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Előadás felépítése:

► Történelmi példák
► Járványok és azok jellemzői
► Humán és állati járványok
► Járványok tanúsáságai
► Pandémiás terv
► Járványok kezelése



10. „Így szól az Örökkévaló, éjfél táján kimegyek én Egyiptomba, és meghal minden

elsőszülött Egyiptom országában, Fáraó elsőszülöttétől, aki ül trónján, a szolgáló

elsőszülöttéig, aki a kézimalom mögött van …. ”
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Történelmi példák

„Könyvek Könyve”„Könyvek Könyve”

Csapások:Csapások:

SantoriniSantorini

1600 ie.1600 ie.



Jelek:
► 1918. spanyol nátha,

► 1958. ázsiai influenza,

► 1967. Hong-Kong-i influenza,

► 95 % a valószínűsége világjárványnak a közeljövőben (WHO).

HALLÁSVÉDŐ
HASZNÁLATA

KÖTELEZŐ

Ez esetben nem!!!Ez esetben nem!!!



Kiváltott hatások összefüggéseiKiváltott hatások összefüggései

► Beavatkozás,

► Izoláció
megszűnése,

► Kontaktus,

► Mutáció,

► Járvány,

► Instabilitás.

► Beavatkozás,

► Izoláció
megszűnése,

► Kontaktus,

► Mutáció,

► Járvány,

► Instabilitás.

pl.: Ebolajárványpl.: Ebolajárvány

Elszigetelt kórokozók kitöréseElszigetelt kórokozók kitörése



ElőzményekElőzmények
1958.

„Négy Kártevő Hadjárat”„Négy Kártevő Hadjárat”

„Dzsungel ételek” elterjedése!!!„Dzsungel ételek” elterjedése!!!



Kedvező körülmények
► Kórokozók új ökológiai niche-e,
► Új kórokozók kialakulása,
► Vektorok elterjedése,
► Kórokozók behurcolása,
► Higiénés viszonyok romlása,
► Nagy népsűrűség,
► Ellátási láncok komplexitása,
► Mobilitás megnövekedése.
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Forrás: Dr. Csivincsik Ágnes



Tigrisszúnyog
Vektorok előretörése

Nyugat-nílusi vírus fertőzési lánca:

klímaváltozás



Élelmiszerhigiénés viszonyok szerepeÉlelmiszerhigiénés viszonyok szerepe

► Az alapvető higiénés követelmények mellőzése esetén,

► Fertőzött élő vagy elpusztult állattal való szoros kapcsolat.

► Az alapvető higiénés követelmények mellőzése esetén,

► Fertőzött élő vagy elpusztult állattal való szoros kapcsolat.



Pandémia kialakulása Pandémia kialakulása 

Patogének rekombinációja



Globálizáció gyorsító hatásaGlobálizáció gyorsító hatása

Forrás: UN FAO/OIE/WHO



Transzporthálózatok szerepe
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Egészségügyi:
► megbetegedések,
► egészségügyi ellátások priorálása (válsághelyzeti tervek),
► halálozás növekedése,
► egészségügyi ellátórendszer túlterhelése,
► egészségügyi szakdolgozók átcsoportosítása.

Társadalmi:
► népesség megváltozott mobilitása,
► fennakadás az alapvető szolgáltatásokban,
► infrastruktúra működésében.

Gazdasági:
► kieső munkaerő,
► GDP csökkenése,
► gyógyítás-megelőzés költsége.
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HatásokHatások

ForrásokForrások



Tapasztalatok hasznosításaTapasztalatok hasznosítása
Operativitás erősítése a rugalmatlan, bürokratikus szervezetek

helyett!!!! 

Operativitás erősítése a rugalmatlan, bürokratikus szervezetek

helyett!!!! 

Veszélyhelyzeti reagálás alapelveiből 

kiindulva nemzeti szinten.



Dezinszekció, DeratizációDezinszekció, Deratizáció

Vektorok 
visszaszorítása 

érdekében.

Vektorok 
visszaszorítása 

érdekében.



DekontaminációDekontamináció

Katonai vegyivédelmi biológiai harcanyagok 
semlegesítésére szolgáló fertőtlenítő képesség 

bővítése.

Katonai vegyivédelmi biológiai harcanyagok 
semlegesítésére szolgáló fertőtlenítő képesség 

bővítése.

Polgári védelmi fertőtlenítő szervezetek létrehozása.Polgári védelmi fertőtlenítő szervezetek létrehozása.



Fertőtlenítés szükség megoldássokkalFertőtlenítés szükség megoldássokkal

Felkészítés karanténzónák felállításának és korlátozó 
előírások érvényesítésére!!!!

Felkészítés karanténzónák felállításának és korlátozó 
előírások érvényesítésére!!!!



Fertőzött populáció kezeléseFertőzött populáció kezelése

► Az alapvető higiénés követelmények mellőzése esetén,

► Fertőzött élő vagy elpusztult állattal való szoros kapcsolat.

► Az alapvető higiénés követelmények mellőzése esetén,

► Fertőzött élő vagy elpusztult állattal való szoros kapcsolat.



Ideiglenes kapacitások bővítéseIdeiglenes kapacitások bővítése

► Gyorsan mobilizálható kapacitások fenntartása, és

► Egészségügyi válsághelyzeti tervezés kiterjesztése

► Gyorsan mobilizálható kapacitások fenntartása, és

► Egészségügyi válsághelyzeti tervezés kiterjesztése



Elkészítése csak az új vírustörzsből, annak megjelenése utánElkészítése csak az új vírustörzsből, annak megjelenése után

Nemzeti oltóanyag-előállítás képessége Nemzeti oltóanyag-előállítás képessége 

► Oltóanyag tervezés, szervezés;

► Foglalkozásegészségügyi szolgálatok felelkészítése érintett ágazatok

kritikus szektoraiban;

► Veszélyhelyzeti felderítő szervezetek állományának bevonása

tesztelésbe;

► Rendvédelmi egészségügyi szolgálatok bevonása oltási terv

végrehajtásába.

► Oltóanyag tervezés, szervezés;

► Foglalkozásegészségügyi szolgálatok felelkészítése érintett ágazatok

kritikus szektoraiban;

► Veszélyhelyzeti felderítő szervezetek állományának bevonása

tesztelésbe;

► Rendvédelmi egészségügyi szolgálatok bevonása oltási terv

végrehajtásába.



Védelem differenciálásaVédelem differenciálása
Védelmi reagálási rendszer képességeinek és 

készletek definiálása a járványügyi laborok (biológiai 

kórokozók) minősítéséhez hasonlóan

BSL3

BSL1

BSL2

BSL4



Nagy mennyiségű keletkező hulladék 

biztonságos kezelésének és szállításának

megszervezése szakosodott vállalkozások útján.

„FERTŐZŐ HULLADÉK”



Világjárványok gazdasági kihatásai 
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Világjárványok globális tőzsdei hatásai 

Működőképesség gyors helyreállítása



Munkahelyi intézkedésekMunkahelyi intézkedések

► Közösségi érintkezések korlátozása 

► Szükségmunkaerő biztosítása

► Közösségi érintkezések korlátozása 

► Szükségmunkaerő biztosítása

Távmunka megszervezéseTávmunka megszervezése

► Alapadatok rögzítése

► Tervek elkészítése

Feladatok elemzése

Kritikus létszám meghatározása

Humán erőforrás tervezése

► Szervezés

► Oktatás, képzés, felkészítés

► Tesztelés gyakorlatokon

► Krízis kezelése

► Helyreállítás
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Humán erőforrás tervezése
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KríziskommunikációKríziskommunikáció

LakosságtájékoztatásLakosságtájékoztatás

Hitelesség, 

bizalom!

Hitelesség, 

bizalom!




Köszönöm a figyelmet!


