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Kérem, hogy válaszában a fenti számra hivatkozzon! 
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Valamennyi alapellátást végző háziorvos és házi gyermekorvos részére 

SZÉKHELYÉN 

Tisztelt Kolléga! 

oltóanyag 

Mint Ön által is ismert az influenza megbetegedés elleni minél szélesebb körű védelem 
kialakítása és az ingyenes hozzáférés biztosításának érdekében az állam megvásárolta a 
Vaxigrip Tetra influenza elleni védőoltás gyártó által felajánlott mennyiségét. 

Az oltóanyag hamarosan betárolásra kerül a Nemzeti Népegészségügyi Központ disztribúciós 
raktárába, ahonnan megtörténik a kormányhivatalok részére a kiszállítás. Önök a 
kormányhivataloktól közvetlenül igényelhetik az oltóanyagot a betegek számára. 

A Vaxigrip Tetra vakcinát elsősorban a már korábban meghatározott 6-35 hónapos kockázati 
csoportba tartozó kisgyermekek immunizálására kell felhasználni, továbbá az egyébként 
egészséges kisgyermekek részére, mivel a számukra más oltóanyag nem áll rendelkezésre. 

Ezen kívül az oltóanyag alkalmazható a várandósok, autoimmunbetegségben szenvedő 

felnőttek, szervátültetettek, köztük is először azok, akik még nem voltak influenza elleni oltva 
az átültetés után, illetve azon veszélyeztetett felnőttek védőoltására, akik valamilyen okból a 
felnőttek részére rendelkezésre álló vakcinával nem olthatók. 

Fokozott figyelmet kell fordítani a zárt közösségekben lakó gyermekek (csecsemő

gyermekotthonok) védelmére. Felhívom ezzel kapcsolatban a figyelmet, hogy az 1997. évi 
CLIV. törvény az egészségügyről 57. § (4) bekezdése szerint „A védőoltásra nem kötelezett 
személy kérésére - kiskorú esetében törvényes képviselője hozzájárulásával - orvosilag 
indokolt esetben védőoltásban részesíthető. " 
A fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi 
intézkedésekről 18/1998. (VI. 3.) NM rendelet alapján az influenza ellni védőoltás a 
megbetegedési veszély elhárítása céljából önkéntesen igénybe vehető térítésmentes 
védőoltások körébe tartozik, ezért a fenti intézményekben gondozott gyermekek oltásához a 
törvényes képviselő hozzájárulása szükséges. 

Járványügyi és Infekciókontroll Főosztály 

Cím: l 097 Budapest Albert Flórián út 2-6„ 143 7 Budapest Pf.: 777.; Pf.: 839 Tel: + 36 l 476 1100, 
e-mail: jarvany.titkarsag@nnk.gov.hu, 

Hivatali kapu KRID azonosító: 355530977 
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Az oltások nyilvántartásában és jelentésében egyebekben a kormányhivatalok által kiküldött 
utasítások az irányadóak. 

Segítő együttműködését köszönöm. 

Budapest, 2020. október . 2L . 
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