védÔoltások és a fertÔzÔ betegségek
Magyarországon a kötelzô védôoltások beadását rendelet
szabályozza. A kötelezôkön kívül vannak ajánlott védôoltások
különbözô fertôzô megbetegedések ellen (bárányhimlô, rota
vírus, influenza, kullancs okozta agyvelôgyulladás, meningo
coccus okozta agyhártyagyulladás, stb.)

Védôoltások és
a fertôzô betegségek

Az oltásokat szigorú rendben, bizonyos életszakaszokhoz
kötve kapják meg gyermekeink, azonban nincs kizárva, hogy
egyéni oltási tervet készítsünk az elvégzésükre.

Mi a védôoltások célja?
A védôoltások célja, hogy a járványokat okozó, gyakran sú
lyos, esetenként akár halállal végzôdô fertôzô betegségektôl
gyermekeinket megóvjuk.

A védôoltások igen érzékenyek a külsô behatásokra, ezért
fontos, hogy megfelelô környezetben (rendelô, tanácsadó) kap
ják meg a gyermekek az oltást.

Hogyan mûködnek a védôoltások?

http://arsboni.hu/vedooltas-oltas251658240 sunk-vagy-ne-oltassunk/

Fontos, hogy gyermeke egészségének megôrzése érdekében
ne a védôoltásoktól féljen, hanem azok által megelôzhetô sú
lyos, sokszor halált okozó fertôzô betegségektôl!
Védôoltásokkal kapcsolatos kérdésével forduljon bizalom
mal területileg illetékes védônôjéhez!

Tartalmat összeállította
Omanné Földi Melinda és Tóth Györgyné.
A kiadvány a Családok Éve Program keretében készült
a Magyar Védônôk Egyesülete gondozásában.
http://www.costadelsolmagazin.com/content/vedooltasokbiztonsagossaga-mitosz

védÔoltások és a fertÔzÔ betegségek

Védôoltás adásakor az immunrendszert mesterségesen kész
tetjük a védettség kialakítására. A védôoltások a betegségek ter
mészetes kórokozójának elölt, legyengített (attenuált) formáját,
vagy a kórokozónak csak azt a részét tartalmazzák, amely a vé
dettség kialakítását biztosítja.
Védôoltás adásakor szervezetünkben ugyanaz a folyamat
megy végbe, mint amikor szervezetünk az “igazi” kórokozóval

vészhelyzetben hogyan kell védekeznie. A vakcina gyöngített,
vagy elölt kórokozókat, azok részeit, vagy kész ellenanyagot
tartalmaz, és beadása után a szervezetben védettség alakul ki az
adott betegséggel szemben.

Magyarországon 2018-ban a gyermekek kötelezô védôoltásai
az alábbiak*:
néhány napos korban szülészeti intézmény
ben

BCG

DTPa+IPV+Hib+PCV 2 hónapos korban

Vannak-e veszélyei, mellékhatásai a védôoltásoknak?

DTPa+IPV+Hib

3 hónapos korban

DTPa+IPV+Hib+PCV 4 hónapos korban

http://gyermekapolas.hu/kulcsszavak/vedooltasok

találkozik. Azonban a legtöbb védôoltásban lévô antigén hatása
gyengébb a betegségért felelôs “igazi” kórokozó antigén hatá
sánál, ezért a megfelelô védettség elérése érdekében bizonyos
oltásoknál ismétlésére van szükség.
Minden védôoltás tartalmaz adalékanyagokat, illetve a gyár
tás során, a nagyfokú tisztítás ellenére visszamaradó anyagokat
(pl. tojásfehérje). A konzerváló anyagok közül leginkább a tio
merzálról ismert, hogy allergiát okozhat, de nagyon sok védô
oltásban ennek szintje igen minimális, vagy egyáltalán nincs is.
Antibiotikumok hozzáadására a bakteriális szennyezôdés meg
elôzése érdekében van szükség, az oltásokban található antibio
tikum mennyisége az minimális. A felszívódás egyenletesebbé
tételére leggyakrabban alumínium-hidroxidot tesznek védôol
tásokhoz.
A fertôzéssel szembeni hatékony védelmet az immunrend
szer biztosítja. A védôoltás csak segédeszköz a szervezet szá
mára, hogy az immunrendszer megtanulhasson reagálni a ko
moly fertôzésekre. Vagyis az immunrendszerünk „kipróbálja”,

A védôoltásoknak, mint minden gyógyszerkészítménynek
lehetnek mellékhatásai, melyek az oltóanyag jellegébôl, illetve
az oltás technikájából (injekció) adódnak.
A védôoltás beadása után oltási reakciók jelentkezhetnek,
ami lehet hôemelkedés, alacsonyabb láz, az oltás helyén bôrpír,
duzzanat. Az oltási reakciónál súlyosabb mellékhatás az oltási
szövôdmény, mely oltásonként eltérô lehet. Ezekrôl minden
esetben tájékoztatást ad a betegtájékoztató, illetve kérhetjük há
ziorvosunk, gyermekorvosunk felvilágosítását is.

PCV

12 hónapos korban

MMR

15 hónapos korban

DTPa+IPV+Hib

18 hónapos korban

DTPa+IPV

6 éves korban

dTap + MMR
emlékeztetô oltás

11 éves korban, általános iskola 6. osztá
lyában október, ill. szeptember hónapban

Hepatitis B

12 éves korban általános iskola 7. osztályá
ban szeptember és október hónapban

HPV

12 éves leányok, általános iskola 7. osztá
lyában október és május
hónapban(választható védôoltás)

*Oltási naptár; Emberi Erôforrások Minisztériuma útmutatója a 2018.
évi védôoltásokról.

Fertôzô betegségek, melyek ellen életkorhoz kötötten
kapunk védôoltást
•
•
•
•
•
•
•
•

Tuberkulózis (TBC) oltóanyag BCG
Haemophilus influenzae b) HIB
Torokgyík, szamárköhögés, merevgörcs (DPT)
Járványos gyermekbénulás (Poliomyelitis) IPV
Mumpsz, kanyaró, rózsahimlô MMR
B típusú fertôzô májgyulladás (Hepatitis B)
PCV-Pneumococcus baktérium okozta megbetegedés
HPV – Humán papillomavirus okozta megbetegedés

