Tájékoztató MMR 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
MMR 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: várhatóan tanévkezdéskor ısszel
Oltást végzı orvos: Dr. Borda Stefánia
Ha gyermeke a védıoltást már megkapta, 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:

......









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!

Milyen védıoltás az MMR (Morbilli=Kanyaró, Mumps=Járványos
fültımirigy gyulladás, Rubeloa=Rózsahimlı)?A kötelezı védıoltás elsı
oltását Magyarországon minden kisded 15 hónaposan kapja. A tartós
védettség kialakításához 11 éves korban (illetve 6. osztályban) az oltás
ismétlésére van szükség. A védıoltás hatására ellenanyagok termelıdnek a
szervezetben, melyek megvédenek a betegségtıl.
Ki nem kaphat MMR oltást? Lázas, beteg gyermek nem oltható.
Immunhiányos állapotban (daganat ellenes kezelés, veleszületett
immunhiány) az oltóanyagban lévı gyengített vírusok is betegséget tudnak
okozni. Immunglobulin pótlás vagy vérkészítmények az oltás védıhatását
csökkentik. Terhes nık nem olthatók.
Milyen mellékhatása lehet az MMR oltásnak? Az oltóanyagban gyengített
élı kanyaró, rózsahimlı és mumpsz vírusok vannak. A természetes
fertızéshez hasonló módon hat az immunrendszerre. Ennek megfelelıen, a 714. nap között un. oltási betegség léphet fel lázzal, kiütéssel, esetleg
nyálmirigy duzzanattal. A tünetek sokkal enyhébbek, mint a természetes
betegségnél és 1-2 napnál nem tartanak tovább. 1 millió oltott közül egynél
léphet fel súlyosabb szövıdmény, agyvelıgyulladás formájában.
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.
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