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A Magyar Orvostársaságok és Egyesületek Szövetsége Szövetségi Tanácsülést tartott, ahol
napirendi ponton kívül tárgyalta a H1N1 influenza pandémiával kapcsolatos kérdéseket.
Magyarországon mind a lakossági, mind pedig a szakmai információk ellentmondásosak
voltak az elmúlt időszakban és ezért a felmerülő kérdésekre adott érdemi válaszok értéke
csökkent, hiteltelenné vált. Ezért a szakmai társaságok képviseletében a MOTESZ a következő
állásfoglalást hozta:
A világon H1N1 influenza járványveszély, egyes helyeken már járvány van. Magyarország
Európa országaihoz hasonlóan veszélyeztetett ország a H1N1 járvány vonatkozásában. Ezért
kiemelten fontos tudni, hogy a járvány kialakulásának megelőzésére egyetlen lehetséges mód
a védőoltás és a kellő számú oltott ember. Ehhez megfelelő lakossági átoltottsági arány
szükséges. A magyar oltóanyag az Egészségügyi Világszervezet és az európai szakmai
szervezetek véleménye alapján is a legjobbak közé tartozik az egész világon. Jelentős
erősségű a hatása, csekély mértékű a mellékhatása. Egyszeri adással elégséges védelmet
jelent, mert egyaránt tartalmazza a vírus felszíni és belső antigén-struktúráját.
A veszélyeztetett lakossági csoportok (gyermekkor, fiatalkor, terhesek és sok betegségben
szenvedő idősek) beoltása mellett kiemelten fontos az egészségügyi dolgozók oltása, mert
fertőző forrásként szerepelhetnek a betegek felé, illetve szükséges a munkaképességük,
egészségük fenntartása a betegek ellátása érdekében. Az eskü szerinti „nil nocere” elv ebben
is megvalósulhat.
A nem megfelelő és ellentmondásos információk, a változó szakmai megítélés nem fedheti el
azt a tényt, hogy járványveszély van és azt, hogy megoldásként a védekezés a védőoltás
beadása. Magyarország a világon is élen jár a jól szervezett védőoltás rendszerével. Ebbe a
kisgyermekkortól kezdődő rendszerbe is illeszkedik a védőoltás kultúra azon része, amikor is
aktuális járvány veszélyekor a járványos betegség elleni védőoltás beadására kerül sor.
A megbetegedések terjedése - minden eddigi hasonló helyzethez képest - sokkal gyorsabb, és
egy időben több millió megbetegedést okozhat, amely súlyos terhet ró a lakosságra, a
nemzetgazdaságra és különösen az egészségügyre és az egészségügyben dolgozókra. Az
egészségügy - a kormány és a társadalom segítsége nélkül - a helyzetet megoldani nem tudja,
és ezért önmagában felelőssé nem is tehető, azaz nem csak az orvosokon, gyógyszerészeken
és egészségügyi szakdolgozókon múlik a sikeres járványellenes tevékenység.
A szervezett és korlátlan elérhetőségű védőoltás ellátás, az egyszerű adminisztráció, a
mindenki által történő hozzáférés, valamint a szakmailag helyes orvosi és szakdolgozói
hozzáállás és tevékenység együttesen szükséges a járványveszély sikeres leküzdéséhez.
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