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Stressz, félelem, szorongás, 

fájdalom… 
 Első gyanú, a tüneteket nem hozzák összefüggésbe még… 

 Sokszoros orvosi vizsgálatok sok helyen… 

 Tesztek, vérvételek, CT, biopsziák, fájdalmas 

beavatkozások 

 Diagnózis vagy csak gyanú…? 

 Kezelések és ezek mellékhatásai 

 Szövődmények, amik vannak és amik lehetnek, és ez 

utóbbit sosem felejtheti el a beteg 

 A barátoktól, közösségektől, akár családi eseményektől 

való fokozatos eltávolodás 

 

 A saját sorsunk irányításának elvesztése. 



A betegség megértése: 0-2 éves kor 

 Biztonság és bizalom: a szülőtől fogadja 

el elsődlegesen az új dolgokat 

 Fájdalom, mozgás korlátozottság, 

időszakosan kénytelen a szülő hiányát 

elfogadni a kisded 

 Vele maradni, játszani, mosolyogni amikor 

csak lehet!  

 Figyelem elterelés, amikor helyzet van… 



3-4 éves korosztály 
 

 A dackorszakban a szabályok szigorú betartása 

nehezebb.  

 Adjunk neki döntéshelyzeteket, ahol megnyugszik. 

 A környezetnek lehetőleg írásban is átadva érthetően 

elmagyarázni, hogy mi a dolga egyes helyzetekben 

(óvoda, később iskola, sport egyesület, tábor)  



5-10 évesek 

 Sok dolgot félre magyaráznak: „Azért lettem 

beteg, mert rossz voltam, mert megütöttem a 

testvéremet”.  

 Babán gyakorolni, szerepjátékot játszani, ahol 

az orvossal-nővérrel azonosulhat a gyermek segít 

jobban megérteni és elfogadni az egyes 

beavatkozásokat. 

 Kezdi érezni, hogy ő miben más, mint a többiek. 

 

 

 



11 év felett 

 A szabályok felrúgása: gyógyszerek elhagyása, 

dohányzás, alkohol, nem alvás 

 Érzelmek kifejezésére bíztatás: rajzolás, zene, 

más művészeti ágak felé fordulás 

 Orvosi konzultációkon Ő legyen, aki elmondja 

egyre inkább, mi van vele :az önkontroll 

kialakítása hosszú folyamat 

 Kialakítani azt a könnyed és érthető leírását a 

betegségének, amit a társainak mondani fog 

magáról. 



Az élet „normalizálása” 

 
 Családi élet szervezése ne maradjon el. 

 A testvéreket aktívan be lehet vonni a 
segítségnyújtásba. Sokat enyhül a 
féltékenység a beteg testvér irányában. 

 A gyermek egészségügyi ellátásának 
koordinálása, a gyermek érdekeit 
képviselni kell. 

 Az orvosi és kórházi jelenlét 
minimalizálására kell törekedni. 

 A gyermek növekedésével a felelősség 
vállalására meg kell tanítani.  

 Életminőség  kialakítása az új helyzetekben. 

 



Általános érvényű  életviteli 

szabályok I. 

 Jó higiénés viszonyok teremtése és fenntartása 

 Mosson kezet WC használat, pénzhasználat, pelenkacsere, 

kerti munka után,állattal vagy a szemetes kukával való 

kontaktust, hazajövetelt követően, tömegközlekedési 

eszközön történő utazás után: 15-20 másodperc ! (pl. a 

Happy birthday éneklése alatt) 

 Lehetőleg folyékony szappant használjon, vagy szárítsa 

meg a szappant használat után. Speciális  szer (Ún 

egyfázisú higienes kézfertőtlenítőszer) bizonyos 

helyzetekben szükséges lehet ( pl. nehezen gyógyuló seb 

ellátás kapcsán). 

 

 



Általános érvényű  életviteli szabályok II. 

 Ne járjon mezítláb pl. uszodában. Mosson 

lábat alaposan, gondosan vágja le a 

körmeit. 

 Tartsa rendben a fogait: napi 2x fogmosás, 

(2-3 perc). Szájöblítés. 3 havonta fogkefe 

csere. Rendszeres fogorvosi ellenőrzés. 

 



 Palackozott, vagy szűrt, vezetékes vizet 

igyon. Kútvíz, nem bevizsgált forrásvíz 

nem javasolt. 

 Ne fogyasszon félig 

    megsütött ételeket,   

    vagy nyers húst . 

 

 

Általános érvényű  életviteli szabályok III. 



Ivóvíz jelentősége 

• Ásott kútból származó 

vízben a nitrit, nitrát, 

nehézfém, rovarölő szer 

szennyeződésen túl a 

coliform baktériumok 

(székletbaktériumok) 

mennyisége magasabb. 

 

• Ne igyon bele az üvegbe 

 

• Másokkal közös poharat, 

tányért ne használjon.  

 



A mozgás, sport és a pihenés 

jelentősége 

 Legyen kondícióban, sportoljon az orvossal egyeztetett  
sporttevékenységet. 

 Úszás, biciklizés,futás: tüdő funkció javulása, izomerő 
és testi fejlődés biztosítása (De pl. CGD: nyílt vízben 
tilos fürdenie) 

 Alacsony trombocitaszám, alvadás gátló kezelés: 
kontakt sport tilos  (pl. WAS, Syncumar, Xarelto terápia 
mellett) 

 Gyógytorna, napi mozgás, séta a friss levegőn. 

 Aludjon eleget: keljen  és feküdjön azonos időben, és 
aludjon megfelelő számú órát. 

 Tanuljon meg valamilyen stressz kezelési technikát 
(meditáció, jóga, biofeedback, masszázs, bármilyen 
hobbi megfelel) 



Étkezzen egészségesen!  
A tápláltsági állapot jelentősége 

 Elegendő bevitel: energia, fehérje, 

vitaminok, vas, réz, cink, szelén,  

 Változatos, fehérje dús étrend,  

 elegendő rostbevitel,  

 zsírszegény, esszenciális zsírokban gazdag 

étrend, 

  probiotikumok 

 só és cukorbevitel mérséklése. 

  Speciális kapcsolódó betegségek, melyek 

diétát igényelnek: pl. cukorbetegség, 

lisztérzékenység, krónikus vesebetegség  



Cink                           Vas 
3-11 mg/nap   7-18mg/nap 
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Réz      Szelén 
350-900mcg/nap  20-55µg/nap 

//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/e1/ARS_copper_rich_foods.jpg


  A vitamin    B vitaminok 

 
Ajánlott:1000-3000 IU/nap 



 C-vitamin    D vitamin 
Ajánlott:75-90 mg/nap  Napsütés (5-30 perc legalább heti 2x) 

       800-1000 IU /nap 

 

 

  

http://2.bp.blogspot.com/-sUNIMYCKJOg/T6kU_MFeZsI/AAAAAAAABOU/vsVwbygOx1I/s1600/orange-alternative-vitamin-c-foods.jpg


Vitamin E    A kelbimbó    

       összetett hatásai 

         Ajánlott: 15-30 IU/nap A, C-vitamin több, mint a narancsban!  

   B6 vitamin, folsav, vas, szelén 

 



Probiotikumok: a normál 

bélflóra baktériumjai 

 Lactobacillus, Bifidobacterium fajok 

 Bélfal immunitásának megőrzői.  

 T sejtek termelését fokozza 

 Antitest termelés fokozása 

 Rendszeres használatuk javasolt. 

 

http://healthmeup.com/photogallery-diet-fitness/probiotic-foods-that-dont-come-from-dairy/11830/1




Fertőzés megelőző viselkedés 

 Kerülje a kórokozóval történő találkozást: náthás emberek közelsége 

(tömeg, közösségi események) Bevásárló központok, mozik, repülőgép, 

hosszú buszos utazás. 

 Ha nem tud kezet mosni, használjon alkohol alapú kéz fertőtlenítő gélt.  

 Ha beteg látogatja, gondosan szellőztessen, felület fertőtlenítő hatású 

tisztítószerrel mossa le a kilincset, szék karfát, az edényeket gondosan 

mosogassa el. 

 Kérdezze orvosát, hogy önnek milyen oltások javasoltak. 

 Vegye intő jelnek , ha láz, köpettel járó köhögés jelentkezik és menjen 

mindig orvoshoz ezek kapcsán! 

 Ha egy antibiotikum 14 napig javasolt, akkor addig szedje és ne hagyja el 

korábban. 

 





Fertőzések előfordulása az 

immunrendszer különböző 

zavaraiban: betegségenként változó 

 T-sejtes betegségek: gomba, protozoon és 

vírus fertőzések 

 B sejtes betegségek:tokos baktériumok, 

Salmonella-Campylobacter, Pseudomonas 

aeruginosa 

 Fagocita betegségek: Staphylococcus, 

gombák 

 Komplement betegségek: tokos 

baktériumok, elsősorban Meningococcus 

 



A fertőzések megelőzése az 

egyes kórképekben  

 XLA: csoport sport, teljes élet IVIG mellett 

 CVID: komoly tüdőérintettségnél tartós antibiotikum, tbc 

ellenes szer, fizikoterápia, rendszeres tüdőgyógyászati 

kontroll. Az IgG völgykoncentráció jelentősége. 

 Autoimmun, granulomás,enteropáthiás és  

 malignitással társult esetek eltérőek 

 IgA hiány: adekvát atb. kezelés fertőzéskor legtöbbször 

elég, de az IgG subclass hiánnyal táruló esetek súlyosabbak. 

 HyperIgM: Sumetrolim profilaxis pneumocystis jiroveci  

 SCID, WAS stb.: Allogén őssejt átültetés  

 CGD: Interferon kezelés tartósan 

 Súlyos neutropenia: G-CSF tartós adása 

 



Az oltásokról… 

 Influenza: autoimmun hemolízis, Guillain- 

 Barré szindróma- alig ismeri az irodalom oltáshoz 

kötötten-, ezzel szemben lényegesen több az infekciót 

követő eset!  

 A család, a szoros kapcsolatban élő személyek oltása 

elölt kórokozóval ( élő Flumist USA, kerülendő!!)Súlyos 

T-sejt funkció zavarban a környezetben élők 

kórokozóval történő oltása is veszélyes lehet. 

 Hepatitis A,B: Magyarországon magas az előfordulás 

 2014-es IDF ajánlás immunhiányos betegek számára a 

következő oldalon… 

 

 

 



Specifikus ajánlás gyermek és serdülőkori PID betegek oltásaira 

(J of Allergy and clinical Immunology 2014 ajánlás ) 

Betegség Ajánlott oltás Nem adható oltás 

B sejt hiány  (erőteljes) Hatékonyság: kérdéses bármely 

oltásnál 

OPV, Bárányhimlő, MMR, 

sárgaláz, élő influenza vírus 

CVID, XLA, Antitest hiányok 

Kevésbé súlyos B 

sejtfunkció zavar 

Minden kötelező oltás:  

hatékonyság valószínű 

OPV, BCG, sárgaláz 

IVIG kezelés: hatékonysága 

kérdéses 

Enyhe CVID, IgA hiány, IgG 

alosztály hiány 

Pneumococcus, Hib javasolt 

Egyéb élő kórokozó ellen javasolt 

T  sejt betegségek Élő oltás nem adható 

Di George  sy (Komplett) Oltások: val.hatástalanság 

CID, SCID  SCT előtt Oltások: val.hatástalanság 

SCID, CID transzplant után Immunrekostitúció alapján terv 

szerint 

Részleges DiGeorge, WAS, AT Immunkompetencia szerint CD4 szám 500 alatt élő 

oltás tilos 

Komplement hiányok Minden kötelező és a tokos 

baktériumok ellen. 

Nem ismert 

C3,C4,C2, Faktor B 

Fagocyta funkciós hibák Inaktivált összes és élő vírus 

oltások val. Biztonságosak és 

hatékonyak 

BCG, Salmonella 



Sürgősségi állapotoknál vérigény 

esetén 

T-sejt hiányban: szűrt, sugarazott 

vérkészítmény adható csak a betegnek.  

Pl.: SCID, CID, WAS, Di-George sy… 

 

 



Genetikai vizsgálat célja 

 Hordozó állapot kiszűrése a családban 

 Terhesség előtt, ill. elején : a választás 

joga, donorsejtek lehetősége 

 Távoli cél: génmanipulációs eljárások, 

mint terápiás lehetőségek 



Minden alkalommal ha egy kevés 

humort találunk egy nehéz helyzet 

megoldásakor, már nyertünk….. 
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