Tájékoztató dTap védıoltás esedékességérıl
(A fertızı betegségek és a járványok megelızése érdekében szükséges
járványügyi intézkedésrıl szóló többszörösen módosított 18/1998. (VI. 3.)
NM rendelet 5. és 15. §-a alapján)
Tisztelt Szülı/Gondviselı!
Értesítem, hogy ………………………….…………...……….nevő gyermeke
dTap emlékeztetı védıoltásra kötelezett.
Az oltás helye: az Állami Népegészségügyi Szolgálat illetékes Kistérségi
Intézete által kijelölt oltóhely (HISZK Kalmár Zsigmond Tagintézmény
orvosi rendelı)
Az oltás idıpontja: az esedékes tanév elején ısszel
Oltást végzı orvos: Dr Borda Stefánia
Ha gyermeke a védıoltást már megkapta, vagy 1 éven belül sérülés miatt
Tetanusz oltást kapott, vagy a védıoltás alól betegsége miatt végleges
mentessége van, kérjük, szíveskedjen haladéktalanul igazolni.
Tájékoztatom, hogy amennyiben gyermeke kötelezı védıoltása,
megalapozott orvosi indok nélkül, többszöri értesítés ellenére elmarad, akkor
az ÁNTSZ illetékes kistérségi intézete a védıoltás beadását határozattal
rendeli el.
Fontos, hogy még az oltás elıtt tájékozott legyen! A védıoltással kapcsolatos
fontosabb tudnivalók:

A védıoltás 3 súlyos betegség, a torokgyík (Diphteria, d), a merevgörcs (Tetanus,
T) és a szamárköhögés (Pertussis, ap) ellen a szervezetet emlékezteti - az
alapimmunizálás keretében csecsemı és kisgyermekkorban kapott oltások révén - az
ellenanyag termelésre. A megbetegedések megelızése céljából Magyarországon, az
általános iskolák 6. osztályát végzı gyermek, illetve az adott évi Védıoltási
Módszertani Levélben meghatározott korcsoport dTap emlékeztetı védıoltásra
kötelezett.
A torokgyík baktérium okozta fertızıbetegség. A kórokozó fıleg a légutakat
támadja meg. A torokban, rendszerint a mandulákon, ritkán a gégében, vagy más
nyálkahártyán tapad meg és vaskos szürkés lepedéket hoz létre. Súlyos légzési
nehézséget és esetenként fulladást okoz. A baktérium toxint (mérget) termel, ami
idegrendszeri károsodást, szívbetegséget, vesekárosodást okoz, esetenként halálhoz
vezet. Magyarországon 1938 óta kötelezı védıoltás, az oltott egyének a betegség
ellen védettek.
A merevgörcs igen súlyos, magas halálozási arányú betegség. A baktérium földdel
szennyezett seben keresztül jut be a szervezetbe és ott toxint (mérget) termel. A
toxin súlyos idegméreg, amelynek hatására az izmok görcsös állapotba kerülnek.
Magyarországon 1942 óta oltanak tetanus ellen.
A szamárköhögés kínzó köhögéssel, hangos belégzéssel járó, több hétig tartó
bakteriális betegség, mely a légúti váladékkal terjed. A betegség légúti és
idegrendszeri szövıdményeket okoz. Magyarországon 1953 óta kötelezı védıoltás
van ellene.
Az oltás helyén fellépı bırpír, duzzanat, érzékenység az oltás velejárója lehet.
Jelentkezhet láz, nyugtalanság. A lázas állapot gondos megfigyelést és folyamatos
lázcsillapítást igényel. A tünetek tartós fennállása esetén haladéktalanul
jelentkezni kell a háziorvosnál!
A felmerülı kérdésekre szívesen adunk felvilágosítást az oltásokat megelızıen
hétfınként 8-9 óráig személyesen az iskolai egészségügyi szobában:

......









Aláírásommal igazolom, hogy a dTap védıoltásról szóló tájékoztatást, valamint az
oltóhelyen való megjelenésrıl szóló értesítést megkaptam és átvettem:
Dátum:……………………………..
………………………………
…………………………………
Gyermek neve
Szülı aláírása
KÉREM AZ ALÁÍRT PÉLDÁNYT AZ ISKOLAVÉDİNİNEK ELJUTTATNI!

Kádár Ágnes
iskola védını

Dr. Borda Stefánia
iskolaorvos

