
TÁJÉKOZTATÓ ÉS ÁLLÁSFOGLALÁS AZ ÚJ KORONAVÍRUS OKOZTA 

JÁRVÁNYRÓL KÖZÖNSÉGES KEVERT IMMUNHIÁNYOS (CVID) BETEGEK 

RÉSZÉRE 

 

A kínai Wuhanból 2019 decemberében ismeretlen eredetű tüdőgyulladás járványt jelentettek. A 

megbetegedések hátterében egy új koronavírust igazoltak a kínai egészségügyi hatóságok, amely 

emberről emberre képes terjedni. Az új vírusnak a SARS-CoV-2, az általa okozott megbetegedésnek 

pedig a COVID-19 nevet adták. Az igazolt esetek száma 2020. márciusra meghaladta a 80.000-et, a 

haláleseteké a 3.000-et. A járvány Európát is elérte, 2.000 feletti igazolt esetszámmal. Magyarországon 

eddig nem azonosítottak COVID-19 esetet.  

Bővebb, aktuális és hivatalos járványügyi információt a www.nnk.gov.hu oldalon olvashatnak.  

 

Hogyan terjed a SARS-CoV-2, és hogyan előzhető meg? 

A vírus cseppfertőzéssel, fertőzött testváladékokkal terjed. Megelőzésében a tünetes betegek kerülése 

mellett a legfontosabb a rendszeres és alapos kézmosás (szappannal, vagy alkoholos 

kézfertőtlenítővel), valamint a szem, orr és száj érintésének kerülése. 

Hangsúlyozzuk, hogy egészséges embernek az orvosi maszk viselése nem javasolt, mivel nem véd meg 

a betegség terjedésétől. Légúti vírusfertőzésben szenvedő betegek maszkviselése a rendszeres csere 

mellett megelőzheti a fertőzés átvitelét egészséges emberekre.  

Mekkora veszélyt jelent a vírus az immunglobulin hiányos betegek számára? 

Jelenleg nincs információnk arról, hogy immunglobulin hiányos betegekben milyen súlyosságú 

fertőzést okoz a vírus. A fertőzés és az immunhiány jellegzetességei alapján feltehetően az 

antitesthiáény önmagában nem számít jelentős rizikófaktornak. Az eddigi ismereteink alapján a 

legfőbb rizikótényezők az idős kor és egyéb krónikus társbetegségek.  

Véd a vírussal és a betegséggel szemben az immunglobulin pótlás? 

Jelenleg nincs erre megbízható adatunk. Mivel az emberiség számára új vírusról van szó, 

valószínűsíthetjük, hogy az immunglobulin pótlás nem, vagy legfeljebb csekély védelmet jelenthet a 

CVID betegek számára.  

Megfertőződhet-e valaki az új vírussal immunglobulin készítménytől? 

A koronavírusokra nem jellemző a vérrel vagy vérkészítménnyel történő átvitel, ennek esélye 

elhanyagolható. Immunglobulin készítménnyel a vírus nem vihető át. 

 

 

 

http://www.nnk.gov.hu/


Milyen egyéb teendő szükséges megfázás, lázas légúti betegség esetén? 

1. Amennyiben a megelőző 2 hétben: 

 olyan, az új koronavírus fertőzéssel érintett területen járt, ahol közösségi terjedés* 

feltételezhető 

VAGY 

 szoros kapcsolatban volt megerősítetten vagy valószínűsítetten új koronavírussal fertőzött 

személlyel, 

mielőbb keresse fel háziorvosát, még enyhe tüneteket okozó alsó-felső légúti betegség esetén is! 

2. Amennyiben a megelőző 2 hétben nem tartózkodott a fenti területeken, és nem volt 

kapcsolatban koronavírussal fertőzött személlyel, úgy a megszokott eljárásrend javasolt.  

 

*Az új koronavírus közösségi terjedésével érintett területek listája 2020. március 2-án a következő: 

Kína, Szingapúr, Hong Kong, Japán, Dél-Korea, Irán, Olaszországban az alábbi tartományok: Lombardia, 

Emilia-Romagna, Veneto, Piedmont. A folyamatosan aktualizált lista az NNK honlapon 

(www.nnk.gov.hu) honlapon elérhető 

 

http://www.nnk.gov.hu/

