
 

 

 

Kedves Cserkésztestvéreim és Szülôk!  

 

Az agyhártyagyulladásról (meningococcal disease, or meningitis), egy potenciálisan halálos bakteriális 

fertôzésról írok Nektek. New York Államban, 2003. július 22-ikén hatalyba lépett egy új törvény,  New York 

State Public Health Law (NYS PHL) 2167. Kötelezô, hogy minden iskolának ahol bentlakók élnek, el kell 

küldeni minden  7- 12-es osztalyos diaknak az információt az agyhártyagyulladásról és az oltást 

agyhártyagyulladás ellen.  

 

Ebben az évben kötelezô, hogy a Sík Sándor Cserkésztábor minden résztvevôjétôl megkapjuk a következô 

feljegyzéseket: 

 

1. Egy aláírt választ, hogy a résztvevô (ha 18 éven felüli) vagy a résztvevô szülôje megkapta az  

információt az agyhártyagyulladásról, az oltásról, és információkat az oltás elérhetôségérôl meg a 

Menomune oltás árát.  

2. Egy feljegyzés hogy a Menomune oltást az utóbbi 10 évben már megkapta, VAGY 

3. egy szülö által aláírt (vagy résztvevô által aláírt ha 18 éven felüli) elismerés az agyhártyagyulladás 

veszélyeirôl és a Menomune oltás megtagadásáról. 

 

Az agyhártyagyulladás egy nagyon ritka betegség, de amikor megjelenik, akkor az influenzához hasonló tünetei 

nagyon nehézzé teszik a diagnosztizálását. Ha nem kezelik elég korán, az agyvíz és a gerincfolyadék  

duzzadáshoz vezethet, sulyos és tartós következményekkel járhat; úgymint hallászavar, agysérülés, rohamok, 

végtagleválás, és néha még halál is. 

 

1991 óta az agyhártyagyulladásos esetek a 15 és 24 év közötti fiatalok körében több mint kétszeresére 

növekedtek. A betegség kb. 3000 amerikait fertôzött meg és 300 életet követelt. A Sík Sándor 

Cserkészparkban eddig még egyetlen egy  agyhártyagyulladásos eset sem volt.   

 

A rendelkezésre álló oltás négy féle, az Egyesült Államokban elôforduló, agyhártyagyulladást okozó baktérium 

ellen véd (az A, C, Y és a W-135 típus). Ezek a típusok adják a fiatalok körében elôforduló 

agyhártyagyulladásos esetek kétharmadát.  

 

Információt az oltás elérhetôségérôl és áráról kaphatsz az orvosodtól vagy megtalálhatod a gyártó honlapján: 

www.meningitisvaccine.com. A tábor nem biztosít az oltási lehetôséget. 

 

Azt tanácsolom, hogy nézd át figyelmesen a csatolt anyagot. Kérlek töltsd ki a Meningococcal Vaccination 

Response Form és juttasd vissza az Egészségügyi ívvel együtt a csapatparancsnokodnak a tábor kezdete elôtt.  

 

Hogyha további információkra van szükséged az agyhártagyulladással és az oltással kapcsolatban, kérdezd meg 

a gyermeked orvosát. A betegségrôl további információkat találhatsz a alábbi honlapokon: NY State Dept. of 

Health: www.health.state.ny.us, Centers For Disease Control and Prevention (CDC): 

www.cdc.gov/ncidod/dbmd/diseaseinfo. 

 

Jó Munkát!    
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