VÉDŐOLTÁSOK GYERMEKKORBAN

Kötelező védőoltások : Folyamatos életkorhoz kötött védőoltások
Kampányoltások:

Iskolai védőoltások

A 2016.év III. negyedévtől ( július 1-től)érvényes oltási naptár
Folyamatos oltások
Oltás
BCG
DTPa+IPV+Hib+PCV
DTPa+IPV+Hib
DTPa+IPV+Hib+PCV
PCV
MMR
DTPa+IPV+Hib
DTPa+IPV

Életkor
Kötelező
Önkéntes
0-4 hét
2 hónap
3 hónap
4 hónap
12 hónap
15 hónap
18 hónap
6 év

Megjegyzés
szülészeti intézményben

Kampányoltások
Kötelező

Önkéntes

MMR revakcináció

11 év

szeptember hónapban az általános
iskolák VI.osztályában (6.évfolyamot
végzők)

dTap emlékeztető oltás

11 év

október hónapban az általános iskolák
VI.osztályában ( 6.évfolyamot végzők)

12 év

a 2016/2017. tanévben, szeptember
hónapban az általános iskolák
VII.osztályában (7.évfolyamot végzők)
I.oltása

Hepatitis B

HPV

12 év
(leányok)

a 2016/2017. tanévben, szeptember
hónapban az általános iskolák
VII.osztályában (7.évfolyamot végzők)
I.oltása

Rövidítések :
BCG:

Tuberkulózis elleni védőoltás

DTPa :

Torokgyík, merevgörcs ( tetanusz), szamárköhögés elleni védőoltás

Hib:

Haemophilus influensae (baktérium neve) okozta agyhártyagyulladás
elleni védőoltás

IPV :

Gyermekbénulás elleni védőoltás

PCV :

Pneumococcus ( baktérium neve ) okozta agyhártyagyulladás elleni
védőoltás

MMR :

Kanyaró, mumps, rózsahimlő elleni védőoltás

dTap :

Torokgyík , tetanus, szamárköhögés elleni emlékeztető oltás

HPV :

Méhnyakrák elleni védőoltás

Alapimmunizálás: első védőoltás (történhet több részletben)
Emlékeztető oltás: a megfelelő védelem miatt a kötelező védőoltásoknál meghatározott
rendelet szerinti idő intervallumban. A nem kötelező védőoltásoknál az alapimmunizálás után
javasolt idő intervallumban. ( Ennek az időpontját mindig meg kell határozni az utolsó
oltáskor !!! A szülők legfontosabb feladata ennek a nyilvántartása.)
Nem kötelező védőoltások:
Meningococcus Neisseria (a kórokozó neve ) okozta agyhártyagyulladás elleni védőoltás.
A kórokozónak A B C típusa ismert. Magyarországon a C és B típusú okozza a megbetegedést.
A típusú megbetegedés még nem fordult elő.
Tekintettel, hogy az utóbbi időben megszaporodott a C típusú Neisseria okozta
agyhártyagyulladásra változott az oltási javaslat.
Ha 1 éves kor előtt kezdjük az alapimmunizálást akkor 3 oltásra van szükség, 1 éves kor után
kezdve 1 oltás elegendő az alapimmunizáláshoz.
Az a gyermek, aki 6 éves kora előtt részesült alapimmunizálásban Meningitec, Menjugate vagy
NeisVac-C oltással azt az utolsó oltáshoz képest 3 év múlva kell emlékeztető oltásban részesíteni.

Az, aki 6 éves kora után kapta a gennyes agyhártyagyulladás elleni oltását, azt 5 év múlva kell
emlékeztető oltásban részesíteni. A 2 éven aluliak számára 70%-os TB támogatással felírhatók
ezen konjugált vakcinák.
A B típusú Neisseria okozta agyhártyagyulladás ellen is van már védőoltás, annak beadási
sémáját személyes úton célszerű elmagyarázni.
A kullancs okozta agyvelőgyulladás elleni védőoltás:
A beteg kullancsok 2 fajta betegséget okoznak. Az egyik a Lyme-kór, amely tartós antibiotikum
kezeléssel gyógyítható. A másik betegség a kullancs okozta agyvelőgyulladás, amely ellen 2
fajta védőoltás áll rendelkezésre (FSME, Encepur). Az oltásokat a kullancsok tavaszi aktivitása
előtt, lehetőleg télen kell elvégezni.
Az alapimmunizálás 3 oltásból áll. Az 1. oltást követő 1-3 hónap múlva kell beadni a 2. oltást és
az ezt követő 9-12 hónap múlva a 3. oltást. Gyorsított eljárás is van!!!
A védettség fenntartása érdekében az alapimmunizálás után az első emlékeztető oltás beadására 3
év múlva van szükség, ezt követően 49 éves korig 5 évenként kell emlékeztető oltást adni, 49 éves
kor felett az emlékeztető oltások beadása 3 évenként esedékes.
12 éves kor felett a felnőtt típusú FSME ill. Encepur oltóanyag javasolt.
Bárányhimlő ellen is létezik védőoltás VARILRIX néven.
A vakcina 9 hónapos kortól adható, de érdemes megvárni vele a 15 hónapos életkort. A
leghatékonyabb védelmet minden életkorban a két oltásból álló oltási sor beadásával érhetjük el.
A második adagot legalább hat héttel, az első adag beadását követően célszerű beadni, de
semmilyen körülmények között nem adható be négy héten belül. Ha a második oltás beadása
előtt a gyermek bárányhimlős lett, nincs szükség az emlékeztető vakcinációra.
A fenti megbetegedések a legveszélyesebbek, ezért emeltem ki őket. Más betegségek ellen is
létezik védőoltás.
Tekintettel arra, hogy Vas megyében kb. két hete halálos meningococcus agyhártyagyulladásos
betegség fordult elő, kérném a szülőket, átnézni gyermekük oltási könyvét. Az emlékeztetető
oltások rendjének megváltozása miatt, azoknál, akik a Neis-Vac ill. Menjugate oltást kapták a
személyes szülői egyeztetés is szükséges a gyermekorvosi rendelőben.

Továbbá javasolnám, hogy az otthoni számítógépükön, sőt hordozható tárolón (pendrive) is a
családok tartsák nyílván a kötelező és a nem kötelezően megkapott védőoltásokat, valamint a
várható emlékeztető oltások időpontját. A gyakori külföldi tanulmányutak miatt ez fontos.
A bárányhimlő elleni védőoltás beszerzésében az önkormányzat egy korosztály oltásának árát az
elmúlt évben vállalta, sőt a továbbiak tekintetében is kész ezt megtenni. Az egész korosztály nem
került az elmúlt évben leoltásra, mert a szülők egy része nem kérte. Igény esetén a lehetőség az
idén is fennáll.
A kötelező védőoltások eljárás rendjében az oltóorvos egy nagyon fontos láncszem, akinek
kötelessége a mindenre kiható tájékoztatás, emellett a védőnői szolgálat a területi statisztikai
nyilvántartást is végzi.
A nem kötelező védőoltások eljárás rendjében az oltóorvos szerepe még nagyobb, mert
kötelessége tájékoztatni a szülőket, hogy milyen védőoltások léteznek. Ennek tettem most
részben így eleget, ami persze nem pótolja a személyes megbeszélést! A beadásról ill. a be nem
adásról a döntést végül a szülőknek kell meghozni.
Vép, 2016. május 15.

Dr. Garda Károly házi gyermekorvos

