,WWDPHQLQJRFRFFXV%HOOHQLYpGŊROWiV
A Védôoltási Tudományos Tanács júniusi
megbeszélésén téma volt a Bexsero néven
(Novartis) júliustól forgalomba került új,
meningococcus B baktérium elleni oltóanyag bevezetése.
A Neisseria meningitidisnek a tok poliszaccharid antigénjei alapján 13 szerotípusa ismert, az invazív megbetegedésekért az
A, B, C, Y, és a W135 szerotípusok felelôsek. Az egyes szerotípusok földrajzi elterjedtsége különbözô, Magyarországon eddig alapvetôen a B és C okozott betegségeket. 2013-ban 57 esetbôl 28-at B típusú
kórokozó okozott. Csecsemôknél 9 igazolt
eset fordult elô, közülük 5 exitált.
Az A,C,Y és W135 szerotípusok ellen
már évek óta forgalomban van hatékony
quadrivalens védôoltás, a monovalens, C
szerotípus elleni, konjugált poliszacharidvakcinák pedig kétéves életkor alatt 70%os tb-támogatással rendelhetôk.
A B szerotípus elleni hatékony oltóanyag
kifejlesztése hosszú ideig gondot jelentett,
mert a baktérium tok-poliszacharid antigénje hasonló az emberi idegsejtek glikopeptidjeinek egy komponenséhez, aminek
következtében a hagyományos eljárással
készült vakcina nem volt kellôen immunogén.
A hatékony oltóanyag kifejlesztéséhez
a baktériumspecifikus subcapsularis proteinjeit használták fel, a speciális módon
elôállított rekombináns fehérjék közül ki-
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választották azokat, amelyek leginkább
immunogénnek bizonyultak.
Az elsô így készült vakcina, a Bexsero,
már több európai országban, így többek
között az Egyesült Királyságban is forgalomban van. A magyarországi javallat a
rizikócsoportok (bakteriológiai laborban,
fertôzô vagy intenzív osztályon dolgozók)
oltására terjed majd ki. Gyermekkorban a
két év alattiak, ezen belül várhatóan a csecsemôk tartoznak majd a rizikócsoportba,
ugyanis a 2 éves kor alatt elôforduló invazív meningococcaemiás esetek 86%-át(!)
a B szerotípus okozza. Az incidencia-görbe csúcsa 6–8 hónapos korra esik, ezért az
alapimmunizációt célszerû féléves korra
befejezni.
Az oltási sorozat 6 hónapos kor elôtt
kezdve: 3+1, 6 és 12 hónap között kezdve
2+1, egyéves kor felett kezdve 1+1 oltásból
áll. A dózisonként közel 27 000 forintba
kerülô, tb-támogatásban egyelôre nem
részesülô vakcinát 2,5, 3,5, és 4,5 hónapos
korban, két kötelezô oltás között, más oltásokkal (MenC-vel, Prevenarral) nem(!)
kombinálva célszerû beadni, ugyanis a szokottnál jóval gyakrabban várható lázas reakció, fôként, ha a Bexserót egyéb oltásokkal egy idôben adjuk be. A beadását követôen paracetamol-profilaxis javasolt.
Míg egyéb oltásoknál a védettség a
95–97%-ot is elérheti, a Bexsero esetében
az oltottaknak csupán 75–80%-a válik

csak védetté. A B csoportú meningococcusnak a többi szerotípusoktól eltérôen
ugyanis mintegy 8000 ismert, immunológiailag különbözôen viselkedô alcsoportja
létezik. A Bexsero ezeknek csak mintegy
75–80%-a ellen képes védettséget nyújtani. A tájékoztatásnál tehát érdemes lesz
azt is elmondani, hogy 20–25% esély ezután is maradhat arra, hogy az oltott csecsemô esetleg megbetegszik.
ISKOLAI HPV-KAMPÁNY
A Védôoltási Tanács megbeszélésén napirenden volt a HPV elleni, államilag finanszírozott kampányoltás is. Az oltóanyagtendert a Cervarix (GSK) nyerte. Az
önkéntesen és térítésmentesen igénybe
vehetô kampányoltásra elôször 2014. október második felében – a hepatitis B oltást
követôen, de külön alkalommal – kerül sor,
a 2014/15-ös tanévben 7. osztályba járó,
12. életévüket betöltött leányok számára.
(Tehát igény esetén a 16 éves, de még hetedikes „kislányt” is be kell oltani.) 9–14
éves korban a 2 oltásos séma van érvényben, 6 hónap múlva kell az oltást megismételni.
A megjelenésre váró módszertani levélben elérhetô lesz egy szülôknek szóló tájékoztató mintája is.

Kérdések – válaszok

Mibe kerül a mûködési engedély
módosítása?
…Az önkormányzat áthelyezte a tanácsadót. Emiatt a társasági
szerzôdésemet módosítani kellett, ami 53 000 forintba került.
Most meg levelet küldött az ANTSZ: „…A mûködési engedélyt
módosítani kell a telephelyváltozás miatt. Módosítás esetén az
igazgatási szolgáltatási díj: 20 700 Ft.
Dr. Erdélyi István, HGYE jogsegélyszolgálat:
A telephely-változtatás miatt szükséges a mûködési engedély
módosítása, de mivel a változás nem érinti a szakmát vagy a
szolgáltatást, csak az igazgatási szolgáltatási díjat: 4000 Ft-ot kell
fizetni.
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Kontrollhoz beutaló?
Idézet egy zárójelentésbôl: „… státuszának változását továbbiakban ambulanciánkon ellenôrizzük. A vizsgálathoz körzeti gyermekorvosától beutalót hozzon, melyen kérjük feltüntetni a 9 jegyû
praxiskódot, a naplószámot, valamint a pecsétszámot.”
Szerintetek ez nem ellenkezik a beutalások rendjérôl szóló hatályos
rendelettel?
Dr. Rósa Ágnes, Csongrád megyei házigyermekorvos-szakfelügyelô
Hírvivô 2011/ápr.:
„A biztosított orvosi beutalás nélkül jogosult igénybe venni szakellátást, ha ismételt ellátása indokolt.”
„A visszarendelés idôpontját az ambuláns lapon, zárójelentésen
rögzíteni kell.”
„Amennyiben a járóbeteg-szakellátás szakorvosa a páciens számára további, más szolgáltató, szakrendelés által elvégzendô eljárás elvégzését szükségesnek tartja, az orvosi eljárásra történô
beutalást más szolgáltatótól nem kérheti (mûtét elôtti vizsgálatok).”
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