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Iskolai oltási program – tájékoztató
szülők részére
Miért fontos a védőoltás?

Az Ön tennivalói

Az oltás olyan fertőző kóroktól védi meg az
embereket, amelyek esetében igen magas a súlyos
betegség, rokkantság és halálozás kockázata. Az
oltóanyag által kiváltott immunreakció védelmet
nyújt azoknak, akik környezetükben újra
kapcsolatba kerülnek a kórral.

Az oltási hozzájárulás csomag egy tájékoztatót és
egy hozzájárulási formanyomtatványt tartalmaz.

Az Ausztráliában jelenleg elérhető oltóanyagok
mindegyikének szigorú biztonsági ellenőrzésen kell
átmennie, mielőbb engedélyeznék a használatát. Az
oltóanyagok biztonságát és hatékonyságát
folyamatosan ellenőrzik. Bővebb tájékoztatást
kaphat az oltóanyagok biztonságosságáról, gyakori
és ritka mellékhatásairól a következő címen:
healthywa.wa.gov.au/immunisation

Iskolai oltási program
A program keretében gyermekének ingyenes
védőoltást kínálunk az alábbi betegségek ellen:
diftéria, tetanusz, pertusszisz (szamárköhögés)
– 1 injekcióban
humán papillomavírus (HPV) – 2 injekcióban,
melyek beadása között legalább 6 hónapnak
kell eltelni. A maximális védettség érdekében
fontos, hogy gyermeke mindkét dózist megkapja.
Ezekről a betegségekről és védőoltásaikról a
következő címen talál további olvasnivalót:
healthywa.wa.gov.au/immunisation

A szülő vagy gondviselő feladata, hogy:
elolvassa a mellékelt hozzájárulási nyomtatványt és
oltási ténygyűjteményt, és ha további tájékoztatást
igényel, látogasson el a
healthywa.wa.gov. au/immunisation oldalra,
vagy lépjen kapcsolatba az iskolai
gyermekgondozóval
a hozzájárulási nyomtatvány piros vagy zöld
négyzeteinek kipipálásával jelezze, mely oltások
beadásához adja hozzájárulását, majd írja alá a
nyomtatványt a megadott helyen
a hozzájárulási nyomtatványon adjon tájékoztatást
mindazon orvosi problémákról, amelyek
befolyásolhatják gyermekének az oltásra adott
reakcióját.
a kitöltött nyomtatványt akkor is küldje vissza az
iskolába, ha nem kéri az oltást.
Ha a gyermekgondozónak további információra van
szüksége, kapcsolatba léphet Önnel.
Csak a kitöltött, aláírt nyomtatványt beadó
tanulók kapják meg az oltást.
Ha gyermeke nem kapott oltást a kijelölt napon,
arról Ön értesítést fog kapni, és alternatív oltási
lehetőségeket fognak Önnek felkínálni.

healthywa.wa.gov.au

Oltási igazolások
Mielőtt gyermeke megkapja az oltást
A megfázás, enyhe láz és hasonló enyhe lefolyású,
gyakori betegségek nem adnak okot az oltás
elhalasztására.
Azonban bizonyos esetekben javasolt az oltás
elhagyása vagy elnapolása egészségi okokból.
Értesítse a gyermekgondozót vagy az iskolát, ha:
bármely korábbi oltás heves reakciót váltott ki
gyermekéből
gyermekének súlyos allergiája van, ezért nem
javasolják, hogy védőoltást kapjon
gyermeke az elmúlt hónap során élő vakcinát
kapott (pl. tuberkulózis, kanyaró, sárgaláz ellen)
gyermeke immunoglobulin injekciót vagy
teljes vérátömlesztést kapott az elmúlt
három hónapban
gyermekének olyan betegsége van (pl. leukémia,
rák, HIV/AIDS) vagy olyan kezelést kap (pl.
hidrokortizont, prednizolont vagy más szteroid
tartalmú gyógyszereket, sugárterápiát vagy
kemoterápiát) , ami csökkenti az immunitást
gyermeke olyasvalakivel él, akinek immunitást
csökkentő betegsége van vagy immunitást
csökkentő kezelést kap
gyermeke rosszul érzi magát az oltás
beadásakor.

Oltás utáni ellátás

Az oltást követően a tanulók igazolást kapnak a
kapott oltásokról.
Az Australian Immunisation Register (AIR)
nyilvántart minden olyan oltást, amelyet iskolai
program keretében adnak be.
Emellett a HPV oltásokat az országos HPV
nyilvántartásba is bejegyzik: hpvregister.org.au

Elérhetőségek
Central Immunisation Clinic
Telefon: 9321 1312 hétköznaponként 8:30-tól
16:30-ig
Az Ön körzeti orvosa
A legközelebbi közösségi egészségközpont,
kórház vagy közegészségügyi intézmény
healthywa.wa.gov.au/publichealthunits
healthdirect Australia
Telefon: 1800 022 222

További tájékoztatás
Department of Health
healthywa.wa.gov.au/immunisation
Immunise Australia Program
1800 671 811 vagy immunise.health.gov.au

Az injekció helye kivörösödhet és megdagadhat
– tegyen rá hűvös, nedves borogatást.
Fájdalom, láz, fejfájás vagy fáradtság léphet fel.
Fejfájásra és fájdalomra adjon paracetamolt, a
használati utasítást követve! Ha a láz nem múlik
el, forduljon orvoshoz!
Az oltások gyakori és ritkább mellékhatásairól a
healthywa.wa.gov.au/immunisation oldalon
talál bővebb információt.

A csökkent képességű olvasók ezt a
dokumentumot kérésre alternatív formátumban
is megkaphatják.

Ha súlyosnak vagy váratlannak tűnő reakciót észlel,
haladéktalanul kérjen orvosi segítséget!
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WA államban a törvény minden oltásszolgáltatót
kötelez az oltást követő kedvezőtlen reakciók
bejelentésére. A szülők is bejelenthetik oltás utáni
súlyos reakciókkal kapcsolatos aggályaikat online a
wavvs.health.wa.gov.au oldalon, vagy a Central
Immunisation Clinic 9321 1312 telefonszámán.
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