
Calicivírus ütötte fel a fejét a szentesi 
parkerdı otthonban 

Szentes - Calicivírus ütötte fel a fejét a szentesi Dr. Sipos Ferenc Parkerdı 
Otthonban. A hányással és hasmenéssel járó megbetegedésen eddig 40 lakó esett 
át, de a hétvégén újabb 5 embernél jelentkeztek a tünetek. A vírus nem kíméli a 
dolgozókat sem: az igazgató és a fınıvér is megfertızıdött. Az ÁNTSZ látogatási 
és felvételi tilalmat rendelt el az intézményben. 

Rossz közérzettel, hányással és hasmenéssel járó 
megbetegedés ütötte fel a fejét a Dr. Sipos Ferenc 
Parkerdı Otthonban. A bakteriológiai vizsgálat 
megerısítette az intézmény dolgozóinak sejtését: 
calicivírustól szenvednek a gondozottak. A problémát 
azonnal jelezték az Állami Népegészségügyi és 
Tisztiorvosi Szolgálatnak, amely látogatási és felvételi 
tilalmat rendelt el. A betegségen már 40 gondozott 
átesett, de a hétvégén újabb 5 embernél jelentkeztek 
a kellemetlen tünetek. Az otthonnak egyébként most 
90 lakója van. 
 
– A calicivírus egy-két nap alatt elmúló betegséget okoz – halljuk Bolyánné 
Szamosközi Gabriellától, a parkerdı otthon igazgatójától. – Ennek ellenére komoly 
veszélyt jelent az idısek számára: ha legyengül a szervezetük, könnyebben 
elkaphatnak más fertızéseket, például az influenzát. Hozzátette: az intézményben 
élık közül többen kijárnak a városba, feltehetıleg valamelyikük hozta be a vírust. 
 

 
A betegség az intézmény dolgozóit sem kíméli: eddig 3 ápolónál, a fınıvérnél, sıt az 
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Nem tudni, meddig tart még a látogatási tilalom a szentesi parkerdı otthonban. 
Fotó: Tésik Attila
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Értesülni szeretnék a napi friss helyi 
hírekrıl! E-mailemre levél érkezik, 
amelyben megerısítem a 
feliratkozást. 
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igazgatónınél is jelentkeztek a tünetek. A betegség ellenére mindannyian igyekeznek 
ellátni napi teendıiket. Jelenleg tünetileg kezelik a megfertızıdött idıseket, akik 
gyógyszert kapnak, illetve diétáznak is. A vírus légutakon terjed, ezért fokozottabban 
ügyelnek az otthon higiéniai szabályainak betartására. 
 
Bolyánné Szamosközi Gabriella elmondta, a tilalmat csak az utolsó beteg tünetei 
jelentkezése után 7 nappal lehet feloldani. 
 
Máshol is tombol 
 
A gyors lefolyású, rövid lappangási idejő calicivírus a régió több kórházában is 
problémát okoz. Az érintett intézményekben a fertızı betegeket elkülönítették – 
tudtuk meg Tombácz Zsuzsannától, az ÁNTSZ Dél-alföldi Regionális Intézetének 
járványügyi osztályvezetıjétıl. Az influenzával kapcsolatban elmondta: járvány még 
nincs a megyében, de egyre több megbetegedést jelentenek a figyelıszolgálatba 
bekapcsolódott háziorvosok. Járványról különben akkor beszélünk, ha 100 ezer 
lakosra 200 influenzás jut.  
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