Alulírott …………………….……..…...........................................(szülõ) aláírásommal igazolom,
hogy részletes tájékoztatást kaptam gyermekem orvosától a kötelezõ, önkéntes és ajánlott csecsemõés gyermekkori oltásokról.
Az oltási naptárat átvettem.
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Az orvosnál marad!

1.

2.
3.

Torokgyík, tetanus és szamárköhögés, illetve fertôzô gyermekbénulás és Haemophilus inﬂuenzae
B típusa által okozott agyhártyagyulladás elleni védôoltás.
11 éves korban változás történt
diphteria, tetanus oltás (10 évente
ezután ismétlés javasolt) elônyös
dTap oltás (Boostrix használata!
2009 második felétôl).
Hepatitis B vírus elleni oltásra
születéstôl van lehetôség (vírushordozó anyák gyermekeinek
kötelezô) HAV együtt adása esetén
kombinált vakcina is alkal
mazható- Twinrix 1 éves kor felett.
Új! Pneumococcus konjugált
vakcina, Prevenar13 2 éves
kor alatt ingyenes oltás. (korábban elkezdett Prevenar oltás
felzárkózó oltására is.)
Életkorhoz kötött oltási séma!

4.

Rotavírus elleni vakcinák:
Rotarix, Rotateq. Az oltást 6 hónapos korig be kell fejezni!!!

5.

Bárányhimlô elleni vakcina:
Varilrix, (megváltozott oltási
séma! 12 hónapos kor felett,
2 oltás minimum 4 hetes
idôközzel).

6.

7.

Inﬂuenza elleni oltások, split
vakcinák: Fluarix-, Vaxigrip (Junior/Adult) 6 hónapos kor felett
alkalmazható. 9 éves kor alatt
elsô oltás alkalmával 2 oltás, 6
hét különbséggel. Teljes vírus
vakcina: Fluval AB 3 éves kor felett
egy oltás. Az inﬂuenza oltások
ismétlése évente szükséges.
Meningococcus C elleni konjugált vakcinák: Meningitec,
Neisvac, Menjugate 6 hetes kortól
van lehetôség oltásra.

8.

Új!Meningococcus A,C,W-135,Y
elleni konjugált vakcina: Menveo
11 éves kortól. Kiemelkedô fontosságú külföldi utazás esetén, illetve
tartós külföldi tartózkodás (kollégium) esetén serdülô korban, ﬁatal
felnôtt korig!

9.

Kullancs encephalitis elleni oltások:
FSME-, Encepur (Junior/Adult). Lakóhelyük, életvitelük miatt (kirándulás) veszélyeztetettek oltása egy
éves kor felett lehetséges.

10.

Hepatitis A vakcinák: Havrix,
Vaqta, Twinrix (Junior/Adult) alkalmazása 1 éves kor felett megengedett. Utazás esetén, vagy
járványos megbetegedések esetén.

11.

Humán Papilloma vírus elleni oltás kamaszkortól elsôsorban nôk
számárára (Silgard, Cervarix).

A fenti táblázat a Magyarországon patikai forgalomban elérhetô védôoltásokat tartalmazza.
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