
 

Európai védıoltási hét 2013 

Az elmúlt 30 évben bevezetett immunizációs programok hatására a védőoltással megelőzhető fertőző betegségek 

okozta megbetegedések és halálozások száma jelentősen csökkent. A WHO Európai Régiója 2002 óta mentes a 

járványos gyermekbénulástól és az elmúlt 10 évben 90%-kal csökkent a kanyaró megbetegedések száma.  

Ugyanakkor ennél többet kell tenni. Az Európai Régióban közel 650 000 gyermek nem kapja meg az első 

kanyaró elleni védőoltását, amely az immunizálás alapvető követelménye lenne. Ironikus, de tény, hogy a védőoltások 

következtében sok fertőző betegség ritkává, szinte ismeretlenné vált, amely alapján az a vélemény alakulhat ki a 

szülőkben és az egészségügyi dolgozókban, hogy a továbbiakban nincs szükség a védőoltások végzésére.  

A védőoltások évente milliók életét mentik meg, és ennek a népegészségügyi sikertörténetnek folytatódnia kell. 

A Régió országaiban részletes és érthető információkat kell adni a betegségek kockázatáról, a védőoltások hasznáról, 

elismerve azt, hogy minden gyermeknek joga van a betegségmentes élethez. Az Európai Védőoltási Hét adta alkalmat  

felhasználva minden országban évről-évre felhívják a figyelmet a 

védőoltások fontosságára és a saját nemzeti immunizációs programjaik 

erősségeire és gyengeségeire.  

A Védőoltási Hét az egész régióra kiterjedő esemény, amelyet az 

Egészségügyi Világszervezet Európai Régiós Irodája irányít és 

koordinál. Erre az eseményre minden évben április utolsó hetében 

kerül sor. 

 



Mit jelent az Európai Védőoltási Hét? 

Az Egészségügyi Világszervezet Európai 

Régiós Irodája (WHO EURO) a Védőoltási Hetet 2005-

ben szervezte meg első alkalommal, akkor kilenc ország 

csatlakozott a kezdeményezéshez. 2012-ben a WHO 

EURO valamennyi tagországa (53) jelezte részvételét 

az április 21-27 közötti Európai Védőoltási Hét 

eseménysorozaton. A Régió országai elkötelezettek a 

Védőoltási Hetet tekintve, felhasználva ezen eseményt 

arra, hogy kiemeljék és kommunikálják a védőoltások 

jelentőségét, valamint lehetőséget biztosítsanak a magas 

kockázati csoportba tartozók védőoltására. 

 

Az Európai Védőoltási Hét célja, hogy 

felhívja a figyelmet a védőoltások fontosságára annak 

érdekében, hogy az oltandó korosztályokban 

emelkedjen az átoltottság. Különös hangsúlyt kap a 

sérülékeny lakosság elérése. A szlogen „Megelőzés. 

Védelem. Védőoltás.” támogatja azt a fő üzenetet, hogy 

minden gyermeknek szüksége van a betegségek 

megelőzésére és az élet védelmére. A Védőoltási Hét 

során az országok olyan programokat szerveznek, 

amelynek során tájékoztatják és bevonják a 

kulcsfontosságú célcsoportokat, valamint felhívják a 

figyelmet a védőoltásokkal kapcsolatos kihívások 

kezelésére.  

Az oltások alkalmazásával eddig is nagyon látványos 

eredményeket értünk el. Gondoljunk a rettegett fekete 

himlőre, mely jelentős járványokat okozott, de a 

következetesen végigvitt oltásprogram hatására több 

mint 30 éve mentes a Föld ettől a betegségtől, és ma 

már védőoltásra sincs szükség. Teljes joggal 

bizakodhatunk abban, hogy a járványos 

gyermekbénulás lesz a következő betegség, mely 

teljesen felszámolhatóvá válik. Számos más, 

védőoltással megelőzhető betegség is kisebb számban 

fordul elő, mint a védőoltások bevezetése előtti időben. 

Ugyanakkor, éppen az alacsony előfordulás miatt szinte 

ismeretlenné vált a betegség, ami alapján az a vélemény 

alakul ki egyesekben, hogy a továbbiakban nincs 

szükség oltásra. A megbetegedések előfordulása jól 

tükrözi a lakosság átoltottságát. Azokban az 

országokban, ahol az oltottság alacsony rendszeresen 

előfordulnak járványok, melyek védőoltással 

elkerülhetőek lennének. Az Európai Régióban közel 650 

000 gyermek nem kapja meg az első kanyaró elleni 

védőoltását, amely az immunizálás alapvető 

követelménye lenne. 2011-ben az EU országaiban több 

mint 30 000 kanyaró megbetegedés történt. A legtöbb 

esetet 100 000 lakosra viszonyítva Franciaországban 

(23,0) és Romániában (19,3) regisztrálták. A 

védőoltások évente milliók életét mentik meg, és ennek 

a népegészségügyi sikertörténetnek folytatódnia kell. 

 

A védőoltás életet ment 

A rendszeres védőoltások olyan 

megbetegedések ellen, mint a járványos 

gyermekbénulás, a tetanusz, a diftéria és a 

szamárköhögés, közel 30 millió ember életét mentik 

meg évente a világon, és emberek milliót óvják meg a 

betegségtől és az életre szóló rokkantságtól. A védőoltás 

a nem oltott egyéneknek is védelmet nyújthat, az ún. 

nyájimmunitás hatása révén: ha egy közösségben 

elegendő számú ember kapott védőoltást, a betegség 

nem tud elterjedni. Minél több embert oltanak be, annál 

több életet mentenek meg. 

A védőoltás alapvető jog, amely mindenki 

számára hozzáférhető kell, hogy legyen, de 

gyakran nem az. 

Az átlagos átoltottsági arány a gyermekkori 

betegségek ellen ugyan meghaladja a 905-öt a  

WHO Európai Régiójában, de ez az adat nagy 

eltéréseket és riasztó tendenciákat takar, mivel a 

jelentett átoltottsági arány nagyon változó az egyes 

országokban. 

Az egyenlőtlenségek nem mindig függnek össze 

a társadalmi-gazdasági státusszal. 2004-ben a Régió hat 

országából jelentettek 85 százalék alatti átoltottságot a 

kanyaró elleni egy dózisú vakcinát tartalmazó oltással 

(MCV1); a hat ország közül öt EU tagállam. Továbbá, 

hét ország jelentett 90 százalék alatti átoltottságot, a 

diftéria, tetanusz és pertussis ellen, közülük három EU 

tagállam. A cél a 90 százalékos nemzeti átoltottság 

elérése. Ezek a statisztikai adatok segítik megérteni, 

hogy számos nyugat-európai országban miért magasabb 

az átlagos kanyaró incidencia, mint sok FÁK országban. 

 



A járványok ál landó, súlyos fenyegetést  

jelentenek 

A hatékony oltási programoknak köszönhetően, 

az ipari országokban élő emberek legtöbbje soha nem 

tapasztalta meg a védőoltással megelőzhető betegségek 

által okozott járványok pusztítását. 

Elfogadhatatlan, hogy a WHO Európai 

Régiójában továbbra is évente mintegy 32 000 gyermek 

halálát okozzák a védőoltásokkal megelőzhető 

betegségek. 

 

Az immunizálás költséghatékony 

A védőoltások vitathatatlanul a modern idők 

egyik leghatékonyabb és költség-hatékony egészségügyi 

vívmányát jelentik, mivel alacsony az előállítási 

költségük, de hatalmas hasznot hajtanak az egész 

társadalom egészsége és jólléte számára. Az 

immunizálás évente életek millióit menti meg, és 

megelőzi a fertőző betegségek által okozott 

rokkantságot és halálozást, a kezelés költségeinek 

töredékéért.A hatékony védőoltási rendszerek fokozzák 

az egészségügyi rendszerek hatékonyságát, mivel az 

immunizálás megelőzi a betegséget, vannak jelentős, 

bár nem mérhető megtakarítások, a termelékenység, a 

keresőképesség és az oktatás területén, valamint a 

védőoltással megelőzhető betegségek kezelése 

költségeinek csökkenésében. Az Európai Régióban a 

hatékony egészségpolitikát és a kapcsolódó kiadásokat 

beruházásnak, és nem költségnek kell tekinteni. A jó 

egészség fellendíti a gazdaságot, míg a betegség 

kimeríti azt. 
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