
Az idült vesebetegség nem csak a szervezet só- és vízháztartásában, valamint a méreganyagok 

kiválasztásában okoz zavart, hanem a szervezet fertőzések elleni védekező képességét is gyengíti. A 

romló vesefunkció miatt az esetek egy részében végállapotú veseelégtelenség is kialakulhat, ami 

vesepótló kezelést - dialízis ill. veseátültetést tesz szükségessé. Nagyon fontos, hogy védőoltások 

tekintetében is idejében felkészüljünk erre. Az idült vesebeteg gyermek alapbetegsége miatt sokszor 

már újszülött-csecsemőkorban is súlyos beteg, ezért gyakori, hogy alapoltásait sem kapja meg. 

Veseátültetést követően pedig - a folyamatos immunszuppresszív kezelés miatt speciális immunizálási 

szabályok érvényesek. 

Az alábbiakban a vesebetegek oltásában legnagyobb tapasztalattal rendelkező centrum munkatársának 

összefoglalóját olvashatják az idült vesebetegek védőoltási lehetőségeiről. 

 

VÉDŐOLTÁSI JAVASLAT  VESEELÉGTELEN  BETEGEK SZÁMÁRA DIALÍZIS ELŐTT 

 

Szempontok: 

1. Alapbetegség során alkalmazott kezelés (immunológiai hatása) 

2. Dokumentált védőoltások, a beteg életkora!!! 

3. A cél az volna, h a betegek jóval a dialízis előtt, még a kezelésük elején immunizálva legyenek 

és a kezelés során a védettségüket ellenőrizzük, emlékeztető oltást kapjanak (ez folyamatos 

védelem mellett lehetővé teszi, h az egyébként kontraindikált ÉLŐ kórokozó tartalmú oltásokat 

is emlékeztető jelleggel kaphassák a kezelés alatt!!! Ezt a gyakorlatot a dializáltaknál kizárólag 

HBV fertőzés szempontjából végzik rutinból.) 

4. Családi fészekvédelem kialakítása (testvérek, szülők oltása) 

5. A dialízis alatt lévő végállapotú vesebetegek immunválasza igen renyhe, védettséget kialakítani 

korlátozottan lehetséges, de nem lehetetlen. 

 

Krónikus vesebetegek különböző súlyossági fokban immunológiai sérültnek tekintendők (akkor is, ha 

immunszuppresszív kezelést nem kaptak). 

Az immunstátusz felmérése olyan betegeknél különösen fontos, akik immunszuppresszív kezelést 

kaptak(nak), speciális autoimmun betegségben szenvednek, biológiai terápiában részesülnek, (abszolút 

lymphocytaszám, FACS – immundeficiciencia panel,( CD 19, CD20,CD25, CD4 ) Ig szin). 

Védettség megállapítása – szerológiai vizsgálat védőoltással megelőzhető betegségek irányában: 

VZVIgG  !!!,HBsAg  - oltottaknál antiHBs, morbilli IgG, mumpsz IgG, rubeola IgG!!!! 

 

A felmérést követően születik az egyéni oltási terv: 

Életkorszerinti kötelező oltások felzárkóztatása és ajánlott oltások 

DPT IPV HIB, vagy dpat oltás 

MMR  +/- Varilrix 

Prevenar 13, MenC, MenC,W135,A,Y 

Szezonális influenza 

Engerix seu Twinrix seu Havrix 

 

 

A védőoltási szaktanácsadóban lehetőség van arra, hogy az oltóanyagok jelentős részét ingyenesen 

kapják. (Kötelező oltási rendben lévő bármelyik oltás, Prevenar 13 oltás, influenza elleni oltás, 

időszakosan adomány oltóanyagok Varilrix, Twinrix, MenC is rendelkezésre állnak.) 

  



Amennyiben a gondozásban való részvételemre is szükség volna, a kivizsgált (fent részletezett) 

betegek oltási tervét összeállítom, az immunizálásban is segítek, védettséget folyamatában ellenőrzöm. 
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