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Ichthyosis és Palmoplantaris Keratoderma 

 

Nincs ellenjavallata a SARS-CoV-2 oltásnak ichthyosis és palmoplantaris keratoderma 

esetén. 

A SARS-CoV-2 elleni oltás az egész népesség számára fontos (létfontosságú), beleértve 

a  ichthyosistól vagy palmoplantaris keratodermától szenvedő betegeket is. Ettől függetlenül a 

betegek, ahogy minden más személy, szabadon dönthetnek arról, hogy be szeretnék-e oltatni 

magukat. 

 

Az oltás azonban erősen ajánlott azoknak, akik súlyos ichthyosis vagy palmoplantar 

keratoderma betegek, különösen, ha rossz az általános állapotuk, például alultápláltak, 

súlyos nyálkahártya-és bőrtörékenységtől szenvednek vagy tüdejük is érintett. 

Az oltás azonban erősen ajánlott súlyos ichthyosis vagy palmoplantaris keratoderma 

betegek számára, különösen kiterjedt nyálkahártya / bőrsérülékenység és szisztémás 

érintettség, mint többek között az alultápláltság és cardiomyopathia (szívizombetegség) 

esetén. 

Kórházi körülmények között javasolt az olyan betegek oltása, akik személyes 

kórtörténetében súlyos allergia fellelhető, beleértve a Netheron-szindrómát. Korábbi 

súlyos anafilaxia esetén a SARS-COV-2 oltás alapos megfontolása javasolt. Az oltás 

lehetősége függ a beteg allergiájának sajátosságaitól. 

Részletes tanácsadásért keresse fel kezelőorvosát. 

 

There is no contraindication to vaccination against SARS-CoV-2 for patients with 

ichthyoses and palmoplantar keratoderma 

 

The vaccination against SARS-CoV-2 is essential for the whole population, including patients 

with ichthyosis or palmoplantar keratoderma. It is, however, up to the patient whether he/she 

wants to get vaccinated, as it is the free choice for any other individual. 

However, vaccination is strongly recommended for patients with the most severe forms of 

ichthyosis or palmoplantar keratoderma, particularly those in poor general condition, 

such as undernutrition, with marked mucous and cutaneous fragility, or with pulmonary 

involvement. 



For patients with a personal history of significant severe allergy, including those with 

Netherton syndrome, vaccination should best be carried out in a hospital environment. 

However, in the context of a previous severe anaphylactic allergy, SARS-COV-2 

vaccination should be discussed with caution. The possibility of vaccination depends on 

the specificity of the allergy of each patient (please read the general information). 

For detailed advice, do not hesitate to contact the specialist who ensures your medical follow-

up by means of email, fax, or telephone. 


