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KEDVES PEDAGÓGUS KOLLÉGÁK! 

KEDVES FIATALOK! 

 

 

Jó szívvel ajánlom minden olvasó figyelmébe 

Hírlevelünket, mely időről időre, egészségünk 

szempontjából hasznos információkkal jelentkezik. 

 

Jelenlegi témánk a kézmosás fontossága. 

 

A világhírű magyar tudós, Semmelweis Ignác 

bizonyította be, hogy milyen fontos lehet a megfelelő 

kézmosás.  

Tény, hogy a szappanos kézmosás 42–47%-kal 

csökkenti a hasmenéses megbetegedések 

kockázatát, és segít a légúti fertőzések 

megelőzésében is. Annak ellenére, hogy ennyire 

egyszerű módszerrel védekezhetnénk, mégis a légúti 

és emésztőrendszeri megbetegedések tehetők 

felelőssé a legtöbb iskolai hiányzásért.  

 

2015-ben Semmelweis Ignác halálának 150. 

évfordulójáról, míg 2018-ban születésének 200. 

évfordulójáról emlékezünk meg. Ez a három éves 

periódus kiváló lehetőség arra, hogy a kézhigiénia 

oktatásának jegyében teljen, hiszen mindannyian 

tisztában vagyunk vele, hogy milyen aktuális 

Semmelweis öröksége napjainkban is.   

 

 

Dr. Paizs Teréz 

                                                   főosztályvezető 

                                                megyei tisztifőorvos 
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MIK AZOK A MIKROBÁK? 
 

 

 

A mikrobák icipici, szabad szemmel nem látható 

élőlények, amiket néha „bacinak” is szoktunk 

nevezni. Rengeteg különböző alakban és méretben 

léteznek. Három típusú mikroba létezik:  

 

Vírusok             (influenza)                (herpesz) 

              

Baktériumok (tüdőgyulladás)        (torokgyulladás) 

                

 

Gombák        (penészgomba)             (lábgomba) 

                

A mikrobák egy része az emberre nézve ártalmas, 

különböző betegséget okozhat, ám legtöbbjük vagy 

ártalmatlan, vagy éppen hasznos az ember számára.  

 

 

 

 



 

RÉMISZTŐ KEZEK! 
 

 

Kezeinkkel szinte folyamatosan dolgokat érintünk, 

fogunk meg: pl. ajtót nyitunk; kezet fogunk más 

emberekkel; háziállatokat simogatunk… 

Amikor ezeket tesszük, mikrobák tapadnak a 

kezünkre, melyek ártalmasak is lehetnek és 

megbetegíthetnek. 

 

 

 

 

 

 

Az iskola az érintés útján terjedő ártalmas mikrobák 

valóságos elosztóhelye, a kórokozók gyorsan 

átkerülhetnek egyik gyermekről a másikra.  

Bőrünk a felületén rendelkezik egy természetes 

zsírréteggel, amely nedvesen tartja, és megóvja a 

kiszáradástól. Ugyanakkor ez a réteg a mikrobák 

megtapadásához és szaporodásához is remek 

környezetet biztosít, és hozzájárul ahhoz, hogy a 

mikrobák a bőrünkön hosszú ideig életképesek, 

fertőzőképesek maradjanak. 

 

 

 

MIÉRT TÜSSZENTÜNK? 
 

 

A tüsszentés ügyes módszerével próbál a 

szervezetünk megszabadulni a belélegzett káros 

mikrobáktól és a portól. A mikrobák és a por 

fennakadnak az orrszőrünkön, és csiklandozzák az 

orrunkat, az orr erre üzenetet küld az agynak, az 

pedig visszaüzen az orrnak, a tüdőnek, a mellkasnak 

és a szájnak, hogy repítsék ki a betolakodókat.  

 

 

 

 

 

 

 

 

A tüsszentés egy csomó visszataszító dolgot 

tartalmaz: például vízcseppeket, koszt, port, és 

orrváladékot. 

A tüsszentés során a mikrobák 160 km/órás 

sebességgel 2-3 méter távolságra is képesek 

szétszóródni, így aki a tüsszentés irányában áll, 

belélegezheti ezeket. 

Attól, hogy tüsszentéskor kezünkkel eltakarjuk a 

szánkat és az orrunkat, még átadhatjuk pl. az 

influenzavírust másoknak, amikor hozzájuk érünk. 

Ezért célszerű mindig zsebkendőbe tüsszenteni! 

 

 

 

MIKOR? HOGYAN? MIVEL? 
 

 

A mikrobák terjedése ellen az egyik legjobb 

védekezés a kézmosás.  

 

MIKOR?  

Ételkészítés előtt, közben, után; WC-használat előtt, 

után; ha állathoz vagy ürülékéhez értünk; köhögés, 

tüsszentés, orrfújás után; beteggel történt érintkezést 

követően; hazaérkezés után. 

 

HOGYAN?  

A HELYES KÉZMOSÁS 6 LÉPÉSE! 

 

 

MIVEL?  

A csak vízzel történő kézmosás csupán a látható 

koszt távolítja el. Azonban a mikrobák a bőr 

természetes zsírrétegében is megtapadhatnak, s e 

réteg feloldásához szappanra van szükség.  

 

További hasznos információk az e-Bug honlapon, a 

www.e-bug.eu címen érhetők el. 

 

 

http://www.e-bug.eu/


 

MI AZ „e-Bug”? 

 

 

Az e-Bug online oktatóprogram 18 ország – köztük 

Magyarország – közreműködésével jött létre egy 

2005-ben, az Európai Bizottság Egészségügyi és 

Fogyasztóvédelmi Főigazgatósága (DG SANCO) 

által kiírt európai uniós pályázat nyomán. Jelenleg az 

e-Bug szakmai irányítója az Egyesült Királyság 

Egészségügyi Minisztériumának népegészségügyi 

szerve, a Public Health England (a továbbiakban: 

PHE). 2014-re az EU 28 tagállama közül 26 ország, 

valamint Szaúd-Arábia csatlakozott az e-Bug 

hálózathoz. 

 

 

 

 

 

 

Az e-Bug segítségével a 6-10, 11-15 éves korosztály 

szórakoztató formában sajátíthatja el a megfelelő 

személyi higiénére (kéz- és légúti higiéné), a 

szexuális egészségre, a védőoltásokra és a 

felelősségteljes antibiotikum használatra vonatkozó 

alapvető ismereteket. A program érdekesen, 

szemléletesen mutatja be a mikrobák világát, sok 

játék, kísérlet, tesztfeladat, letölthető anyag segíti az 

ismeretszerzést. Legendás tudósok életútjáról, 

munkásságáról, felfedezéseiről is olvashatunk a 

honlapon. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A kezdőoldal alján kiválasztható az ország (Hungary) 

és így jelenik meg a magyar nyelvű változat.  

 

 

 

 

Az e-Bug honlapot nem csak a gyerekeknek ajánljuk, 

hanem tanáraiknak is, hiszen számukra 

óravázlatokat, diákoknak kiosztható feladatlapokat, 

kísérletleírásokat, bemutató-filmeket, recepteket, 

plakátokat és játékokat is kínál. 

 

 

 

SZÍVESEN RÉSZT VENNÉL EGY 

GUINNESS REKORDKÍSÉRLETBEN? 

2016. MÁJUS 5-én  

LEHETŐSÉGED LEHET RÁ! 

 

 

Az e-Bug magyar csapata egy Guinness világrekord-

kísérlet segítségével szeretné terjeszteni a helyes 

kézmosás fontosságát.  

 

 

 

 

A felállított világrekordot csak akkor tudja 

Magyarország megdönteni, ha minél több iskola 

csatlakozik a kezdeményezéshez. Ha sikerül 

megdönteni a csoportos kézmosás jelenlegi 

rekordját, akkor a résztvevő iskolák is bekerülnek a 

rekord-döntők büszke táborába, miközben a diákok 

hasznos ismeretek birtokába jutnak.  

A szervezők hamarosan minden intézményhez 

eljuttatják a rekordkísérletre vonatkozó felhívást és 

annak szigorú szabályzatát 
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