
 

 
 

Tájékoztató az Ebola-lázról 

a hivatalos szakmai források alapján 

2015. május 12. 

 

Nemzetközi járványügyi helyzet  

 

A WHO 2015. május 9-én Libériát, a három, intenzív terjedéssel sújtott ország egyikét 

Ebola-mentessé nyilvánította. A 2013 decemberében kezdődött nyugat-afrikai Ebola-láz 

járványban eddig 26 683 megbetegedést regisztráltak, melyek közül 11 022 végződött 

halállal a WHO május 8-i adatai alapján.   

A nyugat-afrikai Ebola-láz járvány jelenlegi szakaszában az esetszám nullára való 

csökkentése a cél. A megelőző négy hétben a megbetegedések száma hetente 30-37 

megbetegedés között mozgott. A május 3-ig tartó héten összesen 18 esetet regisztráltak, a 

kilenc guineai és a kilenc Sierra Leone-i megbetegedés a legalacsonyabb heti incidencia 

2015-ben.   

  

1. ábra: Ebola-láz megbetegedések a regisztráció hete szerint, 2014. 46 – 2015. 19. hét. 

A 19. heti adatok nem teljesek. (Forrás: Európai Betegségmegelőzési és Járványügyi 

Központ) 
 



ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT  

2 
 

 
 

2. ábra Ebola-láz megbetegedések Guineában, Sierra Leonében és Libériában a 

regisztráció hete szerint, 2015. 9 hét – 2015. 18. hét.  

 

Guineában kilenc új megbetegedést jelentettek az előző heti 22 esettel szemben. Az összes 

megbetegedést az ország nyugati felén elhelyezkedő, Sierra Leonével határos Forecariah 

régióból jelentették, míg az előző héten még 5 régió regisztrált új eseteket.  Utoljára 2014 

júniusában jelentett az ország mindössze egyetlen régiója igazolt megbetegedést. Az utolsó 

hat hétben a járvány során érintett 26 régióból 18 nem jelentett már esetet. Az igazolt 

megbetegedések közül öt esetében a diagnózist post-mortem állították fel. A kilenc beteg 

közül négyen voltak korábban kontakt személyként regisztrálva. A nem biztonságos 

temetések aránya csökkent, a 18. héten a meghaltak 10%-át nem biztonságos körülmények 

között temették el, szemben az előző heti 20%-kal.  

 

Sierra Leonében kilenc új igazolt megbetegedést jelentettek az elmúlt heti 11 esethez 

képest. Öt megbetegedést a Guineával határos Kambia régióban regisztráltak, négy esetet a 

fővárosban, Freetownban. A 18. héten csupán két régió jelentett megbetegedéseket, ami 2014 

májusa óta nem fordult elő. A járvány során érintett 14 régió közül 8 régió hat hete nem 

jelentett új megbetegedést. A kilenc megbetegedés közül három esetében post-mortem 

született a diagnózis, és mindössze két beteg volt korábban kontakt személyként regisztrálva. 

A laboratóriumi adatok fokozott éberséget mutatnak, a héten 1654 minta vizsgálata történt 

meg, ezeknek kevesebb mint 1%-a volt pozitív. 

 

Libériában 42 napja nem történt új megbetegedés, az utolsó Ebola-lázban megbetegedett 

személy március 27-én halt meg, másnap eltemették, a járványügyi megfigyelés ideje alatt a 

vele kapcsolatba került 332 személy egyike sem betegedett meg. Az országot a WHO május 

9-én Ebola-mentessé nyilvánította. Az Ebola-vírus 1976-os felfedezése óta a jelenlegi, 

legnagyobb, leghosszabb és legösszetettebb Ebola-járvány során legtöbb halálos áldozatot 

Libériában követelte a betegség, így az ország járványügyi felszabadítása óriási jelentőségű. 

A járvány csúcsán, 2014 augusztusában és szeptemberében heti 300-400 új megbetegedés 

történt az országban. A legsúlyosabban érintett terület a főváros, Monrovia volt, azonban az 

ország mind a tizenöt régiójából jelentettek megbetegedéseket. Az Egészségügyi 

Világszervezet elismerését fejezte ki Libéria kormányának és az ország lakosságának, hogy 

bátorságukat nem veszítették el az Ebola-láz elleni küzdelemben. A WHO megemlékezett az 
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egészségügyi dolgozókról, akik a betegek folyamatosan gyógyították még elégtelen személyi 

védőfelszerelés és hiányos képzés mellett is: a járvány során az országban 189 egészségügyi 

dolgozó vesztette életét. A világszervezet közleményében kiemelte a kezelő központokban 

dolgozó helyi önkéntesek, a biztonságos temetéseket végzők és a betegszállító autókat 

vezetők önfeláldozó munkáját, akik visszaadták a reményt az ország lakosságának. 

A lassan kezdődő járványra a WHO által március 23-án igazolt Ebola-pozitív minták 

irányították a figyelmet. Libéria első két megbetegedését a Guineával szomszédos, északi 

Lofa régióban igazolták 2014. március 30-án. Április 7-én további öt esetről érkezett jelentés, 

a négy lofai és egy fővárosi beteg mindegyike elhunyt. A továbbiakban áprilisban és 

májusban újabb megbetegedést nem észleltek. Június végén pár esetet jelentettek Lofából, de 

a helyzet nem tűnt riasztónak, főleg a másik két országgal összehasonlítva: a június végéig 

észlelt 47 eset közelében sem volt a 390 guineai és a 158 Sierra Leone-i megbetegedésnek.  

Az vihar előtti csendet június közepén a fővárosban kezdődő megbetegedések törték meg, 

a fertőzöttek száma egyre nőtt, betegekkel lettek tele a kórházak, lakóközösségek, teljes 

lakónegyedek fertőződtek meg. A megbetegedések gyorsan növekvő száma exponenciális 

emelkedésbe kezdett, a libériai elnök, Ellen Johnson Sirleaf augusztus 6-án három hónapos 

készenléti állapotot vezetett be az országban és számos szigorú járványügyi intézkedést tettek 

a megbetegedések számának csökkentése érdekében. Augusztus közepén a WHO 

szakemberei 1000 kórházi ágyra becsülték csak az adott pillanatban beteg emberek 

ápolásához szükséges egészségügyi kapacitást, ezzel szemben ekkor az ország 240 ággyal 

rendelkezett.  

Szeptemberben megkezdődött az új kezelési központok felállítása. Mikor szeptember 21-én 

átadták az új, 150 ágyas monroviai centrumot, a kórház egy nap alatt teljesen megtelt. 

Monroviában a fennálló ágyszükséglet miatt még két kezelőközpont készült el további 400 

ággyal. Az első biztató jeleket szeptemberben lehetett észlelni Lofában, ahonnan a libériai 

járvány indult: a korábban heti 150 beteget ellátó központban a betegek száma csökkenni 

kezdett. A WHO járványügyi szakemberei faluról-falura utazva győzték meg a közösségek 

vezetőit és a vallási vezetőket, hogy vállaljanak szerepet a járványügyi intézkedések 

támogatásában. A lakosság felvilágosítására és oktatására közösségi csoportok alakultak, 

amelyek házról-házra járva látták el információval az ott lakókat.  

A járvány október végén kezdett el csillapodni, amikor az új eseteket sikerült már korán 

felismerni és kezelésüket gyorsan megkezdeni, illetve bevezették a biztonságos temetéseket. 

A halálozási ráta csökkenésével a lakosság bizalma is nőni kezdett, a lakosság a kezelő 

központokra reménnyel kezdett el tekinteni, szemben a korábbi meggyőződéssel, mi szerint 

ezeken a helyeken a betegek csapdába kerülnek, majd életüket vesztik. A hozzáállás 

megváltozása miatt az emberek kezdtek idejekorán orvosi segítséget kérni. Az új esetek 

száma november közepére napi 10-20 új megbetegedéssel stabilizálódott. Az új esetek száma 

2015 első hónapjaira tovább csökkent, ami lehetővé tette, hogy az egyes megbetegedések 

járványügyi vizsgálata során minden kontakt személyt fel lehessen kutatni és ellenőrzés alá 

lehessen vonni. Március vége óta az országból nem jelentettek új megbetegedést. 

Míg Libériában véget ért az Ebola-járvány, a szomszédos Guineában és Sierra Leonében 

továbbra is vannak új megbetegedések, ami miatt jelenleg is nagy a kockázata annak, hogy 

fertőző beteg átlépheti a határt. A járványügyi készültség fenntartása továbbra is 

létfontosságú, a WHO szakemberei az év végéig jelen lesznek az országban, segítve az 

átmenetet, hogy a készültség a járványügyi válaszlépésekről az esetek behurcolásának 

lehetőségére és a létfontosságú egészségügyi szolgáltatások helyreállítására összpontosuljon.  
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Az eddigi tapasztalatokat és tanulságokat összegezte a WHO és április 28-án új 

intézkedési tervet adott ki, amelyben 2015. júniusig a Nyugat-Afrikai Ebola-láz járvány 

minden esetének azonosítását tűzte ki célul.  

Guineában a járvány kezdete óta összesen 3 589 megbetegedést regisztráltak, a rendelkezésre 

álló május 6-i adatok alapján közülük 2 386 végződött halállal.  

Libériában 10 564 megbetegedést észleltek a járvány folyamán, a betegek közül 4 716 halt 

meg.   

Sierra Leonében 12 440 megbetegedés történt eddig, körükben 3 903 halálozást regisztráltak.  

A WHO május 6-i helyzetjelentésének adatai alapján a három, széles körben, intenzív 

terjedéssel sújtott országban a járvány kezdete óta a kockázati csoportba tartozó egészségügyi 

dolgozók között 868 Ebola-láz megbetegedés történt, a megbetegedett egészségügyi 

dolgozók közül 507 meghalt. 

 

 

 

3. ábra: Az összes és az újonnan regisztrált igazolt eset földrajzi eloszlása, 2015. 18. hét 

(Forrás: Egészségügyi Világszervezet) 

 

A korábban behurcolt esettel/esetekkel, lokalizált járvánnyal jellemezhető országok közé 

hat állam tartozik: az Egyesült Királyság, Mali, az Egyesült Államok, valamint 

Spanyolország, Szenegál és Nigéria. Ezen országokat – a hatékony járványügyi intézkedések 

eredményeként – a WHO különböző időpontokban Ebola-mentesnek nyilvánította.  
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Nemzetközi járványügyi információ 

 

Az utolsó libériai megbetegedés kapcsán a CDC közleményt jelentetett meg az Ebola-láz 

szexuális úton lehetséges terjedéséről. Az országban észlelt utolsó megbetegedés, mely 

közel egy hónappal történt az ezt megelőző, utolsó előtti megbetegedés után, feltehetően egy 

túlélővel létesített, ismételt védekezés nélküli szexuális kontaktus miatt alakult ki, más 

epidemiológiai kapcsolat nem volt bizonyítható. A vírus ondóban történő túléléséről eddig 

ismert közel három hónapos időszakhoz képest ebben az esetben 199 nappal később is ki 

tudták mutatni a víruspartikulák jelenlétét az ondóban. A PCR-pozitív vizsgálati eredmény 

azonban nem jelenti fertőzőképes vírus jelenlétét, a túlélő fertőzőképességének valószínűsége 

egyenlőre nem ismert. A május 1-jén megjelent publikáció felhívja a figyelmet az Ebola-

vírusnak az ondóban a korábban ismertnél hosszabban történő túlélésére, ennek 

következtében a szexuális úton való fertőződés lehetőségére. A WHO a nagyobb biztonság és 

az egyéb, szexuálisan terjedő fertőző betegségek elkerülése érdekében, az Ebola-lázban 

megbetegedett túlélők számára a szexuális aktivitástól való tartózkodást vagy 

gumióvszer helyes és következetes használatát írja elő bármilyen típusú szexuális 

aktivitás során.  A szexuális együttlét biztonságos formája mindaddig javasolt, amíg az ondó 

vizsgálata kétszeri negatív eredménnyel zárul. A férfi túlélők számára az ondó vizsgálata 

három hónapig biztosítandó, pozitivitás esetén mindaddig, amíg a túlélő ondó PCR-vizsgálata 

kétszer nem zárul negatív eredménnyel.    

Az amerikai Emory University School of Medicine orvosai a New England Journal of 

Medicine-ben esettanulmányt közöltek az Ebola-láz késői szövődményként jelentkező 

unilateralis uveitisről. Az Ebola-lázhoz köthető uveitis incidenciája és pathogenezise nem 

ismert. Az Ebola-láz kezdeti tüneteinek megjelenése után 14 héttel, a viraemia megszűnte 

után 9 héttel élő vírust mutattak ki a beteg szemének csarnokvizéből.  

 

Európai Unió 

 

2015. március 18-a óta nem történt orvosi célú evakuáció. A járvány kezdete óta az Ebola-láz 

által sújtott országokból 65 orvosi célú evakuáció illetve repatriáció indult, ebből Európába 38 

alkalommal szállítottak beteget vagy beteggel kontaktusba került személyt. Európába 13 

alkalommal evakuáltak orvosi céllal igazoltan Ebola-lázban szenvedő beteget (hármat 

Németországba, kettőt-kettőt Spanyolországba, Franciaországba illetve Nagy-Britanniába, 

egyet-egyet Norvégiába, Hollandiába, Olaszországba illetve Svájcba) és 25, fertőzésnek 

kitett, de tünetmentes egészségügyi dolgozót vittek haza (13-at Angliába, négyet Dániába, 

hármat Svédországba, kettőt Hollandiába, egyet-egyet, Németországba, Spanyolországba és 

Svájcba).  

 

Hazai járványügyi események, intézkedések 

 

A 2015. év 19. hetében Ebola-lázzal kapcsolatban Magyarországon járványügyi esemény nem 

történt.  
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