérje, sötét vizelet, erős fáradtság és levertség, hasüregi fájdalom. A tünetek bizonyos 
esetekben akár hónapokig, vagy évekig is jelentkezhetnek. A hepatitis B fertőzés krónikussá 
is válhat bizonyos esetekben (a tapasztalatok szerint a betegek 10 %-nál), amely 
májzsugorhoz és májrákhoz vezethet. 
A hepatitis B endemikus Kínában és Ázsia más országaiban is. Az emberek többsége itt már 
gyermekkorában elkapja a betegséget, az ázsiai országok populációjának 8-10%-a krónikus 
hepatitis B beteg. Ebben a régióban a krónikus fertőzés következtében kialakuló májrák és 
májzsugor a harmadik vezető halálok a férfiak körében és első a nők körében. Hasonlóan 
elterjedt a vírus az Amazonas és Kelet-Európa bizonyos országaiban is, illetve magas a 
fertőzöttségi szint a Közel-Keleten és Indiában. Nyugat-Európában és Észak-Amerikában a 
népesség kevesebb, mint egy százalékát érinti a hepatitis B fertőzés, ugyanakkor a növekvő 
migráció miatt egyre több fertőzött menekült hozza be a hepatitis B-t ezekbe az országokba is 



A fertőzés legbiztosabb megelőzése a hepatitis B elleni oltóanyag. A hepatitis B elleni 
vakcinából két adag szükséges ahhoz, hogy több évtizedre szóló védettség alakuljon ki.  
 
  
Sárgaláz 
 

 
(Sárgaláz előfordulási gyakorisága) 

 
 
A sárgaláz alapvetően a trópusi esőerdőkben élő majmok betegsége, azonban az embert is 
megbetegítheti. Szúnyogok által terjesztett fertőző vírusbetegség, mely emésztőrendszeri 
vérzést és sárgasághoz vezető májgyulladást okoz. 
Sárgaláz tekintetében Közép-Afrika és Dél-Amerika északi, trópusi, szubtrópusi országai 
különösen kockázatos területnek számítanak. A magyarok között kedvelt úti célpontok közül 
Brazíliát, Perut, Venezuelát kell kiemelni, illetve az afrikai régióból Kenyát, Tanzániát, 
Zanzibárt és a Zöldfoki-szigeteket, ahová kötelező a sárgaláz elleni oltás. 

Tünetei enyhe esetben 3-6 napos lappangást láz, fejfájás, izomfájdalmak, szívritmus lassulás 
és kismértékű fehérjevizelés jellemző. Súlyosabb esetben 3-6 nap lappangás után hirtelen, 
magas (40°C) láz, hidegrázás, fejfájás, hányinger, hányás, erős has-, végtag-, hát-, ágyékfájás 
alakul ki. A beteg kiszárad, lehelete bűzös lesz. Orr- és ínyvérzés jelentkezik. A kötőhártyája 
egyre inkább besárgul (emelkedett májenzimértékek). 3 nap után (ez a viraemia időszaka) a 
tünetek enyhülnek, a láz néhány órára-1 napra lecsökken (nyugalmi periódus). Ezt követően 
ismét felszökik a láz (antitestes szakasz), a beteg rosszabbul lesz. A fájdalmak és a vérzés 
súlyosbodik: orr-, szem-, száj-, húgyhólyag-, végbélvérzés, vérhányás, vérszékelés 



jelentkezhet. Kritikus esetben a központi idegrendszer is érintetté válhat: agyhártya- és 
agyvelőgyulladás is kialakulhat. 
A kialakult betegségnek csak tüneti kezelése lehetséges. 
A megelőzésre jelenleg használatos élő, legyengített vírust tartalmazó oltóanyag, a beadástól 
számított 10 nap múlva aktivizálja az immunrendszert. A vakcina igen hatékony és legalább 
10 évre védelmet biztosít.  
 
Hastífusz 
 

 
(A hastífusz előfordulási gyakorisága) 

 
 

Kórokozója a Salmonella typhi, mely széklettel szennyezett étel, tárgyak, piszkos kéz 
közvetítésével terjed. A rossz közműellátottság, az ivóvíz szennyeződése révén járványokat 
okozhat. Gyakran influenzaszerű tünetekkel kezdődik a betegség: fáj a beteg feje, torka és 
fokozatosan emelkedik a láza, pulzusa alacsony (relatív bradycardia). A baktérium a vastagbél 
nyirokmirigyeiben és a vékonybél alsó részén tapad meg. Ha a folyamat nem lokalizálódik, 
bejut a véráramba, és több szerv károsodását, szív- és idegrendszeri szövődményt, a bélfal 
perforációját okozza. 

 A baktériumot széklettel szennyezett élelmiszer, tárgyak, mosatlan kéz közvetíti egyik 
emberről a másikra. A fejlett országokban ma már ritka, de a fejlődő országokban előfordul, 
így az oda utazóknak erre figyelniük kell. 

Megelőzés: A higiénés előírások betartása mellett a védőoltás javasolt. Jelenleg háromféle 
tífuszoltás van forgalomban Magyarországon. 

Az elölt teljes baktériumot tartalmazó vakcinát kiszorították a tokanyagot tartalmazó 
poliszacharida-vakcinák, melyek 2 éves kor felett adhatók, és 3 éves védelmet biztosítanak. 
Szájon át beszedhető - élő gyengített baktériumot tartalmazó- oltóanyag 1 évre szóló 
immunitást idéz elő. 

  

 



Fertőző agyhártyagyulladás 

 

 

(Fertőző agyhártyagyulladás előfordulási gyakorisága) 

 

A fertőzés komoly járványokat és sajnos számos halálesetet okoz világszerte. Vannak 
területek, ahol a gennyes agyhártyagyulladást okozó Neisseria meningitidis baktérium évente 
több tízezer ember halálához vezet. 

Ilyen a Sahel néven ismert terület, a „meningitis öv”, mely a Szaharától délre és az 
Egyenlítőtől északra egész Afrikát átszeli, Gambiától Etiópiáig. Itt tört ki a kilencvenes 
években a betegség történetének legnagyobb járványa is, amikor 250.000 ember fertőződött 
meg, és sajnos 25.000-en meg is haltak.  
 
Évről évre újabb járványok ütik fel a fejüket, legutóbb 2002-ben kétszázan vesztették életüket 
gennyes agyhártyagyulladás miatt a Nagy-tó környékén. Az afrikai térségen kívül nagy 
számban fordul elő Ázsiában és más fejlődő országokban is. 

A fertőzés cseppfertőzéssel terjed, emiatt zárt közösségekben, nagy tömegben sok ember 
megbetegedését okozhatja. A betegség hirtelen kezdődik hidegrázással, erős fejfájással, 
magas lázzal. A betegség egyéb tünetei a hányinger, hányás, bőrkiütések, bőrvérzések.  
 
A betegséghez akár tarkómerevség, eszméletvesztés is társulhat. Néhány órán belüli orvosi 
beavatkozás nélkül magas a halálozás kockázata. A fertőzésnek hosszú távon is lehet hatása a 
megbetegedett egészségére; ha a kezelést nem kezdik meg időben, süketséget, kancsalságot, 
végtagok elvesztését is okozhatja. 



A gennyes agyhártyagyulladás antibiotikummal gyógyítható. A betegség ellen védőoltással 
védekezhetünk, egyetlen adag oltás legalább 5 évre szóló védettséget ad. 

 

Kullancs-terjesztette agyvelőgyulladás   

 

(kullancs-terjesztette agyvelőgyulladás előfordulási gyakorisága) 

 

A betegség terjesztői kullancsok, melyek vérszívó ízeltlábúak. Erdőben élnek, de előnyben 
részesítik az erdők széleit, az aljnövényzetet és a patakok menti ligeteket. A bőrbe fúródva, 
vérszívás közben gyomortartalmukat bejuttatják a vérkeringésbe. A fertőzött kullancsok 
gyomortartalmában található a betegséget okozó vírus. 

 Kullancscsípést követően ritkán alakul ki megbetegedés. A fertőzöttek nagyobb hányadánál, 
5-14 napos lappangási idő után, enyhe influenzaszerű tünetek lépnek fel (láz, fejfájás, 
végtagfájdalmak). Néhány nap múlva a panaszok megszűnnek és a beteg teljesen 
meggyógyul.  Előfordulhat, hogy néhány napos tünetmentesség után újabb lázas szak 
kezdődik, melyet fejfájás, tarkómerevség, aluszékonyság, izomfájdalom és bénulás kísérhet. 
Ezek az agyvelő gyulladására utalnak.   

Leggyakoribb előfordulási helyei: Magyarország nyugati megyéi és az Északi Középhegység, 
Ausztria, Szlovénia, Csehország, Svédország, Finnország, Balti Államok, 
Németország, Svájc, Oroszország  és Szibéria.  Huzamosabb ideig kempingezők, vadászok, 
állatbefogással-, vagy növénygyűjtéssel foglalkozók. 

Megelőzése oltással lehetséges. Kétféle oltóanyag van hazánkban forgalomban. Mindkettő 
elölt vírusokat tartalmaz.  Az immunreakció kialakításához két alapoltás szükséges 1 - 3 
hónap időközzel, melyet 9  - 12 hónap múlva emlékeztető oltás követ. A védőhatás hosszú 
távú fenntartására 3 év múlva, majd 5 évenként,  egy újabb emlékeztető oltás szükséges. 60 
éves kor felett, az immunrendszer öregedése miatt, ismét 3 évenként ajánlott az emlékeztető 



oltás. Az oltási sorozatot ajánlott a hideg évszakban elkezdeni. Ha túl rövid idő áll 
rendelkezésre a kullancs-szezon előtt, akkor gyorsított oltási sémával hamarabb ki lehet 
alakítani a védettséget. 

 Az oltás nem véd a kullancsok terjesztette más betegségek, pl. a Lyme-kór ellen! 

 
Veszettség 
 

 
                      ( A veszettség vírusának előfordulási gyakorisága) 

A veszettség vírus okozta fertőzéses betegség, amely veszett állatok testváladékaival, főként 
nyálával terjed. A legfélelmetesebb emberi betegségek egyike. A vírus a fertőzött személy 
agyvelejébe, illetve központi idegrendszerébe jutva, gyakorlatilag minden esetben halálos 
kimenetelű agyvelőgyulladást okoz. 

Az egész világon elterjedt betegség. A Föld több mint 100 országában 2,5 milliárd személy 
van kitéve a vadon élő és háziállatok köréből eredő veszettség veszélyének. Az Egészségügyi 
Világszervezet adatai szerint évente több mint 55 000 ember hal meg a főként állati 
harapással terjedő veszettségtől, és a halálesetek 95 százaléka Ázsiában vagy Afrikában 
következik be. A legmagasabb a halálozási statisztika Indiában és Kínában. 

Kórokozója a Lyssa vírus. Terjedése a vírussal fertőzött állatok, főként rókák, kutyák, 
macskák, ritkábban egyéb emlősállatok testváladékaival, harapásával, közvetlen érintkezés 
útján kerül az ember szervezetébe. Szarvasmarhák, juhok, sertések, kisebb rágcsálók (mókus, 
denevér stb.) is terjeszthetik. 

A bőr- és nyálkahártya-sérüléseken bejutott vírusok a központi idegrendszerbe vándorolnak, 
ahol kiterjedt károsodást okoznak. 



A betegség lappangási ideje általában 2-8 hét. Jellemző tünetei: néhány napos bevezető 
panaszok, hőemelkedés, fejfájás, hangulatváltozás után jellemző heveny dühöngő szak tünetei 
3-10 napig tartanak (mint szorongás, hallucinációk, dührohamokba átcsapó nyugtalanság, 
búskomorság). Vizsgálatkor merev tarkó, szapora pulzus, magas láz is észlelhető. Ha pedig a 
beteg vizet iszik, sőt, annak látványa is súlyos görcsöt vált ki a száj, garat, gége izomzatában, 
emiatt a nyálát sem tudja lenyelni, kifolyik a szájából. Néhány nap alatt az állapot tovább 
romlik, súlyos légzési, keringési zavar alakul ki, bénulás, kóma lép fel, majd meghal a beteg. 

Európában, így hazánkban is az erdei veszettség jelenti a fő veszélyt, a vörös róka a 
legfontosabb hordozója, terjesztője. Túlnyomórészt Kelet- és Közép-Európa országaiban több 
ezerre tehető a veszett rókák száma. Elsősorban keletről jönnek veszett rókák Közép-
Európába. 

A betegség megelőzését oltással lehet elérni. Az oltóanyag elölt vírust tartalmaz. Fertőzés 
alapos gyanúja esetén, az időben elkezdett ismételt oltással meg lehet akadályozni a betegség 
kialakulását. Folyamatosan fennálló veszélyeztetettség esetén célszerű védőoltást adni 
megelőzés céljából. 3 hónapnál hosszabb ideig fertőzött területen tartózkodóknak, 
kisgyermekeknek vagy foglalkozásuk miatt különösen veszélyeztetettek (zoológus, 
barlangász, néprajzkutató, vadász, biciklivel, motorral utazók stb.) 0., 7. és a 21 - 28. napon 
kaphatnak oltást. Veszettségre gyanús sérüléskor újabb oltásra szükség van! Tartós 
veszélyeztetettség esetén 1-2 évenként emlékeztető oltást kell adni. A fejlődő országokban a 
modern vakcinák esetleg nem hozzáférhetők, így sérülés esetén az orvosi ellátásnak egyéb 
veszélye is lehet.  

Az alapos sebtisztítás, sebellátás a betegség kialakulásának veszélyét jelentősen csökkenti! 

 

 
  
 


