
7. évfolyam Iskolai immunizálási 
program – tájékoztató szülők részére

Miért fontos az immunizálás?
Az immunizálás megvéd az olyan 
fertőző betegségektől, amelyek a súlyos 
megbetegedés, a rokkantság és az elhalálozás 
magas kockázatával járnak. A vakcinák olyan 
immunválaszt váltanak ki, amely megvédi 
az oltott személyt, ha környezetében újra 
kapcsolatba kerül a betegséggel.

Az összes, Ausztráliában jelenleg elérhető 
vakcinának jóváhagyás előtt szigorú biztonsági 
teszteknek kell megfelelnie. A vakcinákat 
folyamatosan ellenőrzik azért, hogy biztosítsák 
azok biztonságát és hatékonyságát. Minden 
gyógyszernek és vakcinának lehetnek 
mellékhatásai. Néha súlyosak, de legtöbbször 
nem azok. A vakcinák biztonságosságáról, 
valamint a gyakori és ritka mellékhatásairól 
bővebben a következő oldalon olvashat: 
healthywa.wa.gov/immunisation

Iskolai immunizálási program
A program keretében gyermeke ingyenes, 
rutinszerű és ajánlott vakcinákat kaphat, 
amelyek a következő megbetegedések ellen 
védenek:
 * diftéria, tetanusz, pertusszisz 

(szamárköhögés) – 1 injekció
 * humán papillomavírus (HPV) - 1 injekció.

Ezekről a betegségekről és az ellenük védő 
oltásokról bővebben itt olvashat:  
healthywa.wa.gov.au/immunisation

Mit kell tennie?
Az immunizálásba történő beleegyezésről szóló 
csomag tájékoztatást és a beleegyezésről szóló 
formanyomtatványt tartalmazza. 

Kérjük Önt, hogy szülőként vagy gyámként:

1. figyelmesen olvassa el a mellékelt beleegyezési 
nyilatkozatról szóló formanyomtatványt és  
a vakcináról szóló tájékoztatást, valamint 
látogasson el a  
healthywa.wa.gov.au/immunisation oldalra vagy 
vegye fel a kapcsolatot az iskolai nővérrel, ha 
további információra van szüksége,

2. jelölje be a piros vagy zöld négyzetet 
a beleegyezési nyilatkozatról szóló 
formanyomtatványon, jelezve, hogy mely 
oltásokhoz járul hozzá, és melyekhez nem, majd 
írja alá a megfelelő helyen,

3. adjon tájékoztatást a beleegyezési 
nyilatkozatról szóló formanyomtatványon 
azokról az egészségügyi problémákról, amelyek 
befolyásolhatják gyermeke immunizálására adott 
reakcióját,

4. küldje vissza a kitöltött formnyomtatványt az 
iskolába, még akkor is, ha Ön az immunizálást 
elutasítja .

Előfordulhat, hogy az iskolai nővér felveszi Önnel 
a kapcsolatot, ha Öntől további információra van 
szüksége.

Csak aláírt, kitöltött adatlappal rendelkező tanulók 
kapják meg az immunizálást. 

Ha gyermeke nem kapta meg az adott napon az 
immunizálást, erről Ön értesítést kap, és alternatív 
immunizálásra szóló időpontot ajánlunk fel.

healthywa.wa.gov.au
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Mielőtt gyermekét beoltják
Az enyhe, gyakori betegségek, mint például az 
alacsony lázzal járó megfázás, nem fogja a beoltást 
késleltetni. Egyes esetekben azonban javasolt a 
védőoltás felfüggesztése vagy elhalasztása bizonyos 
fennálló egészségügyi állapotok miatt. Tájékoztassa 
az immunizálással foglalkozó védőnővérét vagy 
iskoláját, ha gyermeke:

* súlyos reakciót tapasztalt bármely  
korábbi védőoltást követően

* kórtörténetében súlyos allergia szerepel, így a 
védőoltás nem javasolt

* élő védőoltást kapott az elmúlt hónapban  
például tuberkulózis, kanyaró, sárgaláz

* immunglobulin injekciót 
vagy teljes vérátömlesztést kapott az elmúlt  
három hónapban

* olyan betegsége van, amely csökkenti az 
immunitást (pl. leukémia, rák, HIV/AIDS), vagy 
olyan kezelésben részesül, amely csökkenti 
az immunitást (például szteroid gyógyszerek, 
hidrokortizon vagy prednizolon, sugárterápia, 
kemoterápia)

* együtt él valakivel, akinek olyan betegsége 
van, amely csökkenti az immunitást, vagy aki 
olyan kezelésben részesül, amely csökkenti az 
immunitást

* rosszul van a védőoltás időpontjában.

Védőoltás utáni ápolás
Az injekció beadásának helye bevörösödhet és 
beduzzadhat – tegyen rá hideg, nedves ruhát. 

Fájdalom, láz, fejfájás vagy fáradtság jelentkezhet. 
Fejfájás és fájdalom esetén adjon paracetamolt a 
címkén található utasításoknak megfelelően. Ha a 
láz továbbra is fennáll, forduljon orvosához.

Látogasson el a healthywa.wa.gov.au/immunisation 
oldalra a vakcinák gyakori és ritka mellékhatásaival 
kapcsolatos tájékoztatásért. 

Azonnal forduljon orvoshoz, ha olyan reakciót észlel, 
amelyet súlyosnak vagy váratlannak tart.

A jogszabályok értelmében minden nyugat-
ausztráliai immunizálást nyújtó szolgáltatónak 
jelentenie kell az immunizálást követő mellékhatást. 
A szülők az immunizálás utáni súlyos reakciókkal 
kapcsolatos aggodalmukat is jelenthetik. Tudjon 
meg többet a healthywa.wa.gov.au/WAVSS oldalon 
vagy hívja a 6456 0208-as számot.

Immunizálás nyilvántartása
Az oltást követően a diákok igazolást kapnak a 
kapott vakcinákról.

Az iskolai programban beadott összes 
oltóanyag szerepel az Ausztrál Immunizálási 
Nyilvántartásban (AIR).

Az AIR-ből hozzáférhet gyermeke immunizálási 
előzményeihez, és ellenőrizheti, hogy a 
védőoltásaira vonatkozó adatok naprakészek-e. 

Kapcsolatfelvétel
Az Ön háziorvosa

Az Ön helyi közösségi egészségügyi központja,  
kórháza vagy közegészségügyi egysége
healthywa.wa.gov.au/publichealthunits

healthdirect Australia
Telefon: 1800 022 222 

További információ
Department of Health (Egészségügyi 
Minisztérium)
healthywa.wa.gov.au/immunisation

Commonwealth Department of Health 
(Nemzetközösségi Egészségügyi 
Minisztérium)
1800 671 811 vagy 
health.gov.au/health-topics/immunisation

Készítette: Communicable Disease Control Directorate (Fertőző 
Betegség elleni küzdelemért Felelős Bizottság)
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Jelen dokumentum kérelemre, 
a fogyatékkal élő személyek részére 
más formátumban is rendelkezésre áll.
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