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A kutatás háttere: Magyarországon az időskori influenza elleni átoltottságtól eltekintve nem áll-
nak rendelkezésünkre adatok az egyéb, kiemelten magas kockázattal rendelkező célcsoportok átol-
tottságára vonatkozóan a nemzetközi gyakorlattal ellentétben, annak ellenére, hogy az influenza elle-
ni védőoltás hazánkban ingyenesen elérhető a fokozott rizikóval rendelkező célcsoportok számára.

Célja: Vizsgálatunk során elsődleges célunk az volt, hogy meghatározzuk az átoltottság mértékét 
COPD-s betegek körében mindét vizsgálati adatbázisban, valamint a megfelelő átoltottság befolyáso-
ló tényezőit azonosítsuk.

Módszerek: Adataink az Európai lakossági egészségfelmérés (ELEF) 2009 és 2014-es felméréseiből 
származtak, melyeknek során az azonos kérdések összevonásra kerültek. A megfelelő oltottsági stá-
tuszt befolyásoló tényezőket többváltozós logisztikus regressziós modell segítségével értékeltük.

Eredmények: A feldolgozott adatbázisban 447 önbevallás alapján COPD-snek azonosított sze-
mély adatait dolgoztuk fel. Az átoltottság mértéke a 2009-es adatbázisban 39% volt, amely 2014-re 
25%-ra csökkent. Az összefűzött adatbázisban az átoltottság mértéke 24% volt.

Eredményeink alapján a 60 év feletti személyek szignifikánsan (EH=2,20; 95% MT: [1,20–4,05]) 
nagyobb eséllyel rendelkeztek megfelelő oltottsági státusszal, mint a 60 év alattiak. A középfokú isko-
lai végzettséggel rendelkezőek (EH=0,54; 95% MT: [0,31–0,93]) alacsonyabb eséllyel kaptak védőol-
tást, mint az alapfokú végzettséggel rendelkező személyek. Azon személyek, akik több, mint egy éve 
nem találkoztak szakorvosukkal (EH=0,31; 95% MT: [0,13–0,71]) ritkábban rendelkeztek megfelelő 
oltottsági státusszal. A 2014-ben résztvevő személyek kisebb (EH=0,59; 95%MT: [0,36–0,96]) eséllyel 
rendelkeztek megfelelő oltottsági státusszal, mint azon személyek, akik a 2009-es vizsgálatban szere-
peltek.

Összefoglalás: Eredményeink alapján kijelenthetjük, hogy hazánkban rendkívül alacsony az influ-
enza elleni átoltottság a fokozott kockázattal rendelkező csoportok körében, amely az évek alatt még 
egyre inkább romló tendenciát mutat. Ezért az alapellátáshoz köthető monitoring indikátorok kidol-
gozásának elősegítése kulcsfontosságú népegészségügyi feladat, amely lehetővé tenné az influenza 
elleni átoltottság mérését.
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