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MMR átoltottság változása az EU-ban



Aktív és passzív immunizáció

Aktív = antigén beadása

1. Élő, de betegséget nem okozó, attenuált
kórokozó  
tartós, előhívható védettség
immunhiányos állapotban nem adhatók
általában két oltás kell belőlük 

BCG, MMR, VZV, rota, sárgaláz
2. Elölt, inaktivált és tisztított antigént 
tartalmazó vakcinák
kevesebb oltási reakció, sérült immunitásúak 
is olthatóak,  de oltási sor, booster szükséges
1. Inaktivált kórokozó
HAV,FSME, Rabies, Poliovírus
2.  Toxoid
Te, Di
3. Alegység
Inf.
4. Tisztított antigént tartalmazó vakcinák
hepatitis-B vakcina (HBsAg)      
Pneumocccus

Immunogenitás (projektív ellenanyagszint%)
Reaktogenitás (várt, nem várt reakciók %)
Hatékonyság  efficiacy (incidencia csökkenés, % 
100 % átoltottság mellett

Hatásosság effectiveness valódi mért válasz

Passzív
Antitestek bevitele,  azonnali hatás
Hatástartam ( 1-3 hó)

Ha aktív nem végezhető, vagy nem
várható válasz (aktív nem élővel együtt is)

Alkalmazás: 
Immunhiányban rendszeres pótlás (IVIG, SCIG)

Közvetlen fertőzési veszély esetén 
Hyperimmunglobulin

tetanusz, TETIG 250 ne/TETIG 500  ne
hepatitis B (HBsAg poz anyák újszülöttjei < 12 h 

tűszúrásos sérülés), HEPATECT 50 NE/ml 
iv. UMANBIG 180 NE/ml im

CMV (immunszupprimáltak, transzplantáltak) 
CYTOTECT CP inf.

perinatális varicella  VARITECT CP iv. 
Humán gamma globulin
HAV ahol ellenjavallt vagy hatástalan az  
aktív oltás



1900 1960 1980 2000

Vakcina Fehérjék Vakcina Fehérjék Vakcina Fehérjék Vakcina
Fehérjék/

poliszacharidok

Himlő ~200 Himlő ~200 di 1 diD 1

Összesen ~200 Diphtéria 1 Tetanusz 1 Tetanusz 1

Tetanusz 1
Egészsejtes 

pertussís
~3000

Acelluláris 

pertussis
2-5

Egészsejtes 

pertussis
~3000 Polio 15 Polio 15

Polio 15 Kanyaró 10 Kanyaró 10

Összesen ~3217 Mumpsz 9 Mumpsz 9

Rubeóla 5 Rubeóla 5

Összesen ~3041 HiB 2

Varicella 69

Pneumococc

us
8

Hepatitis B 1

Összesen 123-126
Paul A. Offit, MD; Jessica Quarles; Michael A. Gerber, MD; Charles J. Hackett, PhD; Edgar K. Marcuse, MD; 

Tobias R. Kollman, MD; Bruce G. Gellin, MD; and Sarah Landry Addressing Parents’ Concerns: Do Multiple 

Vaccines Overwhelm or Weaken the Infant’s Immune System?Pediatrics 2002;109;124-129

Sok védőoltás - legyengülő immunrendszer? 

Vakcinákban található immunogén proteinek és poliszacharidok 

számának változása 1900 és 2000 között





Kontraindikáció, nem kontraindikáció
1. Lázas betegség
2. Immunológiai károsodás
(gyanú) élővírus, BCG nem
= veleszül. immundeficiencia.
=szerzett immunhiány (alapbetegség
onkoheam. autoimmun megbetegedés
/kezelés)
3. Súlyos OKNE ugyanazon oltásra nézve
anafilaxia= abszolút kontraind.
túlérzékenység = védőoltás tanácsadó
4. Várandósság (élő vírus soha - 3 hó
várakozás!)

1. Allergia, asztma, atópia,, alim. tojásf. all.
2. Konvulzió a családi anamnézisben
3. Lokális szteroid kezelés
4. Dermatózisok, ekcéma, vagy
más lokalizált bőrbetegség

5. Krónikus szív-, tüdő, vesebetegség
6. Neurológiai betegségek stabil állapota
7. Újszülöttkori sárgaság
8. Újszülöttkori kis súly
9. Koraszülöttség
10. Alultápláltság
11. Tünetmentes HIV fertőzött nem élő
vakcinák

? Klinikai védőoltási tanácsadó, kormányhivatal járványügyi osztálya

Mellékhatások bejelentéséhez útmutató:www. oltasbiztonsag.hu



Várandósság 
• 1. Attenuált oltóanyag

• - Élő ágenst tartalmazó oltóanyaggal történő immunizáció és a tervezett várandósság között 3 
hónap várakozás javasolt. 

• - Élő kórokozó tartalmú oltóanyaggal várandósság alatt - tervezetten - immunizáció nem 
végezhető. 

• - Ha a terhesség a védőoltás beadása után derül ki, nem szükséges annak megszakítása.

• 2. Inaktív oltóanyag

• Várandósság alatt mérlegelni kell a megelőzendő fertőzés veszélyét. 

• - Amennyiben a fertőzés megelőzése egyértelmű előnnyel jár (tetanusz / veszettség 
posztexpozíciós profilaxisa, influenza , hepatitis A, meningococcus, pertussis elleni oltás) az 
immunizáció az első trimeszterben is elvégezhető. 

• 3. Várandós környezetében bármilyen védőoltás alkalmazható

• Várandósok oltása VML, 2018



Védőoltások és műtétek

1. Vitális indikációval végzett beavatkozás az immunizáció idejétől függetlenül, bármikor
elvégezhető és el is végzendő.
Vitális indikációval adott védőoltás(ok) után (pl. tetanusz, veszettség, hepatitis B) azonnali
műtéti beavatkozás is biztonsággal elvégezhető.

2. Elektív műtét védőoltás beadását követően.
2.1. A műtét végzése védőoltás beadását követően:
a) Inaktivált vakcina - 72 óra várakozás ajánlott,
b) Élő vakcina - 14 nap várakozás ajánlott.

Védőoltás beadása műtéti beavatkozás után
a) Általában a posztoperatív rekonvaleszcencia időpontja egyben az olthatóság időpontja is,
hacsak különös körülmény ezt nem sürgeti, általában a műtét típusától függően 1-2 hét (pl.
sérvműtét, tonzillektómia, lépeltávolítás stb.)

b) Kiterjedt, roncsoló sérülések, polytrauma miatt végzett és/vagy szövődményes műtétek, illetve
immunszuppresszióval is járó beavatkozások – pl. szervátültetések – után javasolt a klinikai
védőoltási szaktanácsadók orvosaival konzultálni az oltandó egyedi oltási tervének kialakítása
céljából



Védőoltások (élő vírus) és humán vérkészítmények

Immunglobulin: élő vírusvakcina adását követően 3 hétig nem adhatót, ha mégis szükséges,
az oltás ismétlendő.

Javasolt oltás intervallumok vérkészítmények adását követően
Mosott VVT koncentrátum 0
VVT massza, teljes vér 6 hónap
Plazma, trombocita szuszpenzió 7-11 hó
Terápiás immunglobulin ív 8-11 hó

Terápiás célú IG után 8-11 hó
Tetanusz, HBV immunglobulin után 3 hónap
HAV miatt adott immunglobulin után 3 hónap
Rabies immunglobulin után 4 hónap
Varicella, CMV immunglobulin után min 3 hónap

Kanyaró oltás esetén 12 hónap



Életkorhoz kötött oltások pótlása
(18/1998. NM rendelet)

1, legrövidebb időn belül pótolni 

2, közösségek orvosai ellenőrzés, pótlási kötelezettség 

ha egyetlen oltást sem kaptak: első alkalommal DTPa-IPV+Hib védőoltásban, majd két alkalommal, 

4-6 hetes időközzel DTPa-IPV védőoltásban kell részesíteni; 

ha csak egy oltást kaptak: első alkalommal DTPa-IPV+Hib majd egy alkalommal 4-6 hetes 

időközzel DTPa-IPV oltásban kell részesíteni; 

ha két oltást kaptak: egy alkalommal DTPa-IPV+Hib oltást kell adni. 

Ha a betöltött 6 éves korban esedékes diftéria, pertussis, tetanusz és a járványos gyermekbénulás 

elleni oltás idején megállapítható, hogy az oltandó gyermek egyetlen DPT oltást sem kapott, vagy 

csak egyetlen alkalommal részesült DPT oltásban, akkor 4-6 hetes időközzel kétszer kell DTPa-

IPV vakcinával alapimmunizálni. Az ilyen gyermeket egy év múlva DTPa-IPV emlékeztető 

oltásban kell részesíteni. 

....



Magyarországon ideiglenesen tartózkodó gyermek
(18/1998. NM rendelet)

Az életkorhoz kötött kötelező védőoltások a három hónapnál hosszabb ideig Magyarországon

tartózkodó nem magyar állampolgárok számára is kötelezőek és ingyenesek.

A külföldi szülők nem ismerik a magyar védőoltási rendszert, gyakran gyermekorvosi és védőnői
ellátást sem vesznek igénybe, így kikerülnek az egészségügyi ellátók és a hatóság látóteréből.

A csecsemők pedig nem kapják meg a szükséges védőoltásokat, veszélyeztetve ezzel a gyermek
és a közösség egészségét. Figyelembe venni addig kapott oltásokat.

MMR 2 dózis < 4 éves kor

Prevenar 13 kevesebb

Infanrix Hexa

MMR+MenC

Vaccine schedules in all countries of the European Union

https://vaccine-schedule.ecdc.europa.eu/



Nyájimmunitás

- Indirekt védelem

- hatékony vakcina

- magas átoltottság

- adott területre érvényes

www.vacines.gov/basics/pro

tection



Oltásmegtagadás 18/1998. NM rendelet 5.§

• elmaradt oltás esetén felvenni  a kapcsolatot törvényes képviselővel, 

ha sikerült elérni az oltást: 

• egyedi oltási rend kialakítása

• határozat  formájában kötelezni az oltásra

• szabálysértésre felhívják a figyelmet

• határidő után ellenőrzés

• ha nem:

• bírság, nem fizeti be, NAV behajtja

• ha újra nem engedi oltatni, újabb bírság



 Infekcióra fogékony populáció arányának emelkedése (várható életkor, 

alapbetegségek)

 Antimikrobás terápia hatékonyságának korlátai

 Szepszist túléltek életkilátásai

 Multirezisztens mikrobák száma emelkedik

 Leghatékonyabb prevenciós eszköz a vakcina

 INDIKÁCIÓK:

 Korábban alkalmazott oltások hatékonyságának fenntartása pl. FSME? 

HAV

 Infekciók kialakulásának, terjedésének megelőzése pl. utazás, 

foglalkozás

 Életkorral, csökkent immunitással járó alapbetegségek esetén kialakuló 

csökkent védekezőképesség kompenzálása pl. Pneumococcus

Felnőttkori oltások indikációi



minden fogékony felnőtt számára javasolt, rizikócsoport, nincs ajánlás ,

ha a gyermekkorit megkapta, védett kék csillag - családtervezőknek

http://www.vacsatc.hu





Megbetegedési veszély 

1. Hastífusz kórokozó-hordozó környezetében élő veszélyeztetett személyek

2. Diphtéria, pertussis kontakt - egyedi mérlegelés 

3. Kanyaró:  A kanyarós beteg fogékonynak tekinthető környezetében 

3.1. Aktív. 12-14 hónapos +   15 hónap -48 éves közti oltási dokumentációval nem rendelkező, 

valamint a korábban újraoltásra kötelezett, de revakcinációban nem részesült személyek 72 órán  

(MMR vakcina)

3.2. Passzív: 6 napon belül (0,25 ml/ttkg 16%-os humán gamma-globulin) a 12 hónaposnál 

fiatalabb csecsemők, illetve azon 48 évesnél fiatalabb, kanyarón át nem esett, kanyaró ellen nem 

oltott személyek, akiknél az aktív immunizálás ellenjavallt

4. Rubeóla  >15 hónapos-<43 éves, oltási dokumentáció nincs = ( MMR vakcina)

5. Mumpsz: >15 hónapos-< 34 évesnél fiatalabb, oltási dokumentáció nincs = (MMR vakcina). 

6. Hepatitis A 

1. korábban nem oltott, 1 évnél idősebb szoros kontakt a lehető legkorábban, legkésőbb  14. 

napig aktív (1 oltás) immunizálás

2. humán IG ahol aktív nem adható (csecsemő), vagy várhatóan nem hatékony (immunsz.)

3. Bölcsőde, 1-3 évesek közössége = gyermekek és személyzet aktív

4. Óvoda, iskola csoport, osztálytársak oltása

5. Terület OKI (városrész)

7. HBV 

1. HBsAG poz. Mater passzív 12 h –n belül + aktív (12 órán belül, 1, 6 hó múlva)

2. ha ismeretlen státus aktív elkezdése + mater szűrés ha pozitív, lehető leghamarabb, de 1 héten 

belül passzív is



Tetanusz 

Profilaxis 1941. után születettek immunizáltak

Aki alapimmunizálásból kimaradt: 

3 toxoid:  0+min 4 hét +6-12 hó immunizálhatóak



Lyssa

A veszettség elleni oltás megkezdése indokolt, 

igazoltan veszett állat

gyanús állat   

nem megfigyelhető

megfigyelés ideje alatt veszettségre gyanússá 

válik, elkóborol, elpusztul, kiirtják

inokulált állati csalétek

veszett állat teje  az állat megbetegedése előtti 

5. naptól kezdődően nyersen, hígítatlanul 

A veszettség elleni oltás nem indokolt, 

a kutya, macska egészséges, és 14 napig 

megfigyelhető,

tenyésztési és tartási körülmények kizárók

a kontaktus nem jár sérüléssel, benyálazással, 

vagy a kontaktus indirekt

veszett tehén tejét hőkezelés után 

fogyasztották.

A veszettség elleni védőoltási sorozat 

megkezdése egyedi elbírálást igényel:

természetes élőhelyén élő apró rágcsálókkal 

történt az expozíció,

a fentiekbe be nem sorolható egyéb (pl. 

madarak) expozíciók merülnek fel.



Postexpozíciós oltás

2-1-1 séma (0+, 7, 21. nap)  (a 2 különböző testtájék bal és jobbkar,  kisgy. bal és jobb comb) (nem vagy 5 

évnél régebben oltott) 

1+1 séma ( 0.+3. nap ) Öt éven belül teljes oltási sorozat esetén

2+1+1+1 séma (5 alkalommal összesen 6 adag) 0+0, 3,7,14,28)

Fokozott fertőződési veszélynek kitett, valamint a csökkent védekezőképességű személyek

Fokozott a fertőződés veszélye, ha fejsérülés történt, ha a páciens többszörösen, több helyen mélyreható 

sérülést szenvedett, vagy ha a sérülés és az oltási sorozat megkezdése között két hét, vagy annál több idő 

telt el. 

Preexpozíciós profilaxis: 

Állandó vagy gyakori fokozott kockázatnak kitett személyek (laboratóriumok munkatársai,állatorvosok és 

asszisztensek, ebrendészeti dolgozók, vadászok, erdészek, vadőrök, vágóhídi dolgozók, állatkitömők, 

barlangászok) . 

0.+7.+21. vagy 28. + emlékeztető 1 év múlva + 5 évente 1 booster dózis (immunszuppr. nem!)

Aktuális lyssa-fertőzés gyanúja 

- a posztexpozíciós oltások utáni újrafertőződés esete

Lyssa



csecsemő- kisdedkor: gümős agyhártyagyulladás , nagy halálozás, súlyos

maradványtünetek 

BCG lehetőleg 4 hetes korig, < 1 év, védőnők intézik., újraoltás nincs

késleltetett BCG nem befolyásolja többi oltás beadását.

Jelentendő: BCG lymphadenitis szokatlan reakció, tályog

HIV fertőzött. anyák újszülöttje nem kap BCG-t. Csak  vertikális fertőzés kizárása

(csecsemő negatív eredményű PCR) után



Pertussis
(2014,  20,, 10% csecsemő, 15 családi halmozódás)

cseppfertőzés - nem nagyon beteg személy
Forrás:oltatlan, köhögő heteken át, rohamokban 
jelentkező köhögés, 
a köhögési roham végén hányás 
„szamárhang” a mély belégzéskor

Dg:
Klinikai: mással nem magyarázható > 2 hét 
köhögés, vagy rohamokban, vagy kínzó 
belégzéssel indulva, vagy apnoéval vagy 
hányással
Mikrobiológiai: kórok. izolálás, PCR
Epidemiológiai: igazolt esettel való kapcsolat

11 éves oltás után
10 év után és 10 évente revakcináció dapT
CDC :  minden várandósság során (27-36. hét, 
inkább az első felében Tdap

Fészek immunizáció újszülöttek
Harmadik, negyedik részlet között min, 6 hó



Vakcina 

neve Rotarix/GSK Rotateq/MSD

Adagolás Humán attenuált törzs G1[P8]
Bovin/humán reasszortáns pentavalens 
G1,G2,G3,G4, & P[83 

Adagolás

2 orális dózis
6 – 24 hetes kor minimum 4 hét 
különbséggel

3 orális dózis6 - 32 hetes korúak

Minimum 4 hét különbséggel

Együttadás 
más 
vakcinákkal. igen Igen

I

Rotavírus

Szerotípus/ keresztreakciós 
immunitás
A több a jobb?
Nyájimmunitás?



MMR, nyájimmunitás>=95%

Bármelyik betegség behurcolható
Korábban nem oltottak, fogékonyak oltása  fontos
Rubeóla 1989 előtt született, két oltást nem kapott személy
Nincs csak R vakcina
Várandós nem oltható: 2 oltás 4 -8 hét közzel,a 2. után 4 héttel jöhet  a várandóság



Varicella 

ECDC. Varicella guidance, 2015
Nelson Textbook of Pediatrics 2015

Két oltás: nincs áttöréses varicella, közösségi védelem, nem olthatók védelme

Postexpozíciós profilaxis < 72 h

HZ: kevesebb és enyhébb az oltottakban, AMI? Stroke?

Zoster oltás > 50, csíraszám magasabb (Zostavax)

Ha mindenkit beoltunk, megszűnhet a külső stimuláció, így a booster hatás is? 

Endogén reaktiváció szerepe:

Francia kolostorok (2009): 920 pap, apáca (~64 év) - izolált közösség, 

HZ 16.2%, általános népességben 15.2%

Does Monastic Life Predispose

to the Risk of Saint Anthony’s Fire 

(Herpes Zoster)?

26



Baxter R, Ray P, Tran TN, Black S, Shinefield HR, Coplan PM, Lewis E, Fireman B, Saddier P. Long-term effectiveness of varicella
vaccine: a 14-Year, prospective cohort study. Pediatrics. 2013 May;131(5):e1389-96. 
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- 74% csökkenés

- 24% csökkenés

- 2% csökkenés

- 90% csökkenés

1 dózis oltás: - 90% csökkenés
2 dózis oltás: - 100% csökkenés

Varivax hatékonyság



Meningococcus pathomechanizmus 

Pathogenic neisseriae: surface modulation, pathogenesis and infection control
Mumtaz Virji Nature Reviews Microbiology 7, 274-286 (April 2009

2014: 206 purulens meningitis (2013 is)
33 Neisseria meningitidis,
50 Streptococcus pneumoniae 
3 Haemophilus influenzae 
120 nem önálló néven Epinfo

http://www.nature.com/nrmicro/journal/v7/n4/full/nrmicro2097.html


Kockázati csoportok, vakcinák

MINDENKINEK EGYÉNI VÉDELEMRE 
VAN SZÜKSÉGE, MERT NEM A 
KÖTELEZŐ PROGRAM RÉSZE, FŐLEG

1. csecsemő, serdülő, fiatal felnőtt
2. immundeficiencia, immunszupr.
3. korábban IMB
4. endémiás területre utazók
5. Foglalkozás fogva:laboratórium, 
nővérek, orvosok orvostanhallgatók, 
6. zárt közösségekben élők gyermekek, 
fiatal felnőttek- pl. kollégium, bentlakás
7. kockázatos életmódot folytatók sokat 
éjszakázók, dohányosok

2014 
54,5% (18 beteg) B, 
30,3%(10 beteg) C,  
3,1% (1 beteg) Y, 
12,1%t (4 beteg) ismeretlen szercsoportú
A TÖBBI 3 SZEROCSOPORT IS BEHURCOLHATÓ
Konjugált MenC MENJUGATE Neis-VacC   > 2 hó
Konjugált MenC ACW135,Y Menveo > 2 Nimenrix > 1
Rekombináns MenB Bexsero > 2 hó 

Trumenba > 10 év



Trumenba
10  éves kor felett, 2(6 hó intervallum),  3(min1hó,min 4 hó) 

Bexsero



Hepatitis A 2014: 1 556 hepatitis A, 1 haláleset (BAZ helyi járvány 879)

Feko-orál, járványos,lakosság zöme fogékony, általánosan javasolható az oltás
posztexpozíciós oltás is hatékony aktív+passzív immunizáció is sikeres
Avaxim(80-160)  (6-36 hó) Havrix (1440/720)  (6-60 hó) Vaqta (Junior) (6-18 hó)

foglalkozásuknál fogva veszélyeztetettek:  labor, csatornamunkás
kockázati csoport: májbeteg, homoszexuális, iv drogfogyasztó
fejlődő országokba utazók

Hepatitis B:

• 1. 1985 előtt születettek nincsenek oltva és

• B hepatitises beteg, vagy HBV hordozó szexuális partnerei

• HBV fertőzöttel egy háztartásban élők

• 2. dializált, haemophiliás,  onkohaematológiai betegek

• 3. krónikus májbetegek

• 4. Iv. drogfogyasztó

• Engerix-B > 16 év 0.1 6. hó, > 16 év  0.1,2,12 =gyors, iskola 0-6 hó 
• Twinrix felnőtt/ gyermek Elölt hepatitis A /720/360 ELISA E) + rekombináns 

HBsAg (20/10 µg 0,1,6 hónap ( 0,7 nap ,21-28. nap, 12 hó)



Pneumococcus

Gyermekek 2+4+12 hó, Prevenar 13 PCV  konjugált  13 valens,

Minden bármely okból  sérült immunitású személy életkortól függetlenül

Krónikus betegek

Vérképzőszervi malignus betegség

Funkcionális, anatómiai léphiány

Komplement defektus ( SLE)

Krónikus senyvesztő betegség (COPD)

Anyagcserebetegség (diabetes)

Nephrosis

Cochlearis implantátum 

IPD

Dohányosok életkortól függetlenül

50 éves kor feletti mindenki Pneumovax 23 Pneumo’23 

Nem vakcináltak:  PCV 13 + PPV23 ( kiszélesíthető legalább 2 hónap után)

Vakcináltak: PPV23 +  PCV 13 (legalább 1 év elteltével)

A 65 éves kor felettieknek a 23 szerotípust tartalmazó poliszacharid oltóanyagból 1 emlékeztető 

oltás javasolt, ha legalább 5 év telt el az előző poliszacharid oltás óta.



FSME

• M, ME, myelitis, radiculitis
• Inaktivált vakcinák, i.m.
• Betegek fele nem emlékezik a csípésre!

• Kockázati csoport:
• Erdészeti dolgozó, útépítő, olajmunkás
• Laboratóriumi dolgozó

• Tájékozódó futó stb.

• Encepur Junior (1-11) / Encepur Adult (>12)
• 0.  1-3. 9-12 hó  (0,7,28 nap és, 12-18 hó), első emlékeztető 3 év, utána 5 évente 49 éves korig, utána 3 

évente

• FSME Immun Junior (1-15) / FSME Immun (<=16) 
• 0. 1-3. 5-12 hó, ( 0., 14 nap, 5-12 hó) első emlékeztető 3 évre, majd 5 évente >60 3 évente

• Posztexpozíciós oltás – a kullancscsípés után 4 héttel ajánlott, nem azonnal



Influenza

• térítésmentesek köre VML

• 1. Hat hónapnál idősebb súlyos betegség kockázat: krónikus keringési, 

légzőszervi beteg, anyagcsere betegség, veseelégtelenség, 

haemoglobinopathia, hosszan tartó aszpirin kezelésben részesülők

• 2. foglalkozásuknál fogva veszélyeztettek

• 3. fertőzés átvitele révén veszélyeztetettek: állattartó telepek, állatok szállítását 

végzők, inf. gyanús állatok szállítását, megsemmisítését végzők

• Vaxigrip Tetra (A/H1N1, A/H3N2, B Colorado, B Phuket) védelem 2-3 hét

• > 6  hónap, bármely életkorban 1x  0,5 ml sc, im. 3- 9 év. közötti és korábban 

még nem oltott gyermek,második adag legalább 4 héttel az első oltás után.

• 3Fluart (A/H1N1, A/H3N2, B Brisbane ) >3 év,

• 3-12 év 0.25 ml, > 12 év 0.5 ml 

• Sosem voltam, Hg (kontaktallergia!), autoimmun, Pneumo+ Infl, Várandós



HPV
• >150 típus Az onkogén + nem onkogén típusok együttesen fordulhatnak elő.
• A szexuálisan aktív nők ¾-e legalább egy HPV fertőzés (80% sp. gy.)
• A HPV évekig tünetmentesen lappang, átadása közben is megtörténik
• A fertőzésről általában nem vesznek tudomást, a tünetek általában igen enyhék, észrevétlenek

• A HPV fertőzés után szisztémás immunválasz alacsony, a reinfekció gyakori.
• Minden második, szexuálisan aktív nő magas kockázatú(HR) HPV-vel is fertőződik, legtöbbször

az első szexuális érintkezés után nem sokkal
• • A prevalencia 25 évesnél fiatalabbakban a legmagasabb – eléri átlagosan a 20%-ot
• V) fertőzés

• Kb. 40 típus képes intraepiteliális léziókat kiváltani
• Az alacsony kockázatú (lowgrade) HPV-k genitális, jóindulatú epiteliális léziók (condyloma)
• A magas kockázatú (HR) típusok onkogén potenciál prekancerózus léziók A HPV 16 és 18 a

két legfontosabb, a összes cc . 70%-át okozó típus leggyakoribb

• 2014-től iskolai oltási program része (2 oltás - csak serdülőknek)
• általános fogékonyság miatt minden aktív szexuális életet élő személynek nemtől

és kortól függetlenül fel kell ajánlani. (3 oltás)
• előtte HPV szűrés nem szükséges.
• oltás nem helyettesíti a szűrőprogramokon való részvételt.





Hazánkban elérhető HPV vakcinák

Javallat: 

• 9 éves kortól mindkét nem 

számára

• A vakcinában megtalálható 

HPV típusok által okozott, 

• premalignus léziók és malignus  

daganatok genitálisan  

(cervikális, vulvalis , vaginalis, 

analis) 

• Specifikus HPV típusok által 

okozott genitális szemölcsök 

megelőzésére

Javallat: 

• 9 éves kortól lányoknak/ 

nőknek

• egyes onkogén HPV típusok 

által okozott

premalignus genitális (cervikális, 

vulvaris és vaginalis) léziók,

cervix karcinóma 

megelőzésére

Intramuszkuláris adagolás:

2 dózis: 0., 5-13. hónap (9-14 év)

3 dózis: 0., 2., 6. hónap (15 éves 

kortól)

Intramuszkuláris adagolás:

2 dózis: 0., 5-13. hónap  (9-14 év)

3 dózis: 0., 1., 6. hónap (15 éves 

kortól)

2. generáció1. generáció

• HPV 16, HPV 18 

• HPV 31, HPV 33, HPV 45, 

HPV 52, HPV 58 

• HPV 6, HPV 11

• HPV 16, HPV 18

9vHPV, Gardasil 9

MSD 

2v HPV, Cervarix

GlaxoSmithKline Biologicals 

s.a.



 Általános megfontolások:  immunológiai károsodás mértéke, immunmod. kezelés időtartama, 

típusa, beteg életkora - gondozó orvos hozzáállása - egyénre szabott oltási terv alapján 

olthatóak és oltandók

 immunválasz gyengébb, alacsonyabb hatékonyság

 Fészek immunizáció jelentősége

 immun-státusz felmérés szerepe

 immunválasz mérésére kvantitatív módszer

 nem élő vakcinának nincs ellenjavallata

 attenuált sérült immunrendszerű NEM kaphat (kivéve neutropéniás beteg) státusz vizsgálat! 

védőoltás tanácsadó

 környezetükben bármely oltás adható

 Veleszületett zavarok Komplement def. Fagocitaf. természetes immunválasz zavarai, 

részleges antitestképzés és funkciózavarok,részleges antitesthiány, súlyos immundeficiencia. 

 Szerzett HIV, immunológiai gyógyszereket igénylő alapbetegségek, onkohaematológiai,  autoimmun 
rheumat. betegségek, IBD, csontvelő és szerv transzplantáció,  krónikus s senyvesztő betegségek, anyagcsere-
betegségek (coel. DM? obezitás

Immunkárosodottak oltásai



 tokos baktériumokkal szemben csökkent védekezőképesség

 tervezett műtét előtt 2 héttel

 Baleseti szplenektómia7-10 nap után

 Pneumococcus 13vPCV

 Meningococcus  (A,C,W135,Y, B)

 Influenza

 életkornak megfelelő ajánlás szerint, HiB ismétlés nem szükséges.

 CDC +: Zostavax + Tdap + HPV (férfi <21, nő < 26)  + Varicella + MMR

 https://www.cdc.gov/vaccines/adults/rec-vac/health-conditions/asplenia.html

Szplenektómia



• Beszéljünk a védőoltásokról!
Az ECDC útmutatója a gyermekkori védőoltások kommunikációjáról, 2012

cdc.europa.eu/en/.../lets-talk-about-protection-vaccination-guide.pdf

• Azt tegye, amit másoknak is tanácsol.
Beszéljen az oltatlanság veszélyeiről.
Mondjon történeteket, és ossza meg a tudományos tényeket is.
Legyen ideje meghallgatni a véleményeket, és mondja el a lehetséges kockázatokat és
mellékhatásokat.
Azokkal is törődjön, akiket már beoltottak – szükség van a megnyugtatás,a tekintse őket támogatónak.
Ne térjen ki tájékozódó kérdések elől.
Legyen az immunizáció könnyebben elérhető és kevésbé megterhelő.
Határozza meg újra, mi a siker (ismerje fel, hogy vannak olyanok, akik több időt igényelnek a döntéshez).
Segítsen növelni a védőoltásokkal kapcsolatos ismereteket és az egészségügyi kultúrát
A védőoltásokra vonatkozó ismeretei legyenek mindig naprakészek.
Erősítse kommunikációs képességeit.
A rendelőt és más ellátási helyeket is vegyen igénybe a tájékoztatáshoz és az üzenetek
közvetítéséhez.
Tartsa szinten szakmai ismereteit a védőoltások biztonságos beadása érdekében.
Adjon útmutatást a szülőknek a megbízható információforrásokról.



A nehéz beteg



Tájékozódási lehetőségek

• EPINFO Módszertani levél a 2018. Védőoltásokról www.oltasbiztonsag.hu
• Vakcinák alkalmazási előiratai https://www.ogyei.gov.hu/gyogyszeradatbazis
• Európai országok védőoltási rendje2.. www.ema.europa.eu/htms/human/epar

(Európai Gyógyszerügynökség)

• www.Infovac.hu  pl. felnőttkori oltások ütemezése

• www.cdc.gov/Morbidity and Mortality Weekly Report (MMWR)

Ferenci Tamás: Védőoltásokról – a tények alapján

• http://www.medstat.hu/vakcina/FerenciTamasVedooltasokrolATenyekAlapjan.pdf

http://www.ema.europa.eu/htms/human/epar


IMMUNOLÓGIALAG KÁROSODOTTAK OLTÁSAI

 Tetanusz és Lyssa esetében passzív immunizáció is

 posztexpoz. profilaxis szerepe

 prevenció programozása gyors, környezet, remisszió

 Transzplantáció = ho. beteg védőoltás tanácsadóba irányítása -
fészekimmunizáció.

 Csontvelő transzplantáció: állapotfelmérés 6 (12-24)  hó után, védőoltási 
tanácsadó - új terv,  eredményesség ellenőrzése at vizsgálattal, fészek 

immunizáció

 Várandósági immunmuláció TNalfa gátló kezelés BCG 6 hónapos kor 
után

 lépeltávolítás:  PCV 13 majd PPV23 min 8 hét után (>65 ism) MenC MenB 
Infl. neki és környezetének



Tűszúrásos baleset

• Azonnal baleseti jkv. Ennek másolatával kell beküldeni a laborba a mintát, így nem fizetős, 
hanem szűrővizsgálatnak tekintendő.

http://ommf.gov.hu/index.php?akt_menu=220
· vérvétel: alapmájfunkció meghatározása miatt, valamint HBV, HCV, HIV;
Ismétlés 6-8 hét múlva, majd 6 hó múlva.

· ha a HBsAg ellenanyag titer alacsony, akkor 1 Booster oltás (HBV) adandó
· ha a beteg (forrás) kórelőzményében szerepel valamelyik betegség, akkor a gyakorlat 
szerint ellenanyagszintet kell nézni, ha nem, akkor nem kell, de a beteg hozzájárulásával 
vizsgálható – bár alább azt írja, hogy a szerostátuszt meg kell határozni
· ha a forrás HBV pozitív és a sérült eü. dolgozó ellenanyagszintje alacsony, akkor 
Hyperimmunglobulint (HBIG) is kapnia kell és gyorsított oltási séma.
· ha akut megbetegedés, akkor OSZIR-ban, mint más fertőző megbetegedés 
bejelentésénél

• Az egészségügyi intézményekben használt éles vagy hegyes eszközök

• által okozott sérülések megelőzése Epinfo 2014. 21. évf. 37. szám



MUNKAKÖRHÖZ KÖTÖTT OLTÁSOK
(MUNKÁLTATÓ KÖTELESSÉGE)

 Hastyphus

 FSME

 HAV

 HBV

 Lyssa
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 Tetanusz
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 Varicella


