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„Az utóbbi években Európában 
lezajlott kanyarójárványok 

azt jelzik, hogy a védőoltási 
programok nem jutnak el 

minden gyermekhez.”
Ez az ECDC útmutató a 

védőoltásokkal kapcsolatos 
kommunikációra vonatkozó 
tanácsokkal és eszközökkel 

segíti az egészségügyi 
szolgáltatók tevékenységét.

Dr Mark Sprenger, Igazgató, ECDC
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BEVEZETÉS

Az Európai Betegségmegelőzési és Járványügyi Központ (ECDC) 
gyermekkori védőoltásokkal foglalkozó cselekvési útmutatóját 
tartja kezében a kedves Olvasó. Az útmutató gyakorlati, előzetesen 
szakemberek által felülvizsgált tanácsokat és tényeken alapuló 
útmutatást nyújt a védőoltási tevékenységben résztvevő egészségügyi 
szolgáltatóknak1, azért, hogy növelni tudják a gyermekek 
átoltottságát. Ez az útmutató közvetít és betekintést enged a 
szülők, a társadalmi véleményformálók2, az egészségfejlesztők, az 
egészségügyi szolgáltatók és a közegészségügy más szakértőinek 
gondolataiba, ismereteibe és meglátásaiba. Az útmutató segítséget 
nyújt abban, hogy az egészségügyi szolgáltatók megismerjék 
a különböző érintettek magatartását és választását, továbbá 
meghatározza azokat a módszereket, amelyek elősegítik a 
védőoltásokkal összefüggő aggodalmak és akadályok azonosítását. 

Az egészségügyi szolgáltatók döntő szerepe
Több vizsgálat rámutat arra, hogy az EU minden 
országában az egészségügyi szolgáltatók a legfontosabb 
és leghitelesebb információforrások a védőoltásokkal 
megelőzhető betegségekkel szembeni védekezést 
illetően (Stenanoff et al, 2010; Heininger, 2006; Schmitt 
et al,2003). Ez főként a szülők felé igaz, nekik van a 
legtöbb kérdésük és félelmük. Az egészségügyi dolgozók 
személyes hitelessége és a velük kialakított bizalmi 
kapcsolat egyedülálló helyzetet teremt, amelynek révén 
1 Egészségügyi szolgáltatók itt mindazok, akik részt vesznek az oltási programok-

ban, köztük orvosok, nővérek, gyógyszerészek, védőnők, területi egészségügyi 
dolgozók és mediátorok (pl. roma egészségügyi mediátorok).  

2 A magatartási kommunikáció és változás szakértői.
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segítséget tudnak nyújtani a szülőknek a védőoltások 
megértésében és döntésük meghozatalában, hogy 
gyermek 

Napjaink kihívásai a védőoltások területén
Európa számos nagy kihívással néz szembe a védőoltások 
területén! Sok EU tagállamban több védőoltással 
megelőzhető betegség esetében az oltási arány az alá a 
szükséges átoltottsági arány alá csökkent, amely ahhoz 
kell, hogy fenntartsák a közösségi védő- vagy úgynevezett 
„nyájimmunitást”.3 Ennek következtében fogékony 
személyekből álló nagy csoportok4 jöttek létre sok EU 
országban, és a valaha jól kontrollált betegségek ismét 
megjelentek (ECDC,2012). Például, 2011-ben például több 
mint 30 000 kanyaró megbetegedést jelentettek az EU és 
az Európai Szabadkereskedelmi Övezet (EFTA) országaiban. 
Megbetegedést minden országból jelentettek, kivéve két 
szigetországot, Ciprust és Izlandot. A világ legnagyobb 
kanyarójárványai 2011-ben Európa nyugati részén 
alakultak ki (ECDC,2012), a legtöbb eset Németországban, 
Franciaországban, Belgiumban, Ausztriában és Dániában 
fordult elő. Ez a közegészségügy-járványügy kudarca! A 
kanyaró teljes mértékben megelőzhető lenne, és Európa 
elkötelezettséget vállalt, hogy terjedését megszünteti 

3 A nyájimmunitás: az állapot, amely esetén egy populáció megfelelő arányban 
védett egy fertőző betegséggel szemben ahhoz (védőoltás és/vagy korábbi 
megbetegedések következtében), hogy az emberről-emberre ne terjedjen. Még 
a védőoltásban nem részesültek (mint az újszülöttek és a krónikus betegek) 
is bizonyos mértékig védettek, mivel a betegségnek kevés a lehetősége, hogy 
terjedjen a közösségben. Közösségi immunitásnak is nevezik. (http://www.cdc.
gov/vaccines/about/terms/glossary.htm#commimmunity)

4 Még azokban az országokban is, ahol magas az átoltottsági arány, idővel fel-
halmozódik az oltatlanok száma (ECDC, 2012), és kialakulnak az nem megfelelő 
védettséggel rendelkező, fogékony emberek csoportjai.
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2015-ig. A kanyaró egyáltalán nem veszélytelen betegség! 
Az Egyesült Királyságban előfordult esetek ötödében 
kórházi kezelésre volt szükség, és az Unióban nyolcan 
haltak meg kanyaró következtében 2011-ben. Az európai 
kanyarójárvány kialakulásának döntő fontosságú 
tényezője volt az optimális szintet el nem érő átoltottsági 
arány, amelynek következtében fogékony vagy nem kellő 
védelemmel rendelkező emberek nagy csoportokban 
tömörülnek. Az európai esetek többsége (90%) olyan 
serdülőkön és felnőtteken alakult ki, akiket vagy nem 
oltottak be, vagy nem volt ismert az oltottsági állapotuk. 
(ECDC, 2012).

A fogékony és a nem kellően védett lakosság
A legújabb vizsgálatok azonosították a fogékony és az 
elégtelenül védett populációk jellemzőinek körét (Fournet 
et al, 2012, folyamatban; Lopalco et al, 2010). Négy fontos 
népesség-csoportot5 határoztak meg:
„A habozó” – akiknek aggodalmai vannak a megismert 

oltásbiztonsági kérdésekkel és/vagy az immunizáció 
szükségességével, módjával és időzítésével 
kapcsolatban;

„A gondatlan” – akinek az immunizálás kevésbé fontos, és 
nem igazán fogja fel a védőoltással megelőzhető 
betegségek igazi kockázatát; 

„Az elégtelenül elért” – azok, akiknek korlátozott vagy nehéz 
a hozzáférésük az egészségügyi szolgáltatásokhoz 

5 Az útmutatóban az első két csoport (habozó és gondatlan) képviselői által, az 
egészségügyi szolgáltatók felé megfogalmazott aggodalmai és tanácsai az I. 
szakaszban találhatók. A másik két csoport (az elégtelenül elért és az aktív el-
lenállók) aggodalmai és tanácsai a 4. szakaszban szerepelnek, az ún. „nehezen 
elérhető” csoportoknál.
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társadalmi kirekesztettség, szegénység miatt, vagy 
pedig az integráltabb és jómódú lakosság esetében 
a kényelemmell összefüggő tényezők miatt;

„Az aktív ellenállók” – azok, akik személyes, kulturális vagy 
vallási meggyőződés miatt ellenzik vagy utasítják el 
a védőoltást.

Az útmutató célja, középpontja és módszerei 
Jelen útmutató középpontjában a magatartással 
összefüggő kommunikáció áll. Célja az egészségügyi 
szolgáltatók támogatása, hogy segítséget tudjanak 
nyújtani minden szülőnek, aki be akarja oltatni, és 
beoltatja gyermekét a megelőzés érdekében. Ezt kívánjuk 
elérni azokban a populációkban is, ahol a gyermekek 
jelenleg nem, vagy részlegesen oltottak. Útmutató 
megalkotásakor egyaránt felhasználtuk az alap- és a 
további kutatások eredményeit. Felvettük a kapcsolatot 
mindazokkal, akik döntenek, tanulmányoznak, írnak és 
tanácsot adnak a védelmet nyújtó oltásokról. Kikérdeztük 
őket, fókuszcsoportokat szerveztünk, kérdőíveket és más 
adatgyűjtési módszereket alkalmaztunk azért, hogy jobban 
megértsük a döntési folyamatokat (lásd. 1. Függelék 
az alkalmazott módszerek leírásához). Megvizsgáltuk 
mindazokat a kérdéseket, amelyek kapcsolódnak a 
védőoltással megelőzhető betegségekről és kockázatukról 
szóló fontos információk eléréséhez és megértéséhez. 
Tisztáztuk, hogy az emberek hol keresik az információt, 
kiben bíznak, ki és mi befolyásolja védőoltásokkal 
kapcsolatos döntéseiket. 
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Az eddigi meglátások, tanácsok és elvárások 
Az előzőekben említett folyamat során mélyebb 
betekintést nyertünk arra vonatkozóan, hogy a különböző 
csoportoknál milyen a „védőoltáshoz vezető út”6, és 
ami még fontosabb, arra vonatkozó tanácsot is kaptunk, 
hogyan tehető ez az „út” könnyebbé. A folyamat során 
kialakult véleményeket és javaslatokat tovább fejlesztettük 
az „immunizáció erősítésére vonatkozó ajánlásokkal”, 
amelyeket az előzetesen szakértők által felülvizsgált, és az 
ún. ”szürke” irodalmi publikációk, valamint a Pub-Med és 
Google keresés során talált honlapok alapján határoztunk 
meg (lásd. 1. Függelék és a hivatkozások). Mindezen 
forrásoknak a felhasználásával történt az érintettek 
szempontjainak és elvárásainak kialakítása. Az elvárások 
első tervezetét a releváns érintettek (lásd. 2. Függelék – a 
szakértő kikérdezők és felülvizsgálók teljes listája) kritikái 
és revíziói alapján módosítottuk, átdolgoztuk. Így ez a 
kézikönyv bizonyíték-alapú, és előzetesen szakértők által 
felülvizsgált, azonban az érintettek és az egészségügyi 
szolgáltatók között „szimulált” beszélgetéseket mutat be. 
E folyamat során három fontos üzenet fogalmazódott meg 
az egészségügyi szolgáltatók számára:

a) Még inkább legyen kétirányú az információcsere a 
védőoltásokra vonatkozó kommunikáció során;

b) A „védettség megszerzése és a védettség” előnyei 
álljanak a megbeszélések középpontjában; és

6 Azok a lépések, amelyeket az emberek megtesznek a védőoltások megis-
merésétől kezdve, a kérdéseikre kapott válaszokon, a gyermekeik oltására 
vonatkozó döntésen, az egészségügyi ellátási rendszerben történő meg-
jelenésen, az ellátókkal történő konzultáción át gyermekeik immunizációjának 
megtörténtéig vagy elhalasztásáig, elutasításáig, foglalkozva a mellékhatások-
kal, nyomon követve az oltási naptárokat, stb.
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c) Tegyék egyszerűbbé, jobban hozzáférhetővé és 
könnyebben irányíthatóvá azokat a ellátásokat 
és rendszereket, ahol az emberek védőoltásban 
részesülnek.

Kétirányú kommunikáció
Az érintettek megjegyezték, hogy az egészségügyi 
szolgáltató kommunikációja, gyakran az időhiány 
miatt, általában túlságosan egyirányú volt, és mindenki 
jószándékú, de egyforma közlést kapott. Az egészségügyi 
szolgáltatóknak azt javasolták, hogy helyezzenek nagyobb 
hangsúlyt a párbeszédre – kétirányú beszélgetések 
formájában–, amely először feltárja a szülők sajátos 
félelmeit és aggodalmait, majd az egyének és csoportok 
konkrét igényeihez igazítja a mondandót. 

A megelőzés/védelem álljon a középpontban
Ugyan az oltásbiztonság kérdéseit világosan és pontosan 
kell elmondani, és megnyugtató válaszokat kell adni a szülői 
aggodalmakra, azonban a szülők és más szakértők azt 
kérték az egészségügyi ellátóktól, hogy az immunizálásról 
szóló beszélgetések középpontjába a védőoltások előnyeit 
állítsák. Az embereknek tudniuk kell, hogy ha beoltatják 
gyermekeiket, ezzel megvédik őket és a közösséget, 
amelyben élnek, a súlyos sokszor és potenciálisan halálos 
betegségektől. 

A szolgáltatások hatékony megtervezése és 
átalakítása 
Az érintettek egységesen azt jelezték, hogy a szolgáltatások 
és ellátó rendszerek tervezését, és magát a szolgáltatást is 
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fejleszteni kell. Javasolták, hogy több figyelmet kapjanak 
a költségek, a helyszín, a személyzet, a szállítás, az 
ütemezés és időzítés mint a sikeres oltási programok fontos 
meghatározói. Könnyebbé kell tenni a „védőoltáshoz vezető 
utat”.

Az útmutató értékelése
Az összes megkérdezett szakértő (2. Függelék) azt javasolta, 
hogy értékelni kell, milyen hatással volt az útmutató az 
egészségügyi ellátók kommunikációjára és magatartására. 
Mindnyájan azt jelezték, hogy a legfontosabb mutató 
azok a számszerű adatok legyenek, amelyek a beadott 
védőoltások (pl. MMR – kanyaró, mumpsz és rubeola) 
számának változást jelzik a különböző célcsoportokban. 
Hangsúlyozták annak fontosságát is, hogy az egyes 
ellátók, intézetek, közösségek, regionális területek és 
társadalmi csoportok szerinti átoltottság monitorozására és 
összehasonlítására ne összesített adatokat alkalmazzanak.

A fent leírtak mellett, a szakértők további különböző 
folyamatértékelő és ún. ellenőrző listákat határoztak meg:

1. Vajon az egészségügyi szolgáltatók alkalmazzák-e a jelen 
útmutatóban indítványozott kommunikációt és személyre 
szabott  tanácsokat a szülők/gondozók, a társadalmi 
véleményformálók, és az ún. „nehezen elérhető” 
lakosság vonatkozásában.

2. Vajon az egészségügyi szolgáltatók védőoltásokkal 
kapcsolatos ismereteik (tájékoztatás, beadás, stb.) 
naprakészek-e; és
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3. Az útmutató által katalizált változások hatása vajon 
megjelenik-e a különböző célcsoportok védőoltási 
programokra vonatkozó felfogásában és hozzáállásában.

A 4. függelék foglalja össze az eredmény- és 
folyamatértékelés kritériumaira, indikátoraira és az 
„ellenőrzőlistára” vonatkozó szakmai tanácsokat.

Az útmutató szerkezete
Az útmutató első része tartalmazza az érintettektől az 
egészségügyi ellátók felé irányuló elvárást és javaslatot 
arról, hogy milyen módon fejlesszék a kommunikációt, 
továbbá a szolgáltató/ellátó rendszerek kereteit. 
A javaslatok megjelenítésre kerülnek a szülők, az 
egészségfejlesztők, a társadalmi véleményformálók, 
a szakértők és az ún. „nehezen elérhető” populációk 
képviselőinek szempontjából is. A szövegben szerepelnek a 
gyakori aggodalmakat érintő kérdezz-felelek példák7 is.

A második részben találhatók azok a tájékoztató 
példaanyagok, oltási naptár, táblázatok, ábrák, történetek 
és honlap-hivatkozások, amelyeket az egészségügyi 
ellátók alkalmazhatnak a szülőkkel, nagyszülőkkel és 
gondviselőkkel folytatott beszélgetéseik során.

Végül, ezt az útmutatót „élő dokumentumnak” terveztük, 
ezért kérjük, tájékoztasson bennünket hasznosságáról, 
valamint azokról a bevált módszerekről, anyagokról és 
elképzelésekről, amelyeket továbbadhatunk az Európai 
Unióban és a világban.
7 Ha másként nincs jelölve, a kérdezz-felelek forrása: Centres for Disease Pre-

vention and Control (CDC) , National Centre for Immunization and Respiratory 
Diseases, American Academy of Family Physicians, American Academy of Paedi-
atrics (2012), Provider resources for Vaccine Conversations with Parents.  Online 
elérhető: www.cdc.gov/vaccines/conversations. Letöltve: 2012. június 12.
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Az útmutatónak ebben a részében összegyűjtöttük az 
érintett csoportok által megfogalmazott szempontokat 
és elvárásokat. Ezek nem jelentik egy adott csoport 
vagy közösség összes megállapítását, mivel 
ugyanazon csoporthoz és közösséghez a vélemények 
és szempontok széles körével rendelkező emberek 
tartoznak. Őket azért mutatjuk be, mivel értékes 
a felfogásuk azokról a kérdésekről, amelyeket 
az egészségügyi ellátóknak mérlegelniük kell a 
szülőkkel/gondviselőkkel a védőoltásokról folytatott 
beszélgetéseik során. 
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Az útmutató ebben a részben négy szakaszra oszlik:  

1.  szakasz  A szülői/gondviselői i szempontok és elvárások
2. szakasz  A társadalmi véleményformáló, az  
  egészségfejlesztő és a médiaszakértő  
  szempontjai és elvárásai
3. szakasz  Az oltási szakértő és az oltást végző  
  szakember szempontja
4. szakasz  Az úgynevezett „nehezen elérhető” populáció  
  szempontjai és elvárásai  

I. rész

Szempontok 
és elvárások
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Összefoglaló üzenetek  
1.1:  Azt tegye, amit másoknak is tanácsol. 
1.2:  Világosítson fel bennünket az oltatlanság  

 veszélyeiről.
1.3:   Mondjon történeteket, és ossza meg a  

 tudományos tényeket is.
1.4:  Legyen ideje meghallgatni véleményünket, és  

 mondja el nekünk a lehetséges kockázatokat és  
 mellékhatásokat.

1.5:  Azokkal is törődjön közülünk, akiket már  
 beoltottak – szükségünk van a megnyugtatásra,  
 és tekintsenek bennünket támogatónak.

1.6:  Ne térjen ki tájékozódó kérdéseink elől.
1.7:  Legyen az immunizáció könnyebben elérhető és  

 kevésbé megterhelő.
1.8:  Határozza meg újra, mi a siker (ismerje fel,  

 hogy vannak olyanok, akik több időt igényelnek a  
 döntéshez).

1.9:  Segítsen növelni a védőoltásokkal kapcsolatos  
 ismereteinket és egészségügyi kultúránkat

1. szakasz:

A szülői/gondviselői 
 szempontok és elvárások

PH
OT

O
: H

O
W

AR
D 

NE
ED

HA
M



I. rész

23

Amikor megkérdezték a szülőket, nagyszülőket és 
gondviselőket arról, hogyan tud az egészségügyi ellátó 
a saját hitelességére alapozni és ezzel hatékony példát 
mutatni a védőoltásokkal kapcsolatban, ők az alábbiakat 
tanácsolták:

1.1: Azt tegye, amit másoknak is tanácsol 

Az egészségügyi dolgozókat mi nem csupán 
információforrásnak tekintjük, hanem fontos példaképnek 
is. Ahhoz, hogy meggyőzőek legyenek, az egészségügyi 
dolgozóknak maguknak is meggyőződöttnek kell 
lenniük a védőoltások hasznáról. Ha azt látjuk, hogy 
a szomszédunkban lakó ápolónő, orvos vagy védőnő 
gyermekei nem kapták meg az oltásokat, az gondot jelent, 
és súlyosan aláássa a beléjük vetett bizalmunkat. 

Vannak, akik attól félnek, hogy ha egy egészségügyi 
dolgozó nincs beoltva, az kockázatot jelenthet nekünk vagy 
családunk számára, hiszen sokféle betegségben szenvedő 
emberrel kerül kapcsolatba munkája során. Sokkal 
nyugodtabbak lennénk, ha azt tenné, amit másoknak 
tanácsol.

1.2: Világosítson fel bennünket az oltatlanság veszélyeiről 

Tudjuk, hogy legtöbbünk és az egészségügyi dolgozók 
fiatal (és nem annyira fiatal) generációi soha nem 
láttak bizonyos védőoltással megelőzhető fertőző 
megbetegedéseket azért, mert azokat már megelőzték! 
Kérjük azonban, hogy beszéljenek nekünk ezen 
betegségek múltbéli hatásairól. Tényeket és számokat 
szeretnénk, amelyek megmutatják, hogy a védőoltások 
által nyújtott védelem hogyan járult hozzá a súlyos 
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betegségek jelenlétének csökkenéséhez hazánkban 
és a Föld más országaiban. Ha ezt az információt nem 
kapjuk meg, a védőoltásokkal kapcsolatos döntésünk 
során az oltásbiztonságra összpontosítunk, és nem azon 
betegségek veszélyeire és következményeire, amelyeket az 
oltások megelőznek.

Mindig mondják el őszintén a védőoltások ismert 
mellékhatásait, de ne ez álljon beszélgetéseink 
középpontjában. Meg kell nyugtatni bennünket, hogy 
a helyes választás gyermekeinket védőoltásokkal 
védetté tenni, mivel az előnyök sokkal többet nyomnak 
a latba, mint a kockázatok, és így elkerüljük az oltással 
megelőzhető betegségeket. Azt is fontos kommunikálni, 
hogy az oltás elutasítása veszélyes választás, és sokkal 
kockázatosabb védtelennek, mint védettnek lenni.

1.3: Mondjon történeteket, és ossza meg a tudományos 
tényeket is 

Sokunk számára a való életből vett történetek sokkal 
fontosabbak, mint a tények. Mutassa be nekünk, hogy 
egy védőoltás miként előz meg egy betegséget, és 
nyújt védelmet. Mondja el a saját maga által tapasztalt 
történeteket a betegségek súlyosságáról, vagy mutassa 
meg nekünk azon szülők történeteit, akik nem oltatták 
be gyermeküket, és akik ezért megbetegedtek egy 
védőoltással megelőzhető betegségben 8. Történeteket 
szeretnénk, és nem szenzációhajhászást.

8 Lásd. 8. Szakasz – linkek a történetekhez és elbeszélésekhez.
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Kérdések&Feleletek minta9 – A védőoltások száma

Szülő: “Minek ez a sok oltás? Tényleg szükségesek?”

Egészségügyi szolgáltató: “Nos, Ön nem kapta meg 
ezeket az oltásokat csecsemőkorában. És én sem. Azonban, 
mindketten ki voltunk téve olyan súlyos betegség veszélyének, 
mint a agyhártyagyulladás. Ötven évvel ezelőtt sok gyermek 
halt meg olyan betegségekben, mint a diftéria, a tetanusz és a 
gyermekbénulás. Manapság nem látunk ilyen betegségeket, az 
embereket megvédik a védőoltások, amiket adunk. A sógornőm 
pneumococcus baktérium által okozott agyhártyagyulladásban 
halt meg a harmincas éveiben. Ha kapott volna védőoltást, még 
ma is élne. Szerencsések vagyunk, hogy könnyen megvédhetjük 
gyermekeinket ezektől a súlyos betegségektől, a biztonságos 
védőoltásokkal. Védettség nélkül hagyni a gyermekeket valós 
és élethosszig tartó kockázat.”

about possible side effects and risks 1.4: Legyen ideje meghallgatni véleményünket, és mondja 
el nekünk a lehetséges kockázatokat és mellékhatásokat 

Tudjuk, hogy az egészségügyi dolgozók ideje nagyon 
szűkös, és nagyon nehéz időt szakítani arra, hogy a 
megelőzésről/védettségről beszéljenek minden egyes 
oltás alkalmával. Amikor azonban gyerekeink védőoltást 
kapnak, számunkra nincs fontosabb, mint hogy 
beszéljünk az oltóorvossal, és tudjuk, hogy figyelmesen 
meghallgat bennünket, felméri információigényünket és 
aggodalmainkat. Tudnunk kell, hogy osztatlan figyelemben 
részesülünk. Tehát, kérjük, hogy ne telefonáljon, ne 
írjon a számítógépbe, amikor mi megnyugtatást várunk. 
Tartsa fenn velünk a szemkontaktust, és fogalmazza 

9 Az útmutatóban közölt kérdezz-felelek minták segítséget nyújtanak az ellátó és 
a szülő közötti beszélgetéshez.
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újra aggodalmainkat, jelezve, hogy megértette őket. 
Az, hogy kész meghallgatni bennünket a legfontosabb 
meghatározója gyermekünk beoltatására vonatkozó 
döntésünknek.

Legtöbbünk ijesztő történeteket talált a világhálón 
vagy hallott barátoktól, például, a kanyaró elleni 
oltás és az autizmus közötti kapcsolatról. Ezeket a 
történeteket sokszor alátámasztják a jól megkonstruált, 
oltásellenes honlapok, „tudományosnak” nevezett tények 
felhasználásával. Kérjük a segítségét, hogy különbséget 
tudjunk tenni tény és fikció között. Szükségünk 
van szakmai és személyes véleményére, hogy az 
oltóanyagok biztonságosak. Szükségünk van határozott 
megnyugtatásra, hogy megérti, csecsemőnk egészsége az 
első és legfontosabb számunkra.

K&F minta –  Az MMR és az autizmus

Szülő: „csak tud valami az a sok ember, aki szerint...”

Egészségügyi szolgáltató: “Az autizmus olyan hangsúlyos és 
érzelmileg túlfűtött kérdés, amely mindnyájunkat foglalkoztat. 
Azonban, annak az egy orvosnak az állítása, miszerint kapcsolat 
van az MMR oltás és az autizmus között, teljesen hiteltelenné 
vált, és számtalan valós vizsgálatot tudok Önnek mutatni, 
amelyek azt igazolják, hogy nincs kapcsolat az MMR oltás és 
az autizmus között. Sajnos, ha egyszer a „kételkedés magját 
elvetik, az kifejlődik”, és ezt tovább növeli a szenzációhajhász 
média és a világháló hírei, amelyek egyáltalán nem törődnek 
a tényekkel. Az igazi probléma itt az, hogy nagyon is valós 
kockázatot jelent a védettség hiánya. Nagyon szeretném, 
ha azoknak hallatszana erősebben a hangja, akik az oltás 
hiányának áldozataivá váltak.”
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1.5: Azokkal is törődjön közülünk, akiket már  
beoltottak – szükségünk van a megnyugtatásra, és 
tekintsenek bennünket támogatónak

A valóság és a jó hír az, hogy az EU-ban a szülők többsége 
hisz a védőoltási programokban, és támogatja azokat. 
Sokan közölünk, azonban úgy döntenek a védőoltások 
beadatása mellett, hogy kevéssé értik azt. A közelmúltban 
Hollandiában készült vizsgálat10 azt mutatta, hogy a 
holland szülők 81 százaléka nem mérlegelte a védőoltás 
beadatását. Bár örülünk a ténynek, hogy ők védelmet 
biztosítottak gyermekeiknek, aggódunk azért, hogy az 
oltás túl egyszerű elfogadása miatt kevesebb időt és 
figyelmet fordít az egészégügyi szolgáltató ránk, és így 
kevésbé tudunk felkészülni azoknak a riasztó történeteknek 
és téves információknak az elhárítására, amelyeket a 
tömegkommunikációs eszközök és a közösségi média 
terjeszt. Még akkor is, amikor beoltatjuk gyermekeinket, 
kérjük, nyugtasson meg bennünket, emlékeztessen a 
védőoltások előnyeire, és arra, hogy milyen helyesen 
tesszük, hogy megvédjük gyermekeinket!

1.6: Ne térjen ki tájékozódó kérdéseink elől

Ma sok szülő partneri viszonyban akar lenni Önnel, 
családunk orvosával. Ha a kérdések hosszú listájával vagy 
az internetről és más forrásból származó információval 
jövünk Önhöz, ezt ne tekintse az Ön iránti tiszteletlenségnek 
és bizalmatlanságnak. Méltányolja inkább, hogy a 
védőoltásokról szóló információk beszerzésére fordított idő 
azt jelenti, hogy számunkra ez fontos téma. Ha sértődöttnek 

10 Paulussen et al, 2006
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látszik a kérdések miatt, vagy ha azt sugallja, hogy 
kérdéseink feleslegesek, a párbeszéd megszakadhat, és a 
bizalom megszűnhet.

1.7: Legyen az immunizáció könnyebben elérhető és 
kevésbé megterhelő 

Segítsen bennünket, hogy az oltási vizit gyermekeinknek 
könnyebb és kevésbé megterhelő legyen. Alakítson ki 
kényelmes oltóhelyet – az orvosi és rendelői környezet 
sokunkat szorongással tölt el. Mondja el nekünk, hogyan 
tartsuk a csecsemőt, hogyan nyugtassuk meg és vonjuk el a 
figyelmét, ezáltal is csökkentve a stresszt. Ha van lehetőség, 
biztosítson kényelmes elhelyezést azoknak az anyáknak, 
akik az oltás után szoptatni szeretnének.

1.8: Határozza meg újra, mi a siker (ismerje fel, hogy 
vannak olyanok, akik több időt igényelnek a döntéshez) 

Különböző szülők esetében a siker mást és mást jelenthet. 
Jelentheti azt, hogy minden oltást elfogadnak akkor, amikor 
Ön ajánlja őket, vagy azt is, hogy egy-egy oltás beadatását 
máskorra halasztják. Ha egy szülő egyszer elutasítja gyermeke 
védőoltását, akkor a siker egyszerűen azt jelentheti, hogy 
fenntartja a jövőbeli párbeszéd lehetőségét ugyanis. Vannak 
közöttünk olyanok, akik nehezen döntenek, és időre van 
szükségük a reagáláshoz. Kérjük, tartsa ezt tiszteletben, és 
tartsa nyitva számunkra ajtaját a folytatáshoz, sőt hívjon 
vissza bennünket.

A körülmények megváltozhatnak! Bármit is tesz, 
kérjük, kerülje el a konfrontációt – nem valószínű, hogy 
visszajövünk, ha úgy érezzük, a bennünket ért kritika vagy 
felelősségre vonás nem segítő szándékkal történt.
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literacy1.9: Segítsen növelni a védőoltásokkal kapcsolatos is-
mereteinket, egészségügyi kultúránkat

Kérjük, beszéljen olyan nyelven, amit meg tudunk érteni. 
Próbálja elkerülni a túl sok orvosi- vagy szakkifejezés 
használatát, és ellenőrizze velünk együtt, hogy értjük-e miről 
beszél: ne feltételezze, hogy értjük, ellenőrzés nélkül. Nagy 
segítséget jelenthetnek az írott, hazavihető tájékoztatók, 
információs lapok, füzetek, brosúrák, poszterek, főleg, 
ha érthető és világos nyelvet használnak. A legfontosabb 
részeket egyszerű ábrák és képek illusztrálják, és közlik 
a honlapok linkjeit, ahol további információt találhatunk. 
Azokkal, akiknek korlátozott az írni-olvasni tudásuk, 
amennyire csak lehet, szóban kommunikáljon. 

Gondoljon arra, hogy az egészségügyi kultúra nem csak a mi 
ismereteinkről szól, hanem azoknak az ellátó rendszerekéiről 
is, ahol mi információt és ellátást keresünk. Az oltási 
naptárak egyre bonyolultabbak, még a motiváltak is könnyen 
elfelejthetik. Emlékeztessen minket a vizit időpontjára, 
időben elküldött figyelmeztetővel és emlékeztetővel. Nagyon 
hálásak vagyunk, ha emlékeztetőt kapunk levél, telefon, 
mobil SMS vagy e-mail üzenet formájában.

Ha tájékozottak vagyunk a védőoltással megelőzhető 
betegségek veszélyeiről és a védőoltások fontosságáról, 
akkor képesek vagyunk11 helyes döntést hozni magunk és 
családunk érdekében. Segít abban is, hogy közösségünkben 
támogatói legyünk a megelőző szolgáltatások és ellátó 
rendszerek igénybevételének, ezzel megkönnyítve az 
emberek egészségre vonatkozó döntéseit.

11 Lásd.:  ‘Empowerment for health’ - WHO Health Promotion Glossary: http://wh-
qlibdoc.who.int/hq/1998/WHO_HPR_HEP_98.1.pdf



30

Összefoglaló üzenetek  
2.1:  A középpontban a magatartás és az azt  

 meghatározó tényezők legyenek – ne csupán az  
 „üzenetek”. 

2.2:  Alakítson ki hozzáférhető, barátságos és alkalmas  
 szolgáltatási környezetet.

2.3:  A beszélgetések inkább a „védettségről” szóljanak  
 és ne az oltásbiztonságról.

2.4:  Helyezze jobban előtérbe a beoltottakat, hogy az  
 oltottság társadalmi normaként váljon elfogadottá.

2.5:  Mutassa meg, hogy a védőoltások elutasítása  
 társadalmilag elfogadhatatlan.

2.6:  Gondoskodjon arról, hogy a védelmet elutasító  
 minden döntés aktív döntés legyen.

2.7:  Éljen a média adta minden lehetőséggel a  
 megelőzés és védettség fokozásához.

2.8:  Aktívan lépjen fel minden félrevezető  
 tájékoztatás ellen.
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 2.1: A középpontban a magatartás és az  
azt meghatározó tényezők legyenek – ne csupán  
az „üzenetek”

Az elszigetelt egészségügyi információ önmagában 
ritkán elegendő hosszútávon a megfelelő 
egészségmagatartáshoz. Azok az okok, amelyek miatt 
az emberek úgy döntenek, hogy a védőoltások révén 
védettséget szereznek, vagy védtelenek maradnak, 
eltérőek az egyes csoportokban, de még az azonos 
csoporton belül is. Ezért fontos, hogy ne az „egy kaptafára 
készült” módszer kerüljön alkalmazásra, hanem 
legyen ideje és energiája megérteni és mélyrehatóan 
megismerni azon emberek különböző magatartásformáit 
(és ezeknek a meghatározóit12), akik számára segítséget 
nyújt. Ne alakítson ki feltételezéseket a különböző 
embercsoportokról, és mindig ellenőrizze – a velük 
folytatott párbeszéd révén -, hogy helyzetükre vagy 
körülményeikre vonatkozó ismerete helytálló.

A szülők hozzáállását az egészségügyi szolgáltató egyszerű 
tanács, párbeszéd, tárgyalás és/vagy bátorítás formájában 
alakíthatja.

2.2: Alakítson ki hozzáférhető, barátságos és alkalmas 
környezetet 

Különösen fontos, hogy a szolgáltatások nyújtásának 
helyszínei ne keltsenek túlzott rendelői benyomást, 
érzetet. Ellenkezőleg, legyenek barátságosak, 

12 Lásd.: New South Wales Department of Health (2010), Public Health Classifications 
Project – Determinants of Health Phase Two: Final Report. Australia http://www.
health.nsw.gov.au/pubs/2010/pdf/public_health_classifications_project.pdf
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hozzáférhetőek, és olyan környezetet biztosítsanak, 
ahol a különböző emberek, szülők és gyermekek 
kényelmesen és nyugodtnak érezhetik magukat. Ez 
jelentheti a szolgáltatás helyének és idejének különböző 
igényekhez való igazítását, és az „egy kaptafára készült” 
módszer elkerülését. A szolgáltatásokat gyakran 
egy speciális helyen alakítják ki, majd megpróbálják 
odavonzani az embereket. Így is lehet, de ugyanakkor 
azokat a módszereket is mérlegelni kell, amelyekkel 
a szolgáltatásokat viszik az emberekhez, így a lehető 
legkevesebbre csökkentve az időt és energiát, amit az 
embereknek a védőoltások elérésére kell fordítaniuk, 
ezáltal a lehető legkönnyebbé és egyszerűvé téve a 
folyamatot. Az emberek általában nem szeretik, ha oltást 
kapnak. A védőoltások beadása során fellépő apró 
nehézségek és kényelmetlenségek megszüntetése csak 
sokára fogja növelni az átoltottság arányát. 

er than on vaccine safety 
2.3: A beszélgetések inkább a „védettségről” szóljanak, 
és ne az oltásbiztonságról

A keretstratégiák13 jelentik a magatartási kommunikáció 
lényegét. Az a verbális vagy vizuális nyelv, amelyen egy 
kérdést megfogalmaznak, és a kifejezések, amelyekkel 
megjelenítik azt, meghatározza, hogy azt mennyire 
értik meg, és hogyan válaszolnak rá. Ez a „keretforma” 
alakítja ki a szövegkörnyezetet, amelyben létrejön minden 

13 A keretstratégia azt jelenti, hogy “kiválasztunk egy kérdést/témakört érintő 
néhány szempontot, a kérdés/téma megvitatása során ezeket az aspektusokat 
kiemeljük, és az előtérbe helyezzük. . . oly módon, hogy elősegítsék az adott 
probléma meghatározását, megfelelő értelmezését, erkölcsi értékelését és/
vagy a kezelésére vonatkozó ajánlás kialakítását” (Adaptáció: Entman cited in 
Chapman 2004, p362)
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védőoltással kapcsolatos párbeszéd és döntés. Bizonyos 
értelemben, a védőoltásokról folyó nyilvános viták, a 
kérdések megformálása egyfajta harc a társadalom, a 
médiumok és a politikusok szemében. Kiemelkedően 
fontos a stratégiák átdolgozása. Például, az oltást ellenzők 
sikerének nagy része annak tulajdonítható, hogy a vitákat 
az oltásbiztonságra tudták összpontosítani, és nem arra 
a súlyos egészségi ártalomra, amelyeket a védőoltások 
megelőznek. A védettségről szóló viták (védettnek lenni és 
védeni) tematikájának átformálása a megfelelő látószögbe 
tudja helyezni a valós, ámde kis biztonsági kockázatokat.

Az elmondott történetek és a vizuális ábrázolások 
hatékonynak bizonyultak az üzenetek újraformálásához. 
A személyes beszámolók és történetek elősegítik, hogy az 
emberek közvetlenebbül kapcsolódjanak a kérdésekhez. 
Segítséget nyújtanak az ellenérvek kifejtéséhez, elősegítik 
az üzenetek megértését és bevésődését, lehetőséget 
nyújtanak a megfigyelésen alapuló tanuláshoz, a 
szereplőkkel történő azonosuláson keresztül. Az emberek 
könnyebben változtatják meg álláspontjukat egy kérdéssel 
kapcsolatban, és kevésbé utasítják el lényegi pontjait, ha 
azonosulni tudnak a történet szereplőivel, még akkor is, 
ha ők eltérő társadalmi osztályhoz vagy etnikai csoporthoz 
tartoznak. 

(RWJ, 2010; Niederdeppe et al, 2008; Daghofer, 2011)
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K&F minta – A mellékhatások és a  
hosszútávú hatások 

Szülő:  “Félek a védőoltások mellékhatásaitól. Nem akarom, 
hogy ma a gyermekem oltást kapjon. ”

Egészségügyi szolgáltató: “Én viszont aggódni fogok, ha a 
gyermeke nem kapja meg az oltásokat ma, mert a betegségek 
nagyon veszélyesek tudnak lenni. A kanyaró, a szamárköhögés 
bármikor és a Haemophilus influenzae b még mindig okoz 
megbetegedéseket az oltatlan csecsemők és kisgyermekek 
között az Unióban, és van, amelyik egyre nagyobb arányban, 
mint pl. a kanyaró és a szamárköhögés. A védőoltások meg 
tudják előzni ezeket a betegségeket. Nézzük meg együtt az 
oltások mellékhatásairól szóló tájékoztatót.

Szülő:  “Mit tud mondani a védőoltások hosszútávú 
hatásairól?”

Egészségügyi szolgáltató: “Több évtizedes tapasztalataink 
vannak az védőoltásokkal kapcsolatban, és nincs arra 
vonatkozó tudományos bizonyíték, hogy a védőoltások hosszú 
távon ártalmasak. Megértem az aggodalmát, de én hiszek 
abban, hogy a megbetegedések veszélye sokkal, de sokkal 
nagyobb, mint a vakcinák jelentette bármilyen kockázat. A 
védőoltások biztosította „védettség” jó kezdet csecsemőjének  
hosszú, egészséges életéhez”.

2.4: Helyezze jobban előtérbe a beoltottakat, hogy az 
oltottság társadalmi normaként váljon elfogadottá

Jól megalapozott tény, hogy az emberek sokkal inkább 
készek egy magatartási formát elfogadni, ha megértik és 
látják, hogy más, hozzájuk hasonló emberek, ugyanúgy 
viselkednek, mint ők. Ezt „társadalmi zsinórmértéknek” 
nevezik. Azonban nem válik láthatóvá mások számára, 
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hogy egy személy, szülő vagy gyermek be van-e oltva 
vagy sem. Ezért azok a módszerek, amelyek tudatosítják 
az emberekben, hogy a hozzájuk hasonló emberek úgy 
döntöttek, beoltatják magukat, értékes eszközök az oltási 
arány növeléséhez.

A megelőzést, védelmet nyújtó szolgáltatásokat olyan 
helyszíneken és közösségekben kell biztosítani, ahol a 
célpopuláció él, társadalmilag érintkezik vagy dolgozik, 
így sokkal jobban láthatóvá teszi őket, és elősegíti, hogy 
az emberek észrevegyék, a hozzájuk hasonló emberek 
igénybe veszik az oltási szolgáltatásokat. A társadalmi 
norma módszere esetén felhasználható a beoltottak 
befolyása is, mivel ők lesznek a védőoltások szószólói 
és győztesek saját közösségükben. Az immunizálás 
láthatóvá tételének egyik lehetséges módja lenne, ha 
arra a tényre építenénk, hogy gyermekeink szeretnek 
jelvényeket gyűjteni és viselni. Például a védőoltási 
héten a gyermekek, akiket beoltanak, kapnak egy külön 
jelvényt, „beoltottak” (vagy hasonló) felirattal. Így 
beoltottságuk ténye szembeötlővé válik a többi gyermek 
és szülő számára, fokozva a társadalmi norma látható 
megjelenítését.

2.5: Mutassa meg, hogy a védőoltások elutasítása 
társadalmilag elfogadhatatlan

Hasznos lenne megvizsgálni azokat a módszereket is, 
amelyek azt erősítik, hogy társadalmilag elfogadhatatlan 
a megelőzés, a védettség megszerzésének elmulasztása 
és mások veszélyeztetésének fokozása. A figyelmet 
összpontosítani lehetne (pl. a szülők között végzett 
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felméréssel) arra, hogy egyes emberekkel foglalkozó 
csoportok (mint tanárok, nővérek, orvosok, szociális 
munkások, stb.), kapják meg a védőoltásokat, jelezve 
ezzel munkájukhoz kapcsolódó társadalmi felelősség 
vállalásukat. Ennek alapján aztán az egyes emberek és a 
szülők is átgondolnák a kérdést, hogy legyenek-e ők maguk 
és gyermekeik védettek.

2.6: Gondoskodjon arról, hogy a védelmet elutasító 
minden döntés aktív döntés legyen

Sok embernél passzív a döntés, hogy gyermekét nem 
oltatja be, pl. a szülők csak nem szakítanak rá időt, vagy 
nem tartják igazán fontosnak. Amennyiben a helyzet úgy 
alakul, hogy a védőoltás elutasításához az embernek 
aktívan kell csatlakoznia, hatékony módszer, hogy aktívan 
meggondolják döntésüket; pl. a szülők írjanak alá egy 
nyilatkozatot, hogy a jelzett időben úgy határoztak, nem 
oltatják be gyermeküket egy önkéntes védőoltással. Ezzel 
rákényszerülnek, hogy aktívan mérlegeljék választásukat, 
jobban, mint egy passzív döntés esetén. Fontos a 
megfogalmazás, hogy a döntés a ”jelzett időben” történt, 
mivel így azok számára, akik elutasították az oltást, nyitva 
marad a lehetőség, hogy a jövőben meggondolják ezen 
döntésüket (lásd. 6.4.3-4. szakasz). 

2.7 Éljen a média adta minden lehetőséggel a megelőzés 
és a védettség fokozásához 

A hagyományos és új médiumok nagymértékben 
befolyásolják az emberek felfogását, magatartását és 
választását a védőoltásokkal kapcsolatban. Írországban 
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és az Egyesült Királyságban például a híradások a 
valójában hamis Wakefield megállapításokról14 jelentősen 
rontották az MMR átoltottságot. Az utóbbi években ez 
ellensúlyozódott, és a média ma nagyon fontos szerepet 
játszik a védőoltások fontosságának kihangsúlyozásában. 
Ezt támogatják az egészségügyi hatóságok 
következetesebb üzenetei és az „adatok a cselekvéshez” 
módszer alkalmazása – vagyis adatokkal és számokkal 
demonstrálják, milyen hatással van a védőoltások 
elmulasztása.

A médiával történő együttműködés időigényes feladat, 
és proaktív módszer szükséges a jó kapcsolatok, a 
kölcsönös bizalom ápolásához, egymás szerepének, 
felelősségének és határainak megértéséhez. 
Médiamunkát lehet közvetlenül vagy az intézet által 
kijelölt médiakoordinátoron keresztül végezni. Olyan 
médiatanulmányok, amelyek azt vizsgálják, hogy kik 
foglalkoznak egy témával, hogyan beszélnek róla, és ezek 
hogyan jelennek meg a különböző médiacsatornákban, 
segítséget nyújthatnak a meggyőzésre érdemes újságírók 
és megnyilvánulási alkalmak kiválasztásához. A médiával 
történő minden egyes kontaktust, a folyamatos kapcsolat 
egy-egy építőkövének kell tekinteni (Apfel, et al. 2010).

14 A Wakefield által írt MMR cikkeket a The Lancet közölte 1998-ban. Az MMR oltás 
és az autizmus, valamint  bélproblémák közötti lehetséges összefüggéseket 
feltételezett. Ezen megállapítások következtében jelentősen csökkent a beadott 
MMR oltások száma az EK-ban és máshol. A megállapítások később hamisnak 
bizonyultak. Wakefield-t törölték az orvosi nyilvántartásból, és The Lancet 
visszavonta a cikkeket. Sajnos, ez hosszú évekig tartott, és még mindig vannak 
híresztelések az MMR biztonságával kapcsolatban.
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2.8 Aktívan lépjen fel minden félrevezető tájékoztatás ellen

A védőoltást ellenző erők hatékonyan alkalmazzák a 
blogokat és a közösségi médiát az oltásbiztonsággal 
kapcsolatos aggodalmak és félelmek terjesztésére. Sok 
helyen ezek a történetek megválaszolatlanul maradnak. A 
National Health Service (NHS-UK) (Országos Egészségügyi 
Szolgálat – Egyesült Királyság) oltási információs-
központjának kezdeményezése bizonyítja, hogy milyen 
fontos a védőoltás ellenes, negatív történetek aktív 
elhárítása. Minden alkalommal, amikor az immunizálással 
foglalkozó, potenciálisan (pozitív vagy negatív) befolyást 
gyakorló újságcikk megjelenik, az NHS információs 
szolgálata kiteszi a honlapjára, és tájékoztatja a 
nyilvánosságot tényalapú kommentárokkal, ezáltal 
biztosítva azt, hogy hamis információ nem maradjon 
megjegyzés nélkül.  The London School of Hygiene and 
Tropical Medicine (LSHTM) vakcina-bizalmi honlapja (lásd. 
8.2 szakasz) is rendszeresen frissíti az érintett vakcinák 
iránti „bizalomra” vonatkozó híreket (Larson, et al, 2011). 
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1. szövegdoboz: Javaslat szülőknek az  
immunizációval foglalkozó információ internetes 
forrásainak értékeléséhez 

Ellenőrizze a honlap tulajdonosát, célját, szerzőit és a 
honlapot támogató szervezeteket. Ha a honlap címe 
.edu végződésű, akkor az iskola, főiskola vagy egyetem. 
Néhány egyéb, gyakori végződés: .gov (government - 
kormány); .org  (non-profit szervezetek); .int (nemzetközi 
szervezetek); és .com (főleg kereskedelmi). 

Ellenőrizze, hogy az információ megbízható tudományos 
vizsgálaton alapul-e. Megbízható honlapon mindig 
megtalálható a szerző neve, akinek a munkáját közlik, és 
megbízható tudományos kutatáson – és nem véleményen 
– alapuló tájékoztatást nyújt. A megállapításokat 
alátámasztó hivatkozások és a hivatalos tudományos 
publikációk linkjei is legyenek feltüntetve. 

Mérlegelendő kérdések:

• A honlap állítása túl jó – vagy túl rossz ahhoz, hogy igaz 
legyen? Ha igen, akkor valószínűleg így is van. 

• Az állítások összeesküvés gondolatán alapulnak? 
Állítja-e a honlap, hogy felfedezte az „elrejtett igazságot” a 
védőoltásokról? Ha igen, ne foglalkozzon vele. 

• Az információ inkább érzelmeken alapul és nem a 
tudományos tényeken?  

Megállapításait beszélje meg orvosával, és kérje ki 
véleményét.
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Összefoglaló üzenetek   
3.1:  A védőoltásokra vonatkozó ismeretei legyenek 

mindig naprakészek. 
3.2:  Erősítse kommunikációs képességeit.
3.3:  A rendelőt és más ellátási helyeket is vegyen 

igénybe a tájékoztatáshoz és az üzenetek 
közvetítéséhez.

3.4:  Tartsa szinten szakmai ismereteit a védőoltások 
biztonságos beadása érdekében.

3.5:  Adjon útmutatást a szülőknek a megbízható 
információforrásokról.

 

3. szakasz:

Az oltási szakértő és az oltást végző 
szakember szempontjai 
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3.1: A védőoltásokra vonatkozó ismeretei legyenek  
mindig naprakészek

A vizsgálatok szerint az egészségügyi szolgáltatók 
általában megbíznak a védőoltásokban, de gyakran 
nincsenek felkészülve a szülők részletes kérdéseire az 
oltásbiztonságról, a vakcinák összetevőiről, a jelentett 
mellékhatásokról, a potenciális ellenjavallatokról, stb. 
(lásd kapcsolódó kérdések és feleletek a 6. szakaszban). 
A megoldás érdekében az egészségügyi szolgáltatóknak 
meg kell keresniük, vagy rendszeresen meg kell 
kapniuk az egészségügyi hatóságoktól a megbízható 
forrásból származó, független és bizonyítékon alapuló 
információkat. Az ellátók a legújabb információkat és 
szakmai tájékoztatást az Egészségügyi Világszervezet 
(WHO) által akkreditált, a védőoltásokkal és 
oltásbiztonsággal foglalkozó magyar honlapon: VACSATC 
(www.oltasbiztonsag) találják. Ez a honlap a nagyközönség 
számára is tájékoztatást nyújt. Az egészségügyi 
szakemberek számára készült az interaktív, INFOVAC 
nevű honlap (www.infovac.hu).  A vakcinákkal összefüggő 
információk rendszeres frissítése, minden ellátó folyamatos 
egészségügyi továbbképzésének elengedhetetlen része. 
Tudományos társaságok és központok ezt azzal segíthetik, 
hogy továbbképző tanfolyamaik anyagába beépítik 
a legújabb, fontos információkat. Az oltóorvosoknak 
ismerniük kell a védőoltással megelőzhető betegségek 
epidemiológiai helyzetét Magyarországon és a környező 
országokban. Releváns információt találhatnak az Országos 
Epidemiológiai Központ honlapján is (www.oek.hu). Az 
ellátóknak kritikusan kell értékelniük a gyógyszergyárak 
képviselőitől kapott promóciós anyagokat. 
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3.2: Erősítse kommunikációs képességeit

Az útmutatóban megfogalmazott javaslatok a 
módszerek széles körét ölelik fel, melyekkel erősíteni 
tudja kommunikációs képességeit. A legtöbb javaslat 
alátámasztja az Ön és a szülők közötti olyan beszélgetések 
szükségességét, melynek során érzékenyen reagálnak az 
aggodalmakra, és türelmesen választ adnak kérdéseikre. 
Sokan hasznosnak találták a beszélgetésekhez a logikus 
„CASE” módszert. 

3. szövegdoboz: A habozó, a gondatlan, az ellenálló 
és elégtelenül elértek megszólítása: Ötletek a 
beszélgetéshez 

(adaptáció: www.wdghu.org, Kanada, 2005; Halperin, 2000) 

Corroborate (alátámasztás): Visszaigazolni a szülők 
aggodalmát, találni néhány pontot, amellyel Ön is 
egyetért, tiszteletteljes hangot megütni

About me (magamról): Mit tett a tudása és 
szakvéleménye megerősítése érdekében?

Science (tudomány): Megismertetni a tudományos 
tényeket

Explain/advise (magyarázzon/ajánljon):  A fentiek után 
adjon konkrét a tanácsot.

1. Hallgasson, értékeljen, kategorizáljon
•  Ismerje meg a szülők sajátos aggodalmait, így 

hatékonyabban tud tájékoztatni, indokolni és érvelni.
•  Legyen elég ideje a hatékony párbeszéd kialakítására
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•  Mérje fel, hogy a szülő tényleg tanácsot akar-e kérni. 
Ne vesztegesse idejét és energiáját azokra, akik nem 
is akarnak tanácsot kérni.

Kategória Jellemzők Pozitív végeredmény  
(immunizálás) esélye 

A hAbozó 
Tájékozatlan Mások mondták neki, 

hogy nem kell az oltás, 
de információt keres az 
érveihez.

Nagy

Tévesen 
tájékozott 

A médián keresztül jutott 
információhoz; a történet 
másik oldalát nem 
hallotta.

Lassan megváltoztathatja 
véleményét, és gyakori, 
hogy később kéri a 
védőoltást.  

Sokat olvasott 
és nyitott 
gondolkodású 

Ismeri az oltást ellenző 
információkat, és 
olvasott a témáról. 
Segítséget igényel az 
érvek prioritásának 
meghatározásához és a 
hamis logika kiszűréséhez. 

Felkészültnek kell 
lenni a klienssel 
folytatott párbeszédre, 
de végső soron nagy 
eséllyel beleegyezik az 
immunizálásba. Kezdetben 
csak bizonyos vakcinákat, 
később a többi oltást is 
kéri.

A gondAtlAn  
Tájékozatlan Egyszerűen nincs 

tudatában a 
védőoltásokkal 
megelőzhető betegségek 
veszélyének. 

Nagy az esélye, hogy kéri a 
védőoltásokat.

Tájékozott, 
de önállóan 
tájékozódik

Aggódik az oltásbiztonság 
miatt. Ismeri a 
nyájimmunitást, és 
feltételezi, hogy ez majd 
megvédi az ő gyermekét is. 

Felkészültnek kell 
lenni a szülővel 
folytatott párbeszédre, 
de végső soron nagy 
eséllyel beleegyezik az 
immunizálásba. Kezdetben 
csak bizonyos, később a 
többi oltást is kéri.
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Kategória Jellemzők Pozitív végeredmény  
(immunizálás) esélye 

Az Aktív ellenálló
Meggyőződéses 
és elégedett

Meg van győződve arról, 
hogy az immunizálás rossz, 
és elégedett elutasító 
döntésével, Azért jött el a 
rendelésére, mert valaki 
„zaklatta”, hogy beszélje 
ezt meg orvosával. 

A siker ritka, de a 
párbeszéd a jövőben 
véleményének 
felülvizsgálatához 
vezethet. A széles körű/
kimerítő párbeszéd ritkán 
eredményes. 

Elkötelezett és 
hittérítő

Hűséges az oltás ellenes 
álláspontjához. Azért 
jött el a rendelőbe, hogy 
meggyőzze Önt, hagyjon 
fel összes páciense 
immunizálásával. 

Ebben a kategóriában 
a paciensek erősen 
ragaszkodnak 
álláspontjukhoz, és nem 
értékelik az immunizációt; 
nincs értelme a kimerítő 
megbeszélésnek

A neHezen elérHető  (eléGtelenÜl elért)
Társadalmilag 
kirekesztett 

Számos társadalmi 
tényező alakítja az 
emberek védőoltásokkal 
kapcsolatos felfogását, 
választását és 
magatartását. 

Segíthet a társadalmi és 
kulturális érzékenység, 
elkötelezett stratégiák (a 
tervezéstől a végrehajtásig 
és értékelésig); a 
közösségi közvetítők 
közbenjárása (pl. védőnő). 

A munka és idő 
szorításában 
lévő 

Szeretné megkapni az 
oltást, de a rendelési idő, 
hely, stb. nem alkalmas 
számára

A délelőtti és késő 
délutáni rendelési idő 
Magyarországon biztosítja 
a védőoltásokhoz való 
hozzáférést.

2. Ismerje el a jogos aggodalmakat
•  Ismerje el, hogy a védőoltások következtében 

kialakulhatnak nemkívánatos események, és az 
aggodalmak jogosak. Hangsúlyozza, hogy az oltást 
követő nemkívánatos események legtöbbje enyhe és 
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magától megszűnik (pl. érzékenység az oltás helyén). 
Beszéljen a kevésbé gyakori, súlyosabb nemkívánatos 
eseményekről is, és hangsúlyozza, hogy a legtöbb 
esetben nincs tartós hatásuk (pl. lázgörcs).
Ne hagyja figyelmen kívül a ritka, súlyos, oltást követő 
nemkívánatos eseményeket sem, mint az anafilaxia.

3. Közölje az összefüggéseket 
•  Közölje a szülőkkel a védőoltással és a betegséggel 

összefüggő esetleges kockázatokat. 
•  Beszéljen a fertőzés valószínűségéről elmaradt 

immunizáció esetén.
•  Ismertesse, hogy mi történt azokban az országokban, 

ahol az átoltottság aránya csökkent, és a védőoltással 
megelőzhető betegségek ismét megjelentek. 

4. Cáfolja meg a félrevezető információkat 
•  Ismerje meg az oltásellenző csoportok állításait. 

Legyen képes megcáfolni a téves következtetéseket.
•  Látogatassa az oltásellenes honlapokat, és vizsgálja 

meg az általuk alkalmazott taktikákat. 
•  Kutassa a szülők speciális kérdéseit. Nyújtson 

elismert forrásokból származó információkat.

5. nyújtson megbízható tájékoztatást
•  Reagáljon a helytelen információkra, és nyújtson 

megbízható adatokat a betegség felszámolásáról, 
a csökkent mortalitásról és a félbeszakított oltási 
programok következményeiről. Ne legyen védekező! 

•  Adjon a szülőknek olyan kiadványt, amely helyes 
hivatkozásokat és internet-oldalakat tartalmaz.
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6. Ismertesse a lehetséges következményeket
•  Tegye lehetővé, hogy a szülők megértsék, mekkora 

az esélye és milyen következményei vannak 
a betegségnek. A szülők gyakran aggódnak a 
védőoltással összefüggő kockázatok miatt, de 
nem törődnek az immunizálás elmaradásának 
kockázatával. 

7. Javasolja egyértelműen az oltást
•  Világosan fogalmazza meg véleményét és ajánlását.

3.3: A rendelőt és más ellátási helyeket is 
vegyen igénybe a tájékoztatáshoz és az üzenetek 
közvetítéséhez

A szolgáltatók szerint a szűkös időkeret a leginkább 
akadályozó tényező a betegekkel folytatott beszélgetés 
során. Egyes országokban számos alapellátási praxisban 
ezt a problémát úgy oldják meg, hogy az alapellátók 
széles körét oltásokról szóló megbeszéléseken vagy 
csoportokban képzik és oktatják. Néhány rendelőben 
vagy oltóhelyen külön szakemberek foglalkoznak az 
oltási tájékoztatással, és/vagy a váróhelyiségekben 
elérhető információs brosúrák és poszterek révén 
tájékoztatnak megbízható web-oldalakhoz kapcsolódó 
információkról. Néhányan esténként tájékoztatják a 
szülőket, vagy a jövendő szülők számára akkor szerveznek 
csoporttájékoztatót, amikor azok felkeresik a szülészorvost 
vagy a szülésznőt.
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3.4: Tartsa szinten szakmai ismereteit a védőoltások 
biztonságos beadása érdekében

Az emberek másképp tekintenek a védőoltásokra, mint 
a gyógyszerkészítményekre. Amíg a gyógyszereket a 
betegségek széles köre szerint vagy szerv-specifikusan 
kategorizálnak, vizsgálnak, addig minden védőoltást egy 
közös „biztonsági” kosárba tesznek. Ha baj van bármelyik 
oltóanyaggal, minden védőoltásra fokozott gyanakvással 
tekintenek. Ezért az oltásbiztonság kulcsfontosságú. 
Mindnyájunknak magas szintű, naprakész, oltásokkal 
kapcsolatos elméleti és gyakorlati ismeretekkel kell 
rendelkeznünk. Számos, a szakismeretet ellenőrző 
lista áll az egészségügyi szolgáltatók rendelkezésére, 
hogy felmérjék szakismeretüket, és képezzék magukat 
a hiányosságot mutató területeken (lásd. 4. és 5. 
szövegdoboz).

4. szövegdoboz: Önértékelő lap a védőoltásokkal 
kapcsolatos készségek felmérésére egészségügyi 
szolgáltatók számára  
( Az ECDC adaptációja, az eredetit készítette: Calilifornia Department of Health 
Services – Immunization Branch)

A szakismeretet ellenőrző lista önértékelő eszköz az immunizálást végző 
egészségügyi szolgáltatók számára.  A kitöltéshez, tekintse át az alábbi 
kompetencia-területeket, és a vonatkozó klinikai szakismereteket, technikákat 
és eljárásokat. Pontozza magát a megfelelő önértékelő oszlopban. Amennyiben 
a „Fejleszteni kell” oszlopot jelöli meg, ez azt jelzi, hogy szüksége van további 
tanulásra, gyakorlatra vagy változtatásra. Amennyiben a „Kielégítő vagy jobb” 
oszlopot jelöli meg, ez azt jelenti, hogy az ön teljesítménye megfelelő vagy 
meghaladja az elvárt szintet. 
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Kompeten-
cia

Klinikai szakismeretek, technikák és 
eljárások

Önértékelés

Fejlesz-
teni kell

Kielégítő 
vagy 
jobb 

A. 
Beteg/Szülő
oktatása

1. Üdvözli a beteget/családot, 
kialakítja a kapcsolatot, 
válaszol bármely kérdésre, és 
elmagyarázza, honnan lehet 
további információkhoz jutni. 

2. Elmagyarázza, milyen vakcinákat 
ad be, és milyen módszerrel. 

3. A beteg/szülők sajátos igénye 
szerint alakítja a használt 
nyelvezetet és megfogalmazást 
azért, hogy nyugodtak és 
tájékozottak legyenek az 
eljárással kapcsolatban.

4. Győződjön meg róla, hogy 
az oltandók/szülők kaptak 
tájékoztatást az adott 
védőoltásról, volt idejük elolvasni, 
megérteni a tájékoztatót, és 
kérdezni.  

5. Ellenőrizze az ellenjavallatokat. 

6. Tekintse át a megnyugtatást 
szolgáló intézkedéseket és az 
oltandók/szülők ellátást követő 
tájékoztatását, ösztönözze őket a 
kérdésekre. 
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Kompeten-
cia

Klinikai szakismeretek, technikák és 
eljárások

Önértékelés

Fejlesz-
teni kell

Kielégítő 
vagy 
jobb 

B. 
Orvosi 
protokollok 

1. Tudja, hogy hol érhetők el az 
orvosi protokollok (pl. oltási 
protokoll, sürgősségi protokoll, 
referenciaanyag). 

2. Tudja hol található az Epinephrin, 
ismeri a, beadásának technikáját, 
valamint azokat a klinikai 
helyzeteket, amikor alkalmazása 
indikált. 

3.Tudja, hogy minden tűszúrás 
okozta sérülést jelenteni kell, 
és munkahelyi balesetként 
nyilvántartást kell vezetni róla.

C. 
Az oltóanyag 
kezelése

1. Ellenőrizze az ampullán a lejárati 
időt. A felszívás előtt kétszer 
ellenőrizze az ampulla feliratát és 
tartalmát. 

2. Mindvégig aszeptikus technikát 
alkalmazzon. 

3. Válassza ki a megfelelő tűméretet 
a nemzeti ajánlások alapján. 

4.  Rázza fel az oltóanyagot 
tartalmazó ampullát, és/vagy 
készítse el a megfelelő oldószer 
felhasználásával. Az ampullát 
tartsa úgy, hogy fel tudja szívni a 
megfelelő mennyiségű oltóanyagot 
(ha nem előretöltött fecskendőben 
van). Ismételten ellenőrizze az 
ampulla feliratát. 
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Kompeten-
cia

Klinikai szakismeretek, technikák és 
eljárások

Önértékelés

Fejlesz-
teni kell

Kielégítő 
vagy 
jobb 

5.  Címkézzen fel minden 
megtöltött fecskendőt, vagy 
felcímkézett tálcát használjon az 
azonosításukhoz, ha nem gyári, 
feliratozott fecskendőben történik 
beadása. 

6.  Tartsa be a vakcina helyes 
tárolására vonatkozó előírásokat, 
ismerje azokat pl. az MMR 
vakcina fénytől történő védelme, 
a hűtőszekrény hőmérsékletének 
nyilvántartása. 

D.  
Az oltások 
beadása

1.  Ismételten ellenőrizze az 
elkészített fecskendőket.  

2.  Mosson kezet, vagy ha azt 
írja elő az irányelv, húzzon fel 
egyszerhasználatos kesztyűt.

3.  Jegyezze meg az egyes vakcinák 
megfelelő beadási módját 
intramuscularis /im./: DTaP-IPV-
HIB, DTaP-IPV, dTap, HepA, HepB, 
PCV, influenza, meningococcus, 
HPV, kullancs-encephalitis  
subcutan /sc./: MMR, Varicella  
sc. vagy im. : Pneumococcus 
polysacharid  
intracutan./ic/. :spec influenza 
oltás, BCG  
per os: rotavírus
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Kompeten-
cia

Klinikai szakismeretek, technikák és 
eljárások

Önértékelés

Fejlesz-
teni kell

Kielégítő 
vagy 
jobb 

4.  Helyezze el megfelelően az 
oltandót és/vagy fogja le a 
gyermeket a szülő segítségével; 
határozza meg az anatómiai 
pontokat a sc. vagy im. 
beadáshoz.

5. Ellenőrizze a bőrfelületet a 
beadás helyén. A tiszta bőrt NEM 
kell megtisztítani. A láthatóan 
szennyezett bőrfelületet csak 
vízzel és szappannal kell 
megtisztítani. Ha alkoholos vagy 
egyéb fertőtlenítő szert használ, 
hagyja megszáradni a bőrt, mivel 
ezek a szerek inaktiválhatják az 
élő vakcinákat

6. A nem-domináns kezével tartsa 
stabilan a végtagot; a bőrtől 
2,5 cm távolságra tartsa a tűt, 
és gyorsan szúrja be megfelelő 
szögben (sc.:45o és  im.: 90o ).

7. Az oltóanyagot egyenletes 
nyomással injektálja; a 
beszúrással azonos szögben 
húzza ki a tűt.

8. Néhány másodpercig szorítson 
száraz vattát az oltás helyére. 

9. A tűt helyezze a tűledobóba, 
a fecskendőt és az oltóanyag 
ampullákat a veszélyes hulladék 
tárolóba.

10. Nyugtassa meg az oltandót az 
eljárás előtt, alatt és után. 
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Kompeten-
cia

Klinikai szakismeretek, technikák és 
eljárások

Önértékelés

Fejlesz-
teni kell

Kielégítő 
vagy 
jobb 

11. Figyelje meg az oltottat, mutat-e 
kóros reakciót, mellékhatás 
kialakulása esetén alkalmazza a 
megfelelő terápiát. 

E. 
Nyilvántartással 
kapcsolatos 
eljárások

1.  A paciens kartonján pontosan 
dokumentáljon minden egyes 
védőoltást: dátum, oltóanyag 
neve, gyártási szám, beadás helye 
(végtag), aláírás, pecsét.

2.  Minden mellékhatást jelentsen az 
illetékes hatóságoknak. 

3.  Ha van, használja a számítógépes 
praxisnyilvántartást, nézze 
meg az aznapra előzetesen 
bejelentkezetteket, és 
aktualizálja a számítógépes oltási 
nyilvántartást  

4.  Kérje el, és frissítse a páciens 
oltási könyvét, valamint 
figyelmeztesse, hogy azt minden 
egyes alkalommal hozza magával. 

Néhány javaslat a szakismeretek fejlesztésére:
a.  Nézzen az oltási technikákkal foglalkozó videót. 
b.  Olvassa el az Országos Epidemiológiai Központ adott évre vonatkozó 

Védőoltási Módszertani Levelét. 
c.  Olvasson kézikönyveket, tankönyveket, szemléltető ábrákat és egyéb 

útmutatókat. 
d.  Olvassa el az oltóanyaghoz mellékelt tájékoztatót. 
e.  Nézze meg az oltóanyag kezelésével foglalkozó videót és irányelveket. 
f.   Olvassa el a hivatalos oltóanyag tájékoztatókat.  
g.  Vegyen részt szakmai továbbképzésen és tanfolyamon.  
h.  Vegyen részt olyan képzéseken, amelyek az egészségügyi ellátással 

kapcsolatos.
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3.5: Adjon útmutatást a szülőknek a megbízható in-
formációforrásokról

A szülőknek tudniuk kell, hogy hol találhatnak megbízható 
információt, különben, ha a világhálón keresgélnek, 
nagyobb eséllyel találnak oltásellenes web-oldalt, mint a 
védőoltásokról objektív tájékoztatást nyújtó honlapokat 
(Mollema, 2012, személyes közlés).
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4.1:  Bevezetés. 

4.2:  Tanácsok, elvárások a társadalmilag hátrányos 
helyzetű csoportok szempontjából.

4.3:  Tanácsok azoktól, akik „természetellenesnek” 
tartják a védőoltásokat.

4. szövegdoboz

Az úgynevezett „nehezen elérhető” 
populációk szempontjai és elvárásai 
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4.1: Bevezetés 

Ebben a kiadványban az úgynevezett „nehezen elérhető” 
populációkon (lásd. 4.2.2 pont) azon emberek csoportjait 
értjük, akik társadalmi és/vagy földrajzi elszigeteltségük 
és kirekesztettségük folytán nem vagy részlegesen 
immunizáltak, esetleg vallási/filozófiai meggyőződésből 
utasítják el a védőoltásokat. Ilyenek a következő 
csoportok tagjai: roma közösségek; vándorló közösségek; 
antropozófusok; ultra-ortodox zsidó közösségek vagy 
bizonyos keresztény protestáns egyház; valamint egyéb 
reformista és radikális csoportok tagjai. A következőkben 
rövid leírást adunk róluk.

A roma közösségek 

A romák jelentős etnikai csoportot képviselnek Európában. 
A jelenlegi becslések szerint 6-8 millió roma él az 
Európai Unióban. Pontos számukat nehéz meghatározni 
mobilitásuk és azon félelmük miatt, hogy romaként 
történő regisztrálásuk megbélyegzést jelent számukra. 
Az V. EU kisebbségek és a diszkrimináció felmérés 2010 
(EU/FRA,2012) szerint a romák jelezték a legmagasabb 
diszkriminációs szintet (a vizsgált populáció 64 százalékát 
érintette). A roma csoportok és alcsoportok között és 
az alcsoportokon belül is nagy a különbség. Néhány 
országban és közösségben a romák jól integrálódtak, 
de számos országban társadalmi elszigeteltségtől 
szenvednek, egészségüket és az egészségügyi rendszerrel 
való kapcsolatukat nagymértékben életkörülményeik 
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és egyéb szociális tényezők határozzák meg. (lásd. 6. 
szövegdoboz). 

A romák közötti egészségfejlesztésnek és 
betegségmegelőzésnek számos akadálya (és lehetősége) 
van. A romáknak sok, kultúra és hagyományok 
tekintetében eltérő alcsoportja van, és mindegyiknek 
megvannak a saját egyéni szokásaik és hiedelmeik 
(Muscat, 2011). A romák a következő EU országokban 
élnek a legnagyobb százalékban: Bulgária, Románia, Cseh 
Köztársaság, Szlovákia, Magyarország, Spanyolország és 
Görögország.

6. szövegdoboz: A megelőzés és egészségfejlesztés 
akadályai (és lehetőségei) romák körében 
A szociálisan hátrányos környezetben élő romák más, ilyen 
helyzetű csoportokhoz hasonlóan, társadalmilag korlátozva 
érzik magukat az egészségügyi rendszerekhez, és még inkább a 
megelőzést nyújtó szolgáltatásokhoz való hozzáférésben. ennek 
számos oka van, (amelyek ugyanakkor a korrekció lehetőségeit is 
magukban rejtik). 

A strukturális/környezeti tényezők közé tartozik:

− a szegénység, a nagyarányú munkanélküliség, az 
iskolázottság alacsony szintje, a nem megfelelő 
jogvédelem (elégtelen ismerete és alkalmazása), 
gyenge vagy komplex regisztrációs rendszerek 
(pl. születések, egészségbiztosítás), rossz 
életkörülmények, köztük a nem megfelelő víz- és 
higiéniai rendszerek, lakások és utak (közlekedési 
nehézségek az ellátáshoz való eljutásban),
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− alig jutnak egészséges élelmiszerekhez, egészségügyi 
alap- és szakellátáshoz;

− a kötelező védőoltásokra, felügyeletre és jelentő 
rendszerekre vonatkozó megfelelő jogi szabályozás 
hiánya, vagy a meglévő szabályozás gyenge és nem 
következetes végrehajtása (pl. a kirekesztettekre 
vonatkozó társadalmi és gazdasági adatok hiánya)

A percepciós/magatartási tényezők közé tartozik:

− a negatív attitűd és bizalmatlanság (kétirányú) 
a roma közösségek és a közintézmények között; 
az egészségügyi szolgáltató személyzet negatív 
felfogása és magatartása a romákkal szemben; 

− romák részéről az egészségügyi műveltség alacsony 
szintje, elégtelen egészségügyi tájékozottság, 
a különböző fertőző betegségek kockázatainak 
elégtelen vagy nem megfelelő ismerete, 

− nehézség az egészségügyi és szociális rendszerek 
elfogadtatásában; az egészségügyi szolgáltatók 
gyenge kommunikációs készsége, célzott tájékoztató 
anyagok hiánya az egészségügyi intézményekben;

− valamint a diszkrimináció és megbélyegzés (ECDC, 
2012).
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Vándorló közösségek

A vándorló közösség ír eredetű nomád nép, kisebbségként 
főleg Írországban és Nagy-Britanniában élnek. Számukat 
a becslések 82000-300000 közé teszik (Muscat, 2010). 
Az Egyesült Királyságban végzett vizsgálatok azt mutatják, 
hogy nehéz az egészségügyi szolgáltatásokhoz való 
hozzáférésük, mivel a vándorlók nem rendelkeznek állandó 
lakcímmel. 

Antropozófia 
Az antropozófia egy filozófia, amely az osztrák születésű 
Rudolf Steiner (1861-1925) tanításain alapszik, akinek a 
meghatározása szerint az antropozófia „a tudás útja – 
megismerési út -, amely az emberben lévő szellemit az 
univerzum szellemijéhez vezeti.” Steiner a betegséget 
és a gyógyulás folyamatait lehetőségnek tekintette (mint 
a kanyaró koragyermekkorban) a fizikai- és az étertest 
fejlődése számára. 2011-ben 998 Steiner iskola működött 
világszerte (Waldorf iskolaként is ismertek), amelyekben 
az antropozófikus oktatás koncepcióit követték, ezek közül 
körülbelül 700 iskola volt Európában. Néhány országban, 
pl. Németországban az antropozófikus orvosok között vita 
folyik a kanyaró elleni védőoltásról (Muscat, 2010). 

Egyes vallási közösségen belüli csoportok 
Az ultra-ortodox zsidó közösségeknek – Izraelben, az 
Egyesült Királyságban, Franciaországban, Belgiumban és 
más országokban – lehetnek olyan kis csoportjai, amelyek 
kerülik a kormányszervek és az egészségügyi hatóságok 
által biztosított szolgáltatásokat. A Keresztény Protestáns 
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Egyház tagjai Hollandiában vallási alapon tartózkodnak a 
védőoltástól (van den Hof et al, 2002).  

Egyéb reformista és/vagy radikális ellenálló csoportok
Az előzőekben leírt néhány, a védőoltást ellenző 
társadalmilag kirekesztett és vallási csoporton túl, Hobson-
West (2003) számos reformista és/vagy radikális csoportot 
azonosít (gyakran jól reprezentáltak a világhálón), amelyek 
ellenzik a védőoltásokat. A reformistákat általában 
súlyosan sérült gyermekek szülei vezetik, akik úgy hiszik, 
hogy gyermekük maradandó egészségügyi károsodása 
védőoltást követően lépett fel.

Ezek a csoportok nem önmagukban a védőoltásokat 
utasítják el teljesen, hanem a mellékhatások alaposabb 
megismerését akarják. Másrészt a radikális csoportok 
aktívan kritizálják is az oltásokat, és vannak e célra 
fenntartott honlapjaik, blogjaik. Összekapcsolják 
az immunizálást a megbízhatatlan tudománnyal, az 
etikátlan magatartással, az állatkísérletekkel, a „nagy 
gyógyszeriparral”, stb. 

A „sötétzöld” ellenzőket jobban érdekli és előnyben 
részesítik az alternatív gyógymódokat, továbbá a 
megelőzés, a terápia organikusabb, természetesebb 
módszereit.

 



60

 4.2: Tanácsok / elvárások a társadalmilag hátrányos 
helyzetű csoportok szempontjából 

Összefoglaló üzenetek 
4.2.1:  Tudjon többet rólunk.
4.2.2:  A „nehezen elérhető” kifejezést fogalmazza újra 

„gyengén elérő” rendszerhibaként.
4.2.3:  Tekintse az immunizálást az egészségügyi ellátás 

egyik fő kihívásának. 
4.2.4: Vonjon be bennünket a fő vonulatot jelentő 

programokba. 
4.2.5:  Vonjon be bennünket az egészségfejlesztő 

programok minden egyes szakaszába. 
4.2.6:  Tegye befogadóbbá az egészségügyi rendszereket 
4.2.7:  A védőnők döntő fontosságúak számunkra, 

támogatni kell őket. 
4.2.8:  Legyen elérhető és velünk szemben tiszteletteljes. 

15

A velünk foglalkozó egészségügyi szolgáltatók 
rendelkezzenek háttérismerettel kultúránkról és az 
egészségről vallott felfogásunkról; legyenek tájékozottak 
népünk egészségi állapotáról; ismerjék közösségeink 
belső sokféleségét; és tudatosodjanak bennük a korábbi 
cselekvési programok során tapasztalt erősségek 
és gyengeségek (pl. lásd. 7. szövegdoboz a roma 
magatartásról, meggyőződésről és értékekről). 

15 A szövegben szereplő üzenetek és megfogalmazások néhány esetben a válasza-
dók anyanyelvéről történt fordításokon alapulnak. 

4.2.1: Tudjon többet rólunk15
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7. szövegdoboz: A romák egészsége – magatartás, 
meggyőződés és értékek röviden16

Felfogásunk az egészségről:  

Sokunk számára az egészség nem elsődleges fontosságú. 
Prioritási igényeink listáján a lakás, a jövedelem és/
vagy a munka egyaránt megelőzi az egészséget. Ha 
egészségről van szó, sokunknak az egészség a betegség 
hiányát jelenti, a betegség pedig egy akadályozó, a 
halállal összefüggő jelenséget. Ezért csak nagyon drámai 
tünetek és akadályt jelentő következmények esetén 
aggódunk egészségünk miatt. Ha családunk egyik tagja 
vagy mi magunk betegséget észlelünk, akkor azonnal és 
határozottan kell cselekedni. Ha a tünetek megszűnnek a 
kezelés során, az összes többi terápiás ajánlást általában 
figyelmen kívül hagyjuk, mivel szerintünk a betegség 
megszűnt.17

Kulturális identitás: 

Közösségünkben ez mindenütt jelen van, nagy büszkeség 
és a közösségi önbecsülés forrását jelenti. Számunkra a 
közösségi támogatás szorosan kapcsolódik a kulturális 
identitás érzésével. Ezért kerül közülünk olyan kevés idős, 
fizikailag fogyatékos- vagy elmebeteg intézetbe. Ezért 
működik jobban nálunk a család- vagy közösség alapú 
módszer, mint az egyéni megközelítés. 

16 Néhány olyan fogalom, mint az hogy “Sokunk számára az egészség nem elsőd-
leges fontosságú”, nem tükrözi minden közösség felfogását.

17 Forrás: Salud y Comunidad Gitana (Health and the Roma Community). Madrid: 
MSC-FSG (2005) http://www.mspsi.gob.es/profesionales/saludPublica/
prevPromocion/promocion/desigualdadSalud/docs/Health_and_the_Roma_
Community.pdf
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Egészségvédő normák: 

Egyes hagyományos normák, mint a dohányzás- és 
alkoholfogyasztás tilalma a nők esetében, vagy a 
szexuális kapcsolatok házasságra történő korlátozása 
(főleg a nőknél), számunkra egészségvédelmi 
tényezőként szolgálnak. Hagyományosan, a nehéz 
környezeti adottságok ellenére, mi, romák ragaszkodunk 
számos higiénés módszerhez, mint a fehérítő széleskörű 
alkalmazása fertőtlenítőként, a nem tiszta tárgyak vagy 
területek egyértelmű elkülönítése a tisztától, stb. (ezen 
bekezdés csak bizonyos romacsoportokra jellemző) 

Társadalmi szervezet:  

Számunkra ez a kiterjedt családon alapul, ez jelenti azt 
a magot, amely köré a szociális és egyéni kapcsolatok 
fonódnak. Ezért, ha valaki közöttünk megbetegszik, akkor 
őt az egész család elkíséri az egészségügyi szolgáltatás 
igénybevételéhez, és nem csupán a közeli családtagok. 
Ez az oka annak is, hogy általában a kapcsolat nem az 
egyén és az egészségügyi szolgáltató rendszer között jön 
létre, hanem a beteg egyén, a nagycsalád és az ellátó 
rendszer között. Kérjük, tekintse ezt lehetőségnek, és ne 
bomlasztó erőnek.

Hogyan ítéljük meg a minőséget:  

Sokunknak a kezelés minősége leginkább az ellátás 
időtartamán alapul, továbbá, ha azt gondoljuk, hogy 
emberként tisztelettel bántak velünk, empátiát megfelelő 
nem-verbális kommunikációt tapasztaltunk, stb. 
Például a védőoltással kapcsolatos félelmeink gyakran 
korábbi ismereteinktől függnek. Romániában például, 
azt hallottuk, hogy az 1980-as évek végén HIV fertőzés 
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történt a nem-sterilizált, többször használt tűk miatt. 
Ezért szeretünk ott lenni és nézni, hogyan oltják be 
gyermekeinket. Mi is, mint a többi aggódó szülő, látni 
akarjuk, hogy egyszerhasználatos eszközökkel adják be 
az oltást, és a mi gyermekeink számára, akkor frissen 
bontott ampullát használnak.

Kölcsönös bizalmatlanság:  

Az egészségügyi ellátók és a közöttünk lévő kölcsönös 
előítéletek gyakran gyanakváson és védekezésen 
alapuló viszony kialakulásához vezetnek. Ezek az 
erős érzelemmel átitatott előítéletek gyakran egyéni, 
negatív tapasztalatokon alapulnak, amelyek még tovább 
szítják az előítéleteket, míg a pozitív tapasztalatoknak, 
amelyeket kivételként élünk meg, nincs kiegyenlítő 
hatásuk. Ezen probléma megoldásával mindnyájunknak 
foglalkoznunk kell.18 

4.2.2: Reframe ‘hard-to-reach’ as mainly 
‘poorly reached’ system failures 

Legtöbbször az emberek a „nehezen elérhető” címkét 
ragasztják ránk, egyéni vagy közösségi tulajdonságainkról 
vallott sajátos felfogásuk alapján. Ezeket a véleményeket 
gyakran a népünk iránti negatív sztereotípiák és 
diszkriminatív viszonyulás alakítják. Túlságosan gyakori, 

18 Olyan kifejezések használata, mint a „kölcsönös bizalmatlanság” és „kölcsönös 
előítélet” megakadályozza az erőviszonyok, továbbá a szolgáltatást nyújtók 
azon törvényes kötelezettségének és megbízatásának felismerését hogy mind-
en embert egyformán kezeljenek. 
A tényleges  immunizációs szolgáltatásoknak az anyák és a gyermekek 
egészségügyi ellátáshoz való hozzáférési jogát kell biztosítania. (Maria Daly 
and Siobhan Curran, Pavee Point Traveller and Roma Centre, Dublin, 2012, 
személyes közlés)

4.2.2: A „nehezen elérhető” kifejezést fogalmazza újra 
„gyengén elérő” rendszerhibaként 
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hogy az egészségügyi ellátást nyújtók nem képesek 
megkülönböztetni a csoport-specifikus szempontokat 
és azt az inkább a kirekesztéssel összefüggő, 
társadalmi-gazdasági helyzetet, amelyekbe családjaink 
belekényszerülnek. Az oltások elmaradásának felelősségét 
gyakran az egyénekre és a közösségekre vetítik ki, és 
nem veszik figyelembe ezen magatartásnak a szociális 
meghatározóit (lásd. 1. táblázat). A számunkra védelmet 
nyújtó immunizáció akadályainak nevesítésekor nem csak 
magatartásunkat kell figyelembe venni, hanem a tágabb 
rendszer kérdéseit is, beleértve az oktatást, a közlekedést, 
a nyilvántartási és szolgáltatói eljárásrendet is. Mi nem 
csupán nehezen elérhetők vagyunk, hanem gyakran 
rosszul elértek vagy elégtelenül kiszolgáltak is! 

Írországban például, nekünk, táborban élő vándoroknak, 
nehézséget okoz az írni-olvasni tudásunk alacsony szintje 
(megkapjuk a felhívásokat, de nem tudjuk elolvasni 
őket), a vándorlás (sokat vagyunk úton, és nem tudunk 
bejelentkezni egy háziorvoshoz, mert nincs postacímünk), 
továbbá előfordul, hogy a postás nem kézbesíti nekünk a 
levelet, mert fél tőlünk. (Cotter, 2012, személyes közlés).

4.2.3: Tekintse az immunizálást az egészségügyi ellátás 
egyik fő kihívásaként
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Úgy gondoljuk, hogy az egészségügyben átfogó 
megközelítést kell alkalmazni az egyes egészségügyi 
kérdések tekintetében, és nem speciális akciókat. 
Fontos figyelembe venni azt, hogy az immunizálás 
csak egy azok között a tevékenységek között, amelyek 
hozzájárulnak a jobb egészséghez, de nem fontosabb, 
mint a többi megelőző és egészségfejlesztő tevékenység. 
A védőoltási programokat szélesebb tevékenységen 
belül kell megvalósítani, és el kell távolodni az 
elszigetelt projektektől olyan tágabb kezdeményezések 
irányába, amelyek az egészségügyi egyenlőtlenségek 
kiküszöbölésére és az egészség társadalmi 
meghatározóinak19 felismerésére irányulnak, továbbá 
támogatják a hosszútávú megoldásokat: pl. erőforrás-
építés – egészségvédelmi képzés. Ennek az a  pozitív 
oldala, hogy az átoltottság növeléséhez és számos, más, 
populációt érintő, szélesebb körű kihíváshoz szükséges 
ismeretek és kapacitások ugyanazok.

19 Úgy gondoljuk, hogy az egészségügyben átfogó megközelítést kell alkalmazni 
az egyes egészségügyi kérdések tekintetében, és nem speciális akciókat. 
Fontos figyelembe venni azt, hogy az immunizálás csak egy azok között a 
tevékenységek között, amelyek hozzájárulnak a jobb egészséghez, de nem fon-
tosabb, mint a többi megelőző és egészségfejlesztő tevékenység. A védőoltási 
programokat szélesebb tevékenységen belül kell megvalósítani és el kell 
távolodni az elszigetelt projektektől olyan tágabb kezdeményezések irányába, 
amelyek az egészségügyi egyenlőtlenségek kiküszöbölésére és az egészség 
társadalmi meghatározóinak  felismerésére irányulnak, továbbá támogatják 
a hosszútávú megoldásokat: pl. erőforrás-építés – egészségvédelmi képzés. 
Ennek az a  pozitív oldala, hogy az átoltottság növeléséhez és számos, más, 
populációt érintő, szélesebb körű kihíváshoz szükséges ismeretek és kapac-
itások ugyanazok.

4.2.3: Tekintse az immunizálást az egészségügyi ellátás 
egyik fő kihívásaként
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1. táblázat: A szociálisan hátrányos helyzetű populációk 
expozíciójának, sebezhetőségének, a fertőző 

betegségekkel összefüggő ellátáshoz való hozzáférésének 
és az ebből fakadó következmények meghatározói  

(ECDC, 2012b)

Fokozott 
expozíció 

Számos szociálisan hátrányos helyzetű csoportban 
fokozott a fertőző betegségek expozíciója, az alábbiak 
miatt: 
ivóvízhez való rosszabb hozzáférés;
nem megfelelő és túlzsúfolt életkörülmények, és 
elégtelen szellőzésű lakások;
elégtelen nyáj-immunitás a védőoltásokkal 
megelőzhető betegségekkel szemben a szorosan 
együttélők közösségben; és
szoros közelség a beteg családtagokkal vagy más 
kontaktokkal, akik halogatják a kezelést. 

Fokozott 
sebezhetőség 

Néhány, szociálisan hátrányos helyzetű csoportnál, 
amennyiben fertőző betegségnek vannak kitéve, 
nagyobb a fertőződés valószínűsége  az alábbiak 
miatt:
alultápláltság a háttérben (nyomelem-hiány, a 
normálisnál kisebb súly és más esetekben túlsúly);
alapbetegség ;
az oltottság teljes vagy részleges hiánya; 
rosszabb hozzáférés az egyéb megelőző 
módszerekhez

Nehezebb 
hozzáférés 
a minőségi 
szolgáltatásokhoz

Ha egyszer megbetegednek, a szociálisan hátrányos 
helyzetű csoportoknak általában nehezebb a 
minőségi egészségügyi ellátáshoz való hozzáférésük, 
az alábbiak miatt:
diszkrimináció vagy kulturálisan elégtelen ellátás;
nagyobb a valószínűsége, hogy nem keresnek 
ellátást, mivel hallomásból ismerik vagy 
megtapasztalták a diszkriminációt az egészségügyi 
ellátásban; 
távol élnek az egészségügyi központtól; 
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az egészségbiztosítás vagy az ellátáshoz szükséges 
egyéb feltételek hiánya; 
költség;20 
nem tudják megvásárolni a felírt gyógyszereket; 
gondok egyes terápiás utasítások elfogadásában, 
főleg a megbélyegzést jelentő és költséges kezelést 
igénylő betegségek esetében; és,
az előírt kezelés félreértése az oktatás/írni-olvasni 
tudás alacsony szintje miatt

Az 
egészségügyi 
rendszerrel 
való kapcsolat 
romlása

Az egészségügyi szolgáltatások igénybe vételekor 
háttérbe szorulhatnak a szociálisan rosszabb helyzetű 
csoportok, mert:
a jövőben a katasztrofális kiadások további 
elszegényedéshez és az egészségügyi ellátás iránti 
igény csökkenéséhez vezethetnek,

20 A költségtényezők jelentősen csökkennek ott, ahol az összes ellátó, 
minden gyermek számára egyenlően biztosítja az immunizálást..  (Ma-
ria Daly and Siobhan Curran, Pavee Point Traveller and Roma Centre, 
Dublin, 2012, személyes közlés).

4.2.3: View immunisation as one part of larger 
health challenges

Időről-időre szükség lehet, kiegészítő védőoltási 
programokra/napokra, de mi azt preferáljuk, hogy 
annak érdekében, hogy javuljon a kapcsolat, a tudás, 
a tájékozódási készség (egészségügyi műveltség) és 
a bizalom, ezeket integrálják a meglévő rendszerekbe, 
mivel ezekre szükség van a változáshoz és a védőoltási 
programokban való részvétel fenntartásához. Ki kell 
alakítani az általános tájékoztató- és oktatóanyagokat az 
egész populáció számára, és szükség szerint adaptálni 
őket, a kulturálisan megfelelő és befogadó szolgáltatások 

4.2.4: Vonjon be bennünket a fő vonulatot jelentő 
programokba
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kialakítása és a saját jellemzőkkel rendelkező, speciális 
csoportok támogatása érdekében. Az adaptáció 
során kérdezzenek meg bennünket felfogásunkról és 
igényeinkről. 

4.2.4: Integrate us into mainstream 
programmes

Tudjuk, hogy részvételünk döntő tényező minden 
fejlesztésre irányuló kezdeményezésben. Ezért az átoltottság 
növeléséhez szükséges proaktív bevonásunk a részvételre 
irányuló kutatásban, a prioritások meghatározásában, a 
szakpolitika kialakításában és végrehajtásában. Főleg a 
szakemberek által előzetesen ellenőrzött tevékenységek, a 
helyi szociális munkások, tanárok, asszisztensek és védőnők 
bevonásával, bizonyulnak nagyon hasznosnak.

Biztosítsák részvételünket az ágazatokon átívelő munkában 
és a multi-diszciplináris csoportokban, a helyi kutatásban, a 
kultúrák közötti közvetítésben és a mediátorok oktatásában, 
az oktatóanyagok és információk adaptációjába, valamint a 
tudatosságra ösztönző kampányokban.

 4.2.5: Involve us in all stages of programmes 

aimed at enhancing our inclusion and health

Nagyra értékeljük, hogy Magyarországon mindenkinek 
biztosított az ingyenes védőoltás, és bár rendelkezésre 
állnak az oltások, rugalmasságra van szükség az 
oltási naptár kialakításához, hogy legyen idő olyan 
kommunikációra, amely méltányolja és fejleszti 

4.2.5: Vonjon be bennünket az egészségfejlesztő 
programok minden egyes szakaszába

4.2.6: Tegye befogadóbbá az egészségügyi 
rendszereket 
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egészségügyi műveltségünket. Ezen kívül a szolgáltató 
rendszereket tovább lehet javítani a védőnői 
látogatásokkal, mobil csoportok felhasználásával; az 
iskolák lehetnek az egészségfejlesztés helyszínei; a 
helyi civil szervezetek fokozott bevonásával – köztük a 
védőoltási folyamatban résztvevő, elkötelezett önkéntesek 
és más szereplők (a jelző rendszerekben, tájékoztatási 
rendszerekben, egészségnevelésben és –fejlesztésben 
dolgozók).

Tudjuk, hogy a társadalmilag kirekesztett populáció 
számára nyújtott egészségpolitika kialakítása és 
végrehajtása érdekében történő beavatkozások azokban 
az országokban és területeken a leghatékonyabbak, ahol 
a problémákat ágazatok közötti koordináció módszerével 
kívánják megoldani: pl. az állami és helyi roma 
önkormányzatok, vagy a helyi, integrált orvosi és szociális 
központok bevonása, amelyek elvégezhetik a tájékoztatási 
és monitorozási feladatokat is. Ezekkel a módszerekkel 
küzdeni lehet a diszkrimináció és a romákat, a vándorló 
közösségeket kirekesztő gyakorlat ellen.

4.2.6: Adapt governance and health systems 
to be more inclusive 

A védőnők azok az egészségügyi szakemberek, akikkel 
a nők már várandósságuk idején találkoznak, így szoros 
és bizalmi kapcsolat alakulhat ki a leendő anyával, az 
egész családdal. A védőnő feladata az ellátási területén 
lakó valamennyi egészséges csecsemő és kisgyermek 
gondozása. Családlátogatásai során megismeri az 
életkörülményeinket, gondolkozásunkat, problémáinkat. 

4.2.7: A védőnők döntő fontosságúak számunkra, 
támogatni kell őket 
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Ő az, aki részt vesz az életünkben és sok kérdésünkre tud 
válaszolni vagy tanácsot adni. Nemcsak egészségügyi, 
hanem szociális kérdésekben is lehet hozzá fordulni.4.2.7: Health mediators and other community 

health workers are a critically important 
resource for us – they need to be supported 

Amint azt már említettük, számunkra nagyon fontos 
az emberi melegség az orvosi kezelés során, és az, 
hogy együttérzést érzékelünk, meghallgatnak és 
megértenek bennünket a legfontosabb kritériumok 
számunkra az egészségügyi szolgáltatások minőségének 
értékelésében. Ezért alapvető fontosságú számunkra, 
hogy kiemelt figyelmet fordítson ezekre a szempontokra 
a társadalmilag elszigetelt közösségek különböző 
tagjaival kapcsolatban, különösen a bizalomépítés első 
szakaszában. Mindig gondoljon arra, hogy a különbözőség 
nem a problémás vagy a védőoltást visszautasító embert 
jelenti. Sajnos, nagyon sokszor azt tapasztaltuk, hogy 
az egészségügyi szolgálatok és szolgáltatók nagyon 
nehezen tudnak rugalmasan reagálni a különbségekre. 
Ezeknek a nehézségeknek az egyike a megfelelően 
kialakított protokollok hiánya. Amíg hiányoznak az 
eljárási protokollok, sok szakember azt állítja, hogy ők az 
általános protokoll szerint járnak el. („Csak azt csinálom, 
amit előírtak”), míg a kisebbségi csoportok tagjainál 
alkalmazott eljárás továbbra is önkéntes marad, csupán  
az „érzékeny” szolgáltatók számára működőképes. Tudjuk, 
hogy az egészségügyi dolgozóknak és szolgáltatóknak 
a romák és a vándorlók kultúrájáról és egészségügyi 
igényeiről tartott képzés, együttműködésünket 
hatékonyabbá és kielégítőbbé teheti.

4.3: Tanácsok azoktól, akik „természetellenesnek”  
tartják a védőoltásokat21

Üzenetek

4.3.1: Értsen meg jobban bennünket.

4.3.2: Hallgassa meg aggodalmainkat – adjon időt 
nekünk. 

21

Hiszünk a természet gyógyító erejében (gyógyfüvek, 
fűszerek, zöldségek, ásványok) és a különböző 
szellemi terápiákban, jobban, mint a hagyományos 
gyógyszerekben. Ezért, amikor betegek vagyunk, az egész 
embert kezeljük. Támogatjuk az önellátást és öngyógyítást, 
figyelembe véve az egyén spirituális természetét. Hisszük, 
hogy a helyes táplálkozás és a vegyszermentes élet 
segítségével kontrollálhatjuk a vírusfertőzéseket. Amikor 
a megelőzésről beszélünk, akkor az étrendi kiegészítőkre, 
vitaminokra és a helyes táplálkozásra gondolunk, és nem a 
védőoltásokra, mivel úgy véljük, hogy az oltások veszélyes 
vegyi anyagokat juttatnak a szervezetünkbe, így inkább 
ártanak, és nem segítenek. 

4.3.2: Listen to our concerns – give us time

Amikor döntünk az immunizálásról, szeretjük, ha van időnk 
a reagálásra, és a lehetőségek mérlegelésére. Azokhoz 
az egészségügyi szolgáltatókhoz szeretünk menni, 
akik időt szánnak ránk, és válaszolnak kérdéseinkre és 
aggodalmainkra. 

21 Számos csoport ellenzi az immunizálást, mivel szerintük a védőoltással ter-
mészetellenes, vegyi anyagok kerülnek az emberi szervezetbe, és a természe-
tesebb terápiákat és az ún. „alternatív orvosi” módszereket részesítik előnyben.

4.3.1: Értsen meg jobban bennünket

4.3.2: Hallgassa meg aggodalmainkat – adjon időt nekünk

4.2.8: Legyen elérhető és tiszteletteljes



I. rész

71

4.3: Tanácsok azoktól, akik „természetellenesnek”  
tartják a védőoltásokat21

Üzenetek

4.3.1: Értsen meg jobban bennünket.

4.3.2: Hallgassa meg aggodalmainkat – adjon időt 
nekünk. 

21

Hiszünk a természet gyógyító erejében (gyógyfüvek, 
fűszerek, zöldségek, ásványok) és a különböző 
szellemi terápiákban, jobban, mint a hagyományos 
gyógyszerekben. Ezért, amikor betegek vagyunk, az egész 
embert kezeljük. Támogatjuk az önellátást és öngyógyítást, 
figyelembe véve az egyén spirituális természetét. Hisszük, 
hogy a helyes táplálkozás és a vegyszermentes élet 
segítségével kontrollálhatjuk a vírusfertőzéseket. Amikor 
a megelőzésről beszélünk, akkor az étrendi kiegészítőkre, 
vitaminokra és a helyes táplálkozásra gondolunk, és nem a 
védőoltásokra, mivel úgy véljük, hogy az oltások veszélyes 
vegyi anyagokat juttatnak a szervezetünkbe, így inkább 
ártanak, és nem segítenek. 

4.3.2: Listen to our concerns – give us time

Amikor döntünk az immunizálásról, szeretjük, ha van időnk 
a reagálásra, és a lehetőségek mérlegelésére. Azokhoz 
az egészségügyi szolgáltatókhoz szeretünk menni, 
akik időt szánnak ránk, és válaszolnak kérdéseinkre és 
aggodalmainkra. 

21 Számos csoport ellenzi az immunizálást, mivel szerintük a védőoltással ter-
mészetellenes, vegyi anyagok kerülnek az emberi szervezetbe, és a természe-
tesebb terápiákat és az ún. „alternatív orvosi” módszereket részesítik előnyben.

4.3.1: Értsen meg jobban bennünket

4.3.2: Hallgassa meg aggodalmainkat – adjon időt nekünk
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Az útmutatónak ez a része:
Itt az a célunk, hogy támogatást nyújtsunk Önöknek, 
mint egészségügyi szolgáltatóknak, a családokkal, 
a közösségek vezetőivel és a média képviselőivel a 
védőoltásokról folytatott beszélgetésekhez. Ez a rész négy 
szakaszra oszlik. 
Az 5. szakasz tartalmazza a tájékoztató táblázatokat 
és ábrákat, amelyek könnyebbé teszik az oltást. 
A 6. szakaszban néhány példát mutatunk be a 
betegtájékoztatókra, amelyek megerősítik az Ön által 
közölteket.  A 7. szakasz elősegíti szülők/gondviselők  
leggyakoribb kérdéseinek megválaszolását. A 8. 
szakaszban találhatók a történetek linkjei és a hasznos 
honlapok, amelyeket saját hivatkozásként felhasználhat, 
és megbízható információforrásként ajánlhat az 
oltandóknak és a szülőknek. Az online elérhető képzési 
anyagok listáját is közöljük.
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II. RÉSZ

A párbeszédet 
támogató anyagok 
es források

A tájékoztató ezen része 4 szakaszból áll: 
5. szakasz: A megelőzés/védettség előnyei
6. szakasz: Hasznos eszközök és tájékoztatók a szülőkkel  
  folytatott beszélgetésekhez
7. szakasz: Gyakran felmerülő kérdések 
  Beszélgetés a szülőkkel a csecsemőkori és  
  gyermekkori immunizálásról
8. szakasz: Webalapú dokumentumok
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5.1:  A védőoltások csökkentik a szenvedést: a 
közegészség-járványügy egyik sikertörténete

5.2:  A védőoltások biztonságosak, hatékonyak és 
hatásosak: az általuk megelőzött betegségek 
maradandó fogyatékosságot, sőt halált is 
okozhatnak

5.3:  A védőoltások mindenkit védenek
5.4:  Oltásbiztonság – oltóanyagfejlesztés és 

engedélyezés Magyarországon és az Európai 
Unióban

5.5:  Globális védőoltási sikertörténetek
5.6:  Védőoltási vigilancia – kanyaró az Európai 

Unióban, 2011

5. szakasz

A megelőzés/védettség előnyei
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5.1: A védőoltások csökkentik a szenvedést: a köze-
gészség-járványügy egyik sikertörténete

A hazai statisztikák a védőoltással megelőzhető 
betegségek előfordulásának drámai csökkenését mutatják, 
összehasonlítva a védőoltások előtti korszakkal.

Betegség
Megbetegedések számának évi átlaga

1952-
1961

1962-
1971

1972-
1981

1982-
1991

1992-
2001

2002-
2011°

Diftéria 938 41 6 1 0 0

Pertussis 15 176 1 216 57 14 2 25

Tetanusz 313 102 59 28 14 5

Járványos 
gyermek-
bénulás 

808 4 2 1 0 0

Kanyaró 40 014 36 169 12 273 2 087 10 1

Rózsahimlő nincs 
adat

nincs 
adat

40 945 20 990 321 36

Mumpsz nincs 
adat

nincs 
adat

42 683 34 929 5067 45

Védőoltás bevezetésének éve: diftéria -1938, tetanusz -1941, 
pertussis -1953, polio -1959, kanyaró -1969, rubeola - 1989, 
mumpsz - 1991
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5.2: A védőoltások biztonságosak, hatékonyak és 
hatásosak: az általuk megelőzött betegségek maradan-
dó fogyatékosságot, sőt halált is okozhatnak 

Betegség A betegség hatásai A védőoltás mellékhatásai 

Diftéria Súlyos torokfájás, fokozott 
gyengeség, idegrendszeri 
érintettség, szívelégte-
lenség.  Az esetek 10 
százalékában halál. 

A csecsemők 20 
százalékánál helyi bőrpír, 
fájdalom; kevesebb, 
mint 5 százaléknál láz, 
fokozott bőrpír és duzzanat 
a 4-6 éves korban adott 
emlékeztető oltásnál. 

Tetanusz A toxinok az idegvég-
ződésekre hatnak, fáj-
dalmas izomrángást és 
görcsöt okozva, magas 
halálozással jár.

A csecsemők 20 
százalékánál helyi bőrpír, 
fájdalom; kevesebb, mint 
5 százaléknál láz, fokozott 
bőrpír és duzzanat a 
4-6  éves korban adott 
emlékeztető oltásnál.  
A helyi bőrpír és 
érzékenység gyakori 
a felnőttkorban adott 
emlékeztető oltásnál.

Pertussis Szamárköhögés, 3-6  hétig 
tartó súlyos köhögési 
rohamok, tüdőgyulladás, 
görcsrohamok. Agykáro-
sodás vagy halál minden 
400 csecsemő közül egy 
esetben. 

A csecsemők 20 
százalékánál helyi bőrpír, 
fájdalom; 
kevesebb mint 5 
százaléknál láz, fokozott 
bőrpír és duzzanat a 
4-6 éves korban adott 
emlékeztető oltásnál. 
A pertussis elleni 
védőoltást követő 
agykárosodás kockázata 
nem éri el a mérhető 
nagyságot.
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Betegség A betegség hatásai A védőoltás mellékhatásai 

Polio A 100 fertőzött közül egy 
esetben izombénulás. Súly-
os esetben halál. 

A védőoltás nem okoz 
megbetegedést. 

Haemophi- 
lus influ-
enzae  B 
baktérium 
okozta  
agy-
hártyagyul-
ladás

Az agyhártyagyulladás az 
esetek 5 százalékában 
halált okoz,  agykáro-
sodáshoz és süketséghez 
vezet a gyógyultak 10-15 
százalékánál. A gégefedő 
gyulladása intenzív osztály-
os kezelést igényel. 

A csecsemők 20 
százalékánál helyi bőrpír, 
fájdalom; kevesebb, 
mint 5 százaléknál láz, 
fokozott bőrpír és duzzanat 
a 4-6 éves korban adott 
emlékeztető oltásnál. 

Morbilli Súlyos hörghurut, ma-
gas láz, bőrkiütés 7-14  
napig; halál 1/ 1000 eset; 
agyvelőgyulladás 1/1000 
eset 

A kombinált MMR vakcina 
(kanyaró, rózsahimlő, 
mumpsz) 5-10 százalékban 
lázat okoz - kiütéssel 
vagy kiütés nélkül- 8-10 
nappal az oltás után. Az 
oltás eredményeként 
enyhe lefolyású ún. oltási 
betegség alakulhat ki.
Az agyvelőgyulladás 
kockázata 1 eset/1 millió 
oltott.
24 000 oltottból egynél 
alacsony thrombocyta 
szám alakul ki.

Mumpsz Láz, duzzadt nyálmiri-
gyek. Nincs látható meg-
betegedés az  esetek több 
mint 50 százalékában. 
Agyvelőgyulladás 1/200 
eset; süketség 1/200 000 
eset. Orchitis, serdülőkor-
ban 20%, esetleg sterilitás 

Rubeola Láz, duzzadt nyirokc-
somók, kiütések. Az esetek 
50%ában tünetmentes. 
A magzat súlyosan 
károsodik, ha az anya 
a várandóssága első 3 
hónapjában fertőződik

Hepatitis B Akut májgyulladás formá-
jában zajlik 90%-ban, 
krónikus betegség esetén 
májrák, májzsugor alakul ki

Fájdalom és bőrpír az 
injekció helyén, láz, 
általános rossz közérzet

Invazív 
pneumo-
coccus 
betegség 

Súlyos lefolyású betegség, 
közel 30%-ban halálos

Helyi pír, duzzanat és 
fájdalom az oltottak 15%-
nál
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5.3: A védőoltások mindenkit védenek 

Közösségi immunitás
Ez azt a helyzetet jelenti, amikor egy populáció elegendő 
aránya rendelkezik védettséggel (immunis) egy fertőző 
betegséggel szemben (a védőoltás révén és/vagy egy 
korábbi megbetegedést követően), így valószínűtlenné 
válik a fertőzés emberről-emberre történő terjedése. Még a 
nem oltott személyek is (mint az újszülöttek és a krónikus 
betegek) is védettek ezáltal bizonyos mértékig, mivel kicsi 
a valószínűsége, hogy a betegség elterjed a közösségben. 
Ezt nyájimmunitásnak is nevezik. (www.cdc.gov/vaccines/
about/terms/glossary.htm#commimmunity)

1.ábra – Amikor egy közösségben elégendő ember 
rendelkezik védettséggel (kék jel), meg tudják védeni a be 
nem oltottak (lila jel) egy részét a fertőzöttektől (piros jel) 
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5.3: A védőoltások mindenkit védenek 

Közösségi immunitás
Ez azt a helyzetet jelenti, amikor egy populáció elegendő 
aránya rendelkezik védettséggel (immunis) egy fertőző 
betegséggel szemben (a védőoltás révén és/vagy egy 
korábbi megbetegedést követően), így valószínűtlenné 
válik a fertőzés emberről-emberre történő terjedése. Még a 
nem oltott személyek is (mint az újszülöttek és a krónikus 
betegek) is védettek ezáltal bizonyos mértékig, mivel kicsi 
a valószínűsége, hogy a betegség elterjed a közösségben. 
Ezt nyájimmunitásnak is nevezik. (www.cdc.gov/vaccines/
about/terms/glossary.htm#commimmunity)

1.ábra – Amikor egy közösségben elégendő ember 
rendelkezik védettséggel (kék jel), meg tudják védeni a be 
nem oltottak (lila jel) egy részét a fertőzöttektől (piros jel) 

2.ábra – Ha a nem oltottak nagy létszámú csoportjai 
felhalmozódnak, a közösségi immunitás nem működik

        

Forrás: Danielsson N (2012), Measles presentation at the ECDC 
Risk Communication Training Development Meeting Stockholm 
10-11 May 2012, személyes közlés.

5.4: Oltásbiztonság – fejlesztés és engedélyezés 
Magyarországon és az Európai Unióban

Magyarországon, csakúgy, mint az Európai Unióban 
az oltóanyagok engedélyezési eljárásának előírásai 
megkövetelik a legmagasabb szintű biztonsági szabvány 
teljesítését.

•  A Magyarországon alkalmazott vakcinák a GYEMSZI-
Országos Gyógyszerészeti Intézet (OGYI) és/vagy az 
Európai Gyógyszerügynökség (EMA) engedélye alapján 
alkalmazhatók és kerülhetnek forgalomba.
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•  Az OGYI oltóanyag-engedélyezési folyamatának három 
fő lépcsője: a termelés, a biztonsági és a hatékonysági 
vizsgálatok.

Immunbiológiai készítmény csak akkor kerülhet 
engedélyezésre, ha elegendő tudományos bizonyíték 
áll rendelkezésre, amely igazolja biztonságosságát, 
hatékonyságát és megfelelő minőségét.

Az óvatosság elve
Ez az elv minden - valós vagy annak érzékelt - kockázat 
megszüntetésére törekszik.

Az óvatosság elve alapvetően megfogalmazza, hogy 
amennyiben bizonytalan az emberi egészséget érintő 
kockázat léte vagy annak mértéke, a (szabályozó) intézetek 
óvintézkedéseket hozhatnak anélkül, hogy megvárnák, 
míg nyilvánvalóvá válik ezeknek a kockázatoknak a 
valóságossága és súlyossága.

Erre jó példa a tiomerzál elhagyása az oltóanyagokból. 
A szülők bizalmának fokozása érdekében az egydózisú 
vakcinákból kihagyták a tiomerzált, bár a tudományos 
adatok azt jelezték, hogy ez a szakmai változtatás 
szükségtelen. Ironikus ugyanakkor, hogy ez a változtatás 
pont olyan időszakban történt, amikor az oltóanyagok a 
legbiztonságosabbak a megkövetelt szigorú gyártási és 
engedélyezési előírások miatt.

Forrás: Wellington-Dufferin-Guelph Public Health (2007) Educate. Protect. 
Vaccinate. A Resource to Address Parents’ Concerns About Childhood 
Vaccines Communication Techniques
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5.5 Globális védőoltási sikertörténetek

„Az 1990 óta, a gyermekhalálozásban elért 30%-os csökkenés több 
mint fele az immunizálásnak köszönhető.” 
Dr. Margaret Chan, Főigazgató, Egészségügyi Világszervezet (WHO)

Forrás: UN Inter-agency Group for Child Mortality (2011) Levels & Trends 
in Child Mortality Report. New York. www.childinfo.org/files/Child_
Mortality_Report_2011.pdf 
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•  A fekete himlő volt az első betegség, amely a védőoltás 
következtében eltűnt. 1979 óta egyetlen fekete himlő 
megbetegedés sem fordult elő a világon. A gyermekeket 
nem kell többé fekete himlő ellen oltani.

•  Védőoltásokkal csaknem az egész világon sikerült 
megszüntetni a járványos gyermekbénulást. A WHO 
becslése szerint, a „Global Polio Eradication Initiative” 
(Kezdeményezés a járványos gyermekbénulás globális 
eradikációjára) kezdete óta (1988), ma öt millió olyan 
ember tud járni, akiket különben megbénított volna a 
poliovírus. 

Az 1988. évi 350 000-ről 2009-re az esetszám 1606-
ra csökkent. A járványos gyermekbénulás csak négy 
országban maradt honos: Afganisztánban, Indiában, 
Nigériában és Pakisztánban. Egy globális védőoltási 
programmal teljesen fel lehetne számolni ezt a betegséget 
a következő 5-10 év alatt, de még mindig alakulnak ki 
járványok – általában az utazással összefüggésben (pl. 
mekkai zarándoklat) vagy az átoltottság csökkenése miatt. 
(pl. Tádzsikisztánban).

5.6 Védőoltási vigilancia – kanyaró az  
Európai Unióban, 2011

Ha csökken az átoltottság, nő a megbetegedések száma. 

•	 Diftéria (torokgyík) a korábbi Szovjetunió területén: 
Az 1980-as évek végén a Szovjetunió korábbi 
tagállamaiban összeomlott a közegészségügyi rendszer 
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és az oltóanyag-ellátás, valamint társadalmi-gazdasági 
bizonytalanság alakult ki. Csökkent az átoltottság, ezt 
követően diftériajárvány ütötte fel a fejét, amelyben 
150 ezren betegedtek meg, és 4 ezren haltak meg 
az újonnan függetlenné vált országokban és a balti 
államokban. A tömeges védőoltások végzésével végül 
megfékezték a járványt.

•	 Pertussis (szamárköhögés) Japánban: Az 1970-es 
években rossz publicitást kapott a pertussis vakcina, 
ezért abbahagyták az alkalmazását. A védőoltás 
felfüggesztése előtti három évben a szamárköhögés 
400 megbetegedést és 10 halálesetet okozott. Az 
alkalmazás felfüggesztését követő három évben viszont 
13 000-en betegedtek meg, és 113-an haltak meg a 
pertussis következtében. Az 1980-as évek elején újra 
bevezették az oltásokat. 

Európában most ismét jelen van a kanyaró vírusa, amely 
járványokat okoz. Sok országban az MMR oltóanyaggal 
történő átoltottság nem éri el az optimális szintet és 
az oltatlan gyermekek számának növekedése miatt 
kanyarójárványok alakultak ki. 2011-ben, 29 európai 
ország 30 567 megbetegedést jelentett, ez négyszerese a 
2009-ben közölt adatoknak (7 175). Európában csak két 
országban nem diagnosztizáltak kanyaró megbetegedést 
2011-ben, ez Izland és Ciprus volt. 
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Forrás: http://ecdc.europa.eu/en/healthtopics/measles/
epidemiological_data/Pages/measles_maps.aspx 
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6.1: Az egészségügyi szolgáltatók elkötelezettsége és 
az általuk írt levél 

Néhány ellátó kezdeményezően kommunikál a szülőkkel, 
és tájékoztatja őket a védőoltásokról vallott elveiről.

Levél a szülőkhöz
Kedves Szülők!

Környezetünkben jelentősen megnövekedett azon szülők 
száma, akik elhalasztják, vagy nem kérik a védőoltások 
beadását. Ennek oka lehet az itt-ott hallott vagy a világhálón 
olvasott „ijesztő” történetek sokasága, valamint a védőoltások 
számának az elmúlt években tapasztalt hatalmas növekedése. 
Magam is rengeteg időt töltök az egészséges gyermekek 
ellátása során a sokasodó kérdésekre, telefonhívásokra 
válaszolva azzal, hogy kiállok a védőoltási gyakorlatunk 
mellett. Egyre inkább védekezésbe is szorulok, ha ez a téma 
kerül szóba.

Mivel ez igen sok időt és energiát vesz igénybe, ezért 
elkészítettem egy tájékoztatót védőoltások iránti 
elkötelezettségemről, amely a rendelőmben elolvasható, és a 
bennünket felkereső szülők is megkapják. A reakció meggyőző! 
A bennünket először megkereső szülők így megismerik 
álláspontunkat a védőoltási „vitával” kapcsolatban, a 
körzetünkhöz tartozó családok pedig nagyra értékelték, hogy 
megerősítettük őket a gyermekeikre vonatkozó döntésükben.

Üdvözlettel:

Forrás: Christakis P (2012). Letter to Patients and Immunization Policy. 
www.bocachild.com/new_patients/immunization_policy. (Letöltés: 2012. 
június 12.)
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Védj, és legyél védett: ezt tanácsoljuk!

Tájékoztató a védőoltások iránti elkötelezettségről

Szilárdan hiszem, hogy a védőoltások hatékonyan 
megelőzik a súlyos betegségeket, és életeket mentenek 
meg.

Szilárdan hiszem, hogy a védőoltásaink biztonságosak.

Szilárdan hiszem, hogy minden csecsemőnek, gyermeknek 
és serdülőnek meg kell kapnia az Országos Epidemiológiai 
Központ által kiadott Védőoltási Módszertani Levélben 
szereplő védőoltásokat.

Szilárdan hiszem, hogy nekünk mint egészségügyi 
szolgáltatónak és Önöknek mint szülőknek/ gondozóknak 
a legfontosabb a gyermekek és a serdülők beoltása az 
egészség megőrzése érdekében. 

Az ajánlott védőoltásokat és az oltási naptárt a legkiválóbb 
orvosok és tudósok hozták létre hosszú évek tudományos 
vizsgálata és a gyermekek millióról összegyűjtött adatok 
alapján.

Ezeket elmondva, elismerem, hogy mindig is voltak, 
és lesznek is ellentmondásos érzések a védőoltásokkal 
kapcsolatban. Szülőként mindig a legjobbat 
akarjuk gyermekeiknek, és a védőoltásoknak néha 
ijesztőmellékhatásai vannak. A védőoltások saját sikerük 
i gazi áldozatai. Ez pontosan azt jelenti, hogy az oltások 
olyan hatékonyan előzik meg a betegséget, hogy mi 
már arról vitatkozunk, hogy szükségesek-e vagy sem. 



88

A védőoltások következtében Önök közül sokan soha 
nem láttak gyermekbénulás, tetanusz, szamárköhögés, 
bakteriális agyhártyagyulladás vagy kanyaró miatt 
megbetegedett gyermeket, és nincsen olyan családtagjuk 
vagy barátjuk sem, akinek gyermeke ilyen betegségben 
meghalt volna. Ez a siker önelégültté, sőt lustává tehet 
bennünket a védőoltásokkal kapcsolatban. Ez a hozzáállás 
azonban, ha széles körben elterjed, csak tragikus 
eredménnyel végződhet.

Ezekre a tényekre nem azért hívom fel figyelmüket, hogy 
megijesszem vagy kényszerítsem Önöket, hanem hogy 
hangsúlyozzam, mennyire fontos gyermekük beoltása. 
Elismerem, hogy néhány szülő számára ez súlyos érzelmi 
döntés. Mindent megteszek, hogy meggyőzzem Önöket 
arról, hogy helyes az oltások beadása az oltási naptár 
szerint. Amennyiben kétségeik vannak, kérem, beszéljék 
ezeket meg velem a látogatásuk előtt. Egyes indokolt 
esetekben eltérhetek az oltási naptártól alkalmazkodva a 
szülői fenntartásokhoz és aggodalmakhoz. Kérem, azonban 
ne felejtsék el, hogy az oltások elhalasztását a szakértők 
nem javasolják, mert kockázatot jelent gyermekük számára.

Orvosként az a határozott véleményem, hogy a gyermekek 
beoltása az oltási naptár szerint a jelenleg elérhető 
oltóanyagokkal tökéletesen helyén való dolog minden 
gyermek és fiatal felnőtt számára. Köszönöm, hogy 
elolvasta ezt a tájékoztatót. Kérem, nyugodtan beszélje 
meg velem a védőoltásokkal kapcsolatos minden Önben 
felmerült kérdését vagy félelmét.

Forrás: Christakis P (2012). Letter to Patients and Immunization Policy. 
www.bocachild.com/new_patients/immunization_policy. (Letöltés: 2012. 
június 12.)
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6.2:  Hogyan hatnak a védőoltások?

Az immunrendszer

A szervezetet naponta bombázzák a baktériumok, vírusok 
és más mikroorganizmusok.  Amikor valaki megfertőződik 
egy kórokozóval, az immunrendszer védekezik ellene. 
Ennek folyamán a szervezet antitesteket termel az adott 
antigén ellen. Az antitestek felszámolják az antigént a 
szervezetben. Amikor a következőkben az antigénnel ismét 
találkozik az egyén, a keringő antitestek gyorsan felismerik 
és közömbösítik, felszámolják az antigént, mielőtt a 
betegség jelei kialakulnak Ez az immunitás.

1. Passzív immunizálás
•  Hatása általában csak néhány hétig vagy hónapig tart.
•  Gyakran csak rövid időre ad hatékony védelmet. 
Példák a passzív immunitásra:
•  A csecsemők az édesanyjuktól kapják az immunitást, 

a várandósság utolsó két hónapjában, amikor a 
méhlepényen (placentán) keresztül a gyermek  anyai 
antitestekhez jut. 

•  Vérkészítményekkel kapott immunitás, mint pl. 
a hepatitis A és B, a veszettség, a tetanusz és a 
bárányhimlő  posztexpozíciós profilaxisára használt 
immunglobulinok.

Megjegyzés: A csecsemők számára a szoptatás számos 
előnnyel jár, és jól tudott, hogy erősíti az egyes 
védőoltásokra adott immunválaszt. Maga az anyatej 
nem nyújt teljes védettséget a specifikus védőoltással 
megelőzhető betegséggel szemben. 
2. Aktív immunizálás
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•  Hatása általában sok éven keresztül, gyakran 
élethosszig tart.

•  Az immunrendszer stimulációja révén antigén-
specifikus humorális (antitesteken alapuló) és celluláris 
(sejtes) immunitást hoz létre.

Aktív immunitás két módon érhető el:
Természetes betegség átvészelése révén
A baktériummal vagy vírussal természetes módon 
fertőződik az ember a környezetéből, a kórokozó 
a szervezetben elszaporodik és az immunrendszer 
reagálásától függően klinikai tünetekkel járó 
megbetegedés alakul ki vagy tünetmentesen vészeli át a 
fertőzést.

Védőoltás által kiváltott immunitás
Az antigén az oltóanyaggal jut be a szervezetbe,
Az oltóanyaggal bekerülő hatóanyag lehet élő, inaktivált, 
vagy tartalmazhatja csak a baktérium vagy vírus bizonyos 
részét.
Az oltott személy nem betegedhet meg, hacsak nem élő 
vírust tartalmazó vakcinát kap, mint az MMR vagy varicella, 
amelyeknél a betegség nagyon enyhe formája alakulhat ki 
az oltást követően. 
A vakcinával szervezetbe juttatott hatóanyagok 
kölcsönhatásba kerülnek az immunrendszerrel és a 
természetes fertőzés által kiváltott reakcióhoz hasonló 
immunválaszt eredményeznek a megbetegedés kockázata 
vagy potenciális szövődményei nélkül. 
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A vakcinák két típusa:
Minél inkább hasonlít az oltóanyag és az általa kiváltott 
reakció a természetes betegséghez, annál hatékonyabb 
lesz az immunválasz. 

Élő- gyengített kórokozót tartalmazó oltóanyag
•  Laboratóriumban állítják elő, a betegséget okozó 

baktérium vagy vírus módosításával.  
•  Képes a szaporodásra és az immunitás létrehozására, 

de általában nem okoz megbetegedést, pl. MMR, a 
sárgaláz és varicella vakcinák.

Inaktivált oltóanyagok
•  Az inaktivált vakcinák vagy teljes baktériumot vagy 

vírust, vagy ezeknek protein vagy poliszacharid alapú 
frakcióját tartalmazzák.

•  A fehérje alapú vakcinák toxoidokat tartalmaznak 
(inaktivált baktérium toxinok), mint a tetanusz. 

•  A poliszacharid alapú oltóanyagot a tisztított baktérium-
sejtfal alkotja.

•  Konjugált poliszacharid vakcinák (kémiailag egy 
fehérjéhez kötve) hatásosabbak.

 
Forrás: Wellington-Dufferin-Guelph Public Health (2007) Educate. Protect. 
Vaccinate. A Resource to Address Parents’ Concerns About Childhood 
Vaccines Communication Techniques.
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6.3: Az oltási naptár  

Oltási naptár 2013, Magyarország

Folyamatos oltások 

Oltás Életkor Megjegyzés

Kötelező Önkéntes

BCG 0-4 hét általában szülészeti 
intézményben

DTPa + IPV + Hib PCV-13 2 hónap

DTPa + IPV + Hib  3 hónap

DTPa + IPV + Hib PCV-13 4 hónap

MMR PCV-13 15 hónap

DTPa + IPV + Hib 18 hónap

DTPa + IPV  6 év

Kampányoltások 

MMR revakcináció 11 év szeptember 
hónapban az 
általános iskolák
VI. osztályában 
(6. évfolyamot 
végzők)

dTap emlékeztető oltás 11 év október hónapban az 
általános iskolák
VI. osztályában 
 (6. évfolyamot 
végzők)

Hepatitis B 13 év az I. oltás szeptember 
hónapban az 
általános iskolák
 VII.osztályában
 (7. évfolyamot 
végzők)
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Forrás: Az Országos Epidemiológiai Központ Módszertani Levele a 
2013. évi védőoltásokról

Az egyes országokban különböző az oltási rend. Az aktuális oltási 
naptárak az alábbi honlapon találhatók:
http://ecdc.europa.eu/en/activities/surveillance/euvac/
schedules/Pages/schedules.aspx

6.4:  Védőoltási tájékoztató, az oltási naptár nyomon 
követése és az emlékeztetők 

Az egyes országok és területek a védőoltási tájékoztatók, 
web-alapú források, oltási naptárformák és emlékeztetők 
széles választékát fejlesztették ki. A hasznos linkek közé 
tartozik:

1.  Az Országos Epidemiológia Központ működteti: www.
oltasbiztonsag.hu (www.vacsatc.hu)
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2.  Az Országos Epidemiológia Központ hivatalos honlapja: 
www.oek.hu    

3.  Tájékoztató a védőoltásról az egészségügyi 
szakemberek (orvosok) számára: www.infovac.hu 
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6.5: A védőoltási folyamat áttekintése

A védőoltást megelőző és a védőoltási folyamattal 
foglalkozó tájékoztatók tartoznak ide. 

6.5.1: Pre-vaccination Q&A

Megkaphatja-e ma a gyermekem a védőoltást?
K:  Mi van akkor, ha gyermekem beteg?
F:  Nagyon kevés orvosi indoka van az immunizáció 

elhalasztásának. Azok a csecsemők vagy gyermekek, 
akik kicsit megfáztak vagy köhögnek, vagy 
antibiotikumot kapnak, biztonságosan és hatékonyan 
olthatók. Azonban, ha gyermekének magas láza van, az 
immunizálást el kell halasztani addig, amíg a gyermek 
jobban nem lesz. Ha aggódik, mert úgy érzi, gyermeke 
nincs megfelelő állapotban az oltáshoz, beszélje ezt 
meg a védőnővel vagy az orvossal, mielőtt elhalasztja a 
védőoltás beadatását.

K:  Mi van akkor, ha gyermekem koraszülött volt, kis 
súllyal született, vagy besárgult? 

F:  Általában a koraszülött csecsemőket is úgy kell 
immunizálni, mint a normál súllyal születetteket. 
Fontos, hogy a koraszülöttek védettek legyenek, mivel 
érzékenyebbek egyes fertőzésekre. Ha gyermeke 
nagyon kis súllyal született, beszélje meg a gyermeke 
egyedi oltási rendjét a gyermekgyógyásszal. A születés 
után besárgult csecsemők, és az anyatejjel tápláltak 
immunizálása az oltási naptárnak megfelelően történik.

6.5.1: Védőoltás előtti kérdezz-felelek
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K:  Mi van akkor, ha gyermekem súlyos betegségben 
szenved?

F:  Súlyos vagy krónikus beteg gyermek oltásánál mindig 
az adott betegségtől függ, hogy mi az álláspont a 
védőoltásokkal kapcsolatban. Nagyon fontos a súlyos 
betegségben szenvedő gyermekek immunizálása, mivel 
náluk gyakran nagyobb a fertőzések szövődményeinek 
kockázata.  
 
A stabil neurológiai állapotú gyermekeket – Down 
szindrómás vagy Little-kóros – az egészségesekkel 
egyezően kell beoltani.  
 
Azonban gondolni kell arra, hogy a gyermek 
betegsége vagy annak kezelése, csökkentheti az 
immunitást. Gondosan kell mérlegelni a daganatos 
betegségben szenvedő vagy immunhiányos 
gyermekek immunizálását, továbbá azokét is, akik 
immunszupprimáló terápiában részesülnek. Ezt mindig 
beszélje meg orvosával. 
 
A vérkészítményeket vagy vérátömlesztést kapott 
gyermekeknek ne kapjanak MMR oltást a transzfúziót 
követő három hónapon belül.

K:  Mi van akkor, ha gyermekem asztmás, ekcémája vagy 
szénanáthája van? 

F:  Az asztmás, ekcémás, szénanáthás vagy allergiás 
gyermekeket oltsák be, még abban az esetben is, ha 
súlyos étel eredetű tojás allergiában szenvednek (pl. 
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kiütések (piros viszkető dudorok), a száj vagy a garat 
duzzanata, nehézlégzés, zihálás, alacsony vérnyomás és 
sokk).   
 
Az egészségesekhez hasonlóan kell immunizálni az 
inhalációs szteroid vagy alacsony dózisú szteroid-
krém terápiában részesülő gyermekeket. Ha bármilyen 
kétsége van, beszéljen az oltást végző orvossal.

K:  Kaphat-e gyermekem MMR vagy más oltást, ha 
tojásallergiája van? 

F:  A tojásallergiában szenvedő gyermekek kaphatnak 
MMR oltást. Ha gyermeke egyszerűen nem szereti a 
tojást, vagy a tojás elfogyasztása után hasmenése vagy 
gyomorfájása lesz, nem ok arra, hogy ne kapja meg az 
MMR oltást, és nincs szükség külön óvintézkedésre. Ha 
bármilyen kétsége van, beszéljen az oltást adó orvossal.

K:  Mi van akkor, ha gyermekem epilepsziás, vagy 
görcsrohamai voltak? 

F:  Ezeket a gyermekeket is immunizálni kell, ha állapotuk 
stabil. Vannak gyermekek, akik magas testhőmérséklet 
vagy láz esetén görcsrohamot kapnak. Ha az oltást 
követően magas lázuk lesz (39.5°C felett), kapjanak 
paracetamolt vagy ibuprofent. Azokat a gyermekeket, 
akiknek családi kórtörténetében előfordult már 
epilepszia vagy görcsroham, immunizálják úgy, mint az 
egészségeseket.

K:  Mi van akkor, ha gyermekemnek mostanában volt, 
vagy lesz műtétje? 

F:  Ne halassza el az oltást, ha gyermekét várhatóan 
megoperálják, vagy nemrégen műtéten esett át. Az 
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operáció nem indokolja az immunizálás elhalasztását, 
és a közelmúltban kapott védőoltás nem ok a műtét 
elhalasztására. (Részletesen lásd: 2013. évi Védőoltási 
Módszertani Levél).

K:  Mi van akkor, ha gyermekemnek már volt védőoltással 
megelőzhető betegsége?

F:  Gyermeke annak ellenére mégis kapja meg az ilyen 
betegség/betegségek elleni védőoltást, hogy már 
átesett ezeken a betegségeken. Fontos, hogy minden 
olyan betegség ellen védett legyen, amelyek oltással 
megelőzhetőek, még akkor is, ha gyermek már korábban 
megkapta az egyik ilyen betegséget. Ez nagyon fontos, 
mert a két év alatti gyermekek nem rendelkeznek 
elegendő természetes immunitással a Haemophilus 
influenzae B, meningococcus vagy pneumococcus 
okozta megbetegedést követően.

K:  Kaphat-e oltást a gyermekem, ha a közvetlen 
környezetében várandós nő él? 

F:  Igen. Nem jelent gondot a gyermek immunizálása, ha a 
közvetlen környezetében várandós nő él. Valójában a 
gyermeknek adott oltással megelőzhető, hogy az anya 
ki legyen téve olyan betegségeknek, mint például a 
rózsahimlő.

K:  Vannak olyan gyermekek, akiknek szükséges még 
további oltások beadása is? 

F:  Igen. A gyermekek, akinek eltávolították a lépét, vagy 
cisztás fibrosisban, immunhiányos, krónikus szív-, 
tüdő, máj- vagy vesebetegségben, sarlósejtes vagy 
olyan betegségben szenvednek, mint a cukorbaj, sokkal 
érzékenyebbek egyek fertőzésekre. Ha gyermek krónikus 
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beteg, kérdezze meg orvosát, hogy kell-e védőoltást 
kapnia olyan betegségek ellen, mint az influenza vagy a 
hepatitis. 
 
Ha külföldre utaznak, ne felejtse el megtudni, hogy 
gyermekének szükséges-e adni külön oltást. 
 
A fertőző betegségek elleni védőoltások több életet 
mentenek meg, mint bármelyik más közegészségügyi 
beavatkozás, a tiszta ivóvíz biztosítását kivéve.  

(Az ECDC adaptációja. Az eredeti:Irish Health Executive and the 
Irish College of General Practitioners.)

6.5.2: Information for parents about vaccine 
sessions 

A védőoltás folyamata – Oltás előtt, alatt és után 
A. Védőoltás előtti teendők 

A.1 A gyermeke oltási könyvét mindig vigye magával, hogy 
az orvos be tudja írni, milyen oltást ad be a kisgyermeknek 
aznap. A szülészeti intézményben gyermeke már megkapta 
az oltási könyvét. Ebben nyomon követhető lesz, hogy 
milyen oltásokban részesült gyermeke. Lehetséges, hogy 
a kisgyermekének adott oltásokat elektronikus úton is 
nyilvántartják.
A.2 Készüljön fel az alábbiakat érintő kérdésekre: allergia, 
az immunrendszer problémái, bármilyen súlyos reakció a 
korábban adott valamelyik oltásra. 

6.5.2: Tájékoztató a szülők számára a védőoltás 
folyamatáról 
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B. Tanácsadással egybekötött védőoltás 
B.1  Az orvosa fel fog tenni Önnek néhány kérdést (vagy 
felkéri egy rövid kérdőív kitöltésére), hogy biztos legyen 
abban, hogy gyermeke egészséges, és megkaphatja az 
esedékes védőoltást. Ha kisgyermeke lázas, vagy egyéb 
betegsége van, Ön kérheti az oltás elhalasztását, amíg a 
gyermek meggyógyul.
B.2  Orvosa tájékoztatja majd Önt minden egyes oltásról, 
amit gyermekének ad, beleértve az oltás hasznát és 
kockázatát. Felmerülő kérdéseivel vagy további információ 
igényével mindig forduljon az oltóorvoshoz.
B.3  Orvosa megkérheti Önt, hogy tartsa kisgyermekét 
egy meghatározott helyzetben, hogy ne mozogjon a 
gyermek keze vagy lába, ahová az oltást kapja. Ezekkel a 
módszerekkel nyugodtan tudja tartani a gyermeket anélkül, 
hogy leszorítaná vagy megijesztené őt.
B.4  Sok orvos szereti, ha a gyermek a rendelőben marad 
megfigyelésre az oltás beadása után körülbelül 15-20 
percig az esetleges oltást követő nemkívánatos esemény, 
pl. allergiás reakció esetére.
B.5  Győződjön meg arról, hogy a kisgyermekének adott 
minden oltást beírnak az oltási könyvébe, és arról is, hogy 
mikor esedékes a következő oltás. 

C Az oltási vizit után 
C.1 Az immunizálás után a gyermek néha belázasodik, 
vagy esetleg fáj az a karja vagy lába, ahová az oltást 
kapta. Ilyenkor adhat az oltást követő láz és fájdalom 
csökkentésére gyermekének (nem-aszpirintartalmú) 
fájdalomcsillapítót. Sok folyadékot itasson a 
gyermekkel, mert az megakadályozza a láz miatti túlzott 

6.5.3: Tájékoztató olyan szülők számára, akik 
elhalasztják vagy elutasítják a védőoltást 
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folyadékvesztést. Enyhítheti a fájdalmat az érzékeny terület 
hideg vizes borogatásával is.
C.2 A súlyos oltási reakciók nem gyakoriak.   
      Ha kisgyermeke:

– több mint három órán keresztül folyamatosan sír; 
– úgy tűnik, hogy nem reagál vagy sántít; 
– görcsroham jelentkezik nála; 
– súlyos allergiás reakció jelei mutatkoznak (nagyon 

valószínűtlen), beleértve  a nehézlégzést, szédülést, 
torokduzzanatot, bőrkiütést, szapora szívverést, 
rekedtséget vagy zihálást; és

– ha aggasztó az általános állapota vagy tudata 
azonnal hívja fel orvosát. 

(ECDC adaptáció. Az eredeti anyagot a’ Children’s Hospital of 
Philadelphia’ készítette.)

6.5.3: Information for parents who refuse or 
delay vaccination 

K&F minta – Az oltás elhalasztása

Szülő:  Helyes-e az oltást elhalasztani?

Ellátó:  Az oltás beadásának elhalasztásának következtében 
a gyermekek hosszabbideig maradnak védtelenek a 
védőoltással megelőzhető betegségekkel szemben. Még 
mindig elég gyakran fordul elő számos olyan betegség, 
mint a bárányhimlő, a pertussis (szamárköhögés) és 
invazív pneumococcus betegség (ami véráramfertőzést, 
tüdőgyulladást és agyhártyagyulladást okoz). Az oltások 
beadásának késleltetése vagy elutasítása csak megnyújtja azt 
az időszakot, amíg a gyermekek szükségtelenül ki vannak téve 
súlyos, esetenként halálos kimenetelű fertőzéseknek. Bár az 

6.5.3: Tájékoztató olyan szülők számára, akik 
elhalasztják vagy elutasítják a védőoltást 
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oltási naptár riasztónak tűnhet, a rendelkezésre álló legjobb 
tudományos információkon alapszik, és biztonságosságát 
jobban ellenőrizték, mint bármely alternatív oltási naptárét.

A védőoltások szétválasztása, ritkítása vagy elutasítása 
aggodalomra ad okot, mivel a csecsemők hosszabb ideig 
lesznek fogékonyak a betegségekre. A védőoltást akkor kell 
a gyermeknek megkapnia, amikor a gyermeknél legnagyobb 
az adott betegség kockázata, ugyanakkor a vakcina a legjobb 
immunválaszt generálja.

Végül, az oltási rendben történő változtatás esetén többször 
kell az orvost felkeresni. A kortizol, a „stressz hormon” 
szintjének vizsgálata azt mutatta, hogy a gyermekeknél nem 
nagyobb stressz, ha két oltást kapnak egyszerre, és nem csak 
egyet. Ha többször mennek el a rendelésre, hogy a gyermek 
egyesével kapja meg az oltásokat, a gyermek számára csak 
a stresszes helyzetek számát növeli. Ezáltal nagyobb lesz 
az oltási balesetek esélye, több időt és utazást igényel, és 
növelheti a költségeket is.

A védőoltások elhalasztása vagy elutasítása: felelősség 
és kockázat
Azzal a döntésével, hogy a védőoltások beadását 
elhalasztja vagy elutasítja, Ön nagy felelősséget vállal, és 
kockáztatja gyermeke és mások egészségét. 

A be nem oltott gyermek kockázatot jelenthet olyan 
emberek számára is, akikre a fertőzés sokkal 
veszélyesebb:
Veszélyesek a fertőzések azokra a csecsemők, akik 
még nem elég idősek ahhoz, hogy oltást kapjanak. 
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Például, a kanyaró elleni oltást általában nem javasolják 
9-12 hónapnál fiatalabb kisgyermekek számára. A 
védőoltással egyébként megelőzhető betegségek nagy 
kockázatot jelentenek a gyengébb immunrendszerrel 
rendelkező emberek számára is alapbetegségük, vagy 
a gyógyszeres terápia miatt (például egyes daganatos 
betegek, autoimmunbetegségben szenvedők vagy a 
transzplantáltak).

Kérem, kövesse az alábbi lépéseket, és ezáltal óvja 
meg gyermekét, családját és másokat is.
+ Tartsa könnyen hozzáférhető helyen az oltási könyvet, 
hogy pontosan meg tudja mondani, hogy gyermeke melyik 
oltást kapta meg, és melyiket nem. 

+ Ha gyermeke beteg (és ön sürgősségi ellátást kér, mentőt 
hív, kórházi ügyelethez fordul, vagy gyermekét orvos 
rendelésre viszi), Önnek közölnie kell az egészségügyi 
személyzettel, ha a gyermeke nem kapta meg az 
összes, életkorhoz kötött kötelező védőoltását, mivel 
az orvosnak figyelembe kell venni azt a lehetőséget is, 
hogy gyermeke esetleg olyan védőoltással megelőzhető 
betegségben szenved, mint pl. a kanyaró, a mumpsz, a 
pertussis vagy a diftéria. Ezen betegségek Európában 
még mindig előfordulnak, és az orvosnak mérlegelni kell, 
hogy gyermeke esetleg ezek valamelyikét kaphatta el. 
Ha a gyermeke védőoltással megelőzhető fertőzésben 
betegedett meg, az ellátást nyújtó egészségügyi 
dolgozók meg tudják tenni az ilyen esetekben szükséges 
óvintézkedéseket, mint pl. a gyermek elkülönítése, és 
ezáltal megakadályozható a betegség továbbterjedése.
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+ Mindig tájékoztassa a bölcsődét, az óvodát vagy az 
iskolát gyermeke oltottsági állapotáról. Gondoljon 
arra, hogy a be nem oltott gyermekek megkaphatják 
a fertőzést olyan emberektől, akiknél a betegség nem 
okozott tüneteket. Ön nem tudja megállapítani, hogy ki a 
ragályos beteg. Ha a gyermeke közösségében megjelenik a 
védőoltással megelőzhető betegség, még nincs késő, hogy 
oltással megelőzze annak kialakulását. Kérdezze meg erről 
gyermeke orvosát! 

Ha tudja, hogy gyermeke ki volt téve egy védőoltással 
megelőzhető betegségnek, amely ellen nem részesült 
oltásban:
•  Ismerje meg a betegség korai jeleit és tüneteit. 
•  Azonnal kérjen orvosi segítséget, ha gyermeke vagy 

valamelyik családtagja a betegség korai jeleit vagy 
tüneteit mutatja.

•  FONTOS: Tájékoztassa orvosát, a helyi egészségügyi 
intézmény, a mentő és a sürgősségi osztály 
személyzetét arról, hogy gyermeke nem kapta meg 
az összes szükséges oltást, mielőtt az egészügyi 
dolgozók kapcsolatba kerülnének gyermekével vagy 
családtagjaival. Tudniuk kell, hogy gyermekének 
védőoltással megelőzhető is betegsége lehet, hogy 
a gyermeket helyesen és a lehető leggyorsabban 
kezeljék. Az egészségügyi személyzet egyszerű 
óvintézkedésekkel meg tudja előzni a fertőzés 
terjedését, ha előre tudják, hogy betegük ragályos 
betegségben szenved. 

•  Kövesse a gyermek elkülönítésére vonatkozó 
ajánlásokat, különítse el gyermekét a családtagoktól, 
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főleg a csecsemőktől és a gyenge immunrendszerű 
emberektől.

•  Tudjon arról, hogy néhány védőoltással megelőzhető 
betegség esetén, vannak olyan gyógyszerek, 
amelyekkel a fertőzötteket kezelik, és vannak olyan 
gyógyszerek, amelyek a megelőzést szolgálják azoknál 
az embereknél, akik a betegekkel érintkezésbe 
kerültek. 

•  Kérdezze meg egészségügyi szolgáltatóját, hogy 
milyen további módszerekkel óvhatja meg családját 
és mindazokat, akikkel gyermeke kapcsolatba került. 
Az Ön családját megkeresheti az egészségügyi 
hatóság, amely a fertőző betegségek által okozott 
megbetegedések és járványok kivizsgálásával 
foglalkozik.

Ha gyermekével utazik:
•  Az utazás előtt látogasson el az Országos 

Epidemiológiai Központ (www.oek.hu/oek.web?to=
11&nid=209&pid=1&lang=hun) vagy Egészségügyi 
Világszervezet utazási tájékoztatást nyújtó honlapjára 
(www.who.int/topics/travel), és ismerje meg a 
lehetséges fertőző betegségek veszélyét, és azokat 
a védőoltásokat, melyekkel ezek megelőzhetők. A 
védőoltással megelőzhető betegségek még mindig 
gyakoriak világszerte.

•  Ha tudja, hogy gyermeke védőoltással megelőzhető 
betegségben szenved, ne fertőzzön meg vele másokat. 
Ilyen állapotban ne utazzon, mert Ön és családtagjai 
is terjeszthetik a fertőzést. Ha utazás közben egy 
be nem oltott személynél kialakul egy védőoltással 
megelőzhető betegség, a fertőzés terjedésének 
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megakadályozása érdekében a beteg ne utazzon 
tovább repülőgéppel, vonattal vagy autóbusszal csak 
azután, ha egy orvos megállapította, hogy már nem 
fertőz. Egyes esetekben a közegészségügyi hatóságok 
eltilthatják Önt az utazástól a betegség terjedésének 
veszélye miatt.

Ellenőrizze saját oltottsági státuszát:
•  Ellenőrizze saját oltottsági állapotát is, mivel gyermeke 

számára Ön a fertőzés kockázatát jelentheti, ha Ön nem 
kapta meg a szükséges védőoltásokat.

( ECDC adaptáció. Az eredeti anyagot a WHO Euro készítette)

6.5.4: Refusal to vaccinate form

Minden szülőt és beteget tájékoztatni kell a védőoltások 
előnyeiről és kockázatairól. Az egészségügyi szolgáltatók 
minden arra irányuló erőfeszítése ellenére – melynek 
során elmagyarázzák az oltások fontosságát, és 
próbálják megnyugtatni az oltóanyagok biztonságossága 
miatt aggódó szülőket - lesznek olyan családok, akik 
elutasítják gyermekeik önkéntes oltását. Az egy vagy 
több védőoltás beadását elutasító szülők számára 
készítsen egy dokumentumot a beszélgetésükről, a 
nyújtott információról, majd írassa alá a szülővel a 
nyilatkozatot az önkéntes védőoltás elutasításáról, 
és ezt csatolja a betegnyilvántartáshoz. Ezt követően, 
minden beteglátogatás alkalmával ismételten beszéljen 
az immunizálásról, és gondosan dokumentálja ezt a 
beszélgetést is, belefoglalva az egyes oltások előnyeit, 
és annak rizikóját, ha a gyermek nem kapja meg azokat a 

6.5.4: Nyilatkozat az önkéntes védőoltás elutasításához 
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védőoltásokat. Ezt a nyilatkozatot használhatja mintaként. 
Ez a nyilatkozat másolható vagy megváltoztatható az Ön és 
páciensei igényei szerint. 

(Az ECDC adaptációja az ’ American Academy of Paediatrics’-től.) 

Űrlap a védőoltás elutasításához

A gyermek neve:     
A gyermek személyi azonosítója #

A szülő/gyám neve:

Gyermekem orvosa azt javasolta, hogy (fent megnevezett) 
gyermekem az alábbi védőoltásokat kapja meg: 

Ajánlott oltások   Visszautasítva

  Pneumococcus konjugált vagy  
 poliszacharid vakcina   

	 Rotavírus vakcina  

	 Meningococcus konjugált vagy  
 poliszacharid vakcina  

  Varicella (bárányhimlő) vakcina  

	 Influenza elleni vakcina  

  Hepatitis A vakcina   

  Humán papillomavírus vakcina   

	 Kullancsencephalitis elleni vakcina   

	 Egyéb   
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Lehetőségem volt ezt megbeszélni gyermekem orvosával 
vagy védőnőjével, aki válaszolt az ajánlott védőoltásra 
vonatkozó minden kérdésemre. A következőket tudtam 
meg: 

•  Az ajánlott védőoltás(ok) célja és szükségessége

•  Az ajánlott védőoltás(ok) előnyei és kockázatai

•  Ha gyermekem nem kapja meg a védőoltást, annak az 
alábbi következményei lehetnek:

-  Megkap olyan betegséget, amelyet a védőoltás 
megelőzne. (Ezek a betegségek a következők közül 
egy vagy több kialakulását okozhatják: a rák egyes 
típusai, tüdőgyulladás, kórházi kezelést igénylő 
megbetegedés, halál, agykárosodás, bénulás, 
agyhártyagyulladás, görcsrohamok és süketség. 
Egyéb súlyos és maradandó hatásai is lehetnek a 
védőoltással megelőzhető betegségeknek). 

-  Másokat is megfertőz a betegséggel.

•  A gyermekem orvosa, a magyar egészségügyi hatóságok 
és az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi 
Központ (ECDC) egyaránt határozottan javasolja a 
védőoltás(ok) ajánlások szerint történő beadását.

Ennek ellenére, most úgy döntöttem, hogy elhalasztom, 
és visszautasítom a gyermekem számára ajánlott 
védőoltást(okat), amint fent jeleztem. Tudom, hogy 
az oltási ajánlások nem követése veszélyeztetheti 
gyermekem egészségét és életét, és mindazokét, akikkel 
kapcsolatba kerülhet. Tudom, hogy orvosommal bármikor 
visszatérhetek erre a kérdésre, megváltoztathatom 
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véleményemet, és beadathatom az oltást gyermekemnek 
bármikor a jövőben. Elismerem, hogy az egész 
dokumentumot elolvastam, és teljesen megértettem.

A szülő/gyám aláírás

Dátum 

Tanú

Dátum

Lehetőségem volt ismételten megvitatni döntésemet, hogy 
elutasítom gyermekem beoltását, mégis visszautasítom a 
javasolt immunizálást. 

Szülő szignója ____________________ Dátum __________ 

Szülő szignója ____________________ Dátum __________ 

“Az egészségügyi szolgáltatók kiegyensúlyozott 
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7.1:  Autizmus
7.2:  A védőoltások száma
7.3:  Az oltóanyagok gyakori összetevői 

7. szakasz

Gyakran felmerülő kérdések

és bizonyítékon alapuló információt kell adniuk a 
szülőknek, hogy segítsék őket tájékozottan dönteni a 

védőoltásról.”

Dr. Mark Sprenger, igazgató, ECDC
22

7.1: Autizmus

22 Adaptáció a tájékoztató űrlapból, amelyet a  Children’s Hospital of Philadelphia 
www.vaccine.chop.edu  és a Wellington-Dufferin-Guelph Public Health, Canada, 
2007 készített.
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Az autista gyermekek szülei között vannak, akik úgy 
vélekednek, hogy a védőoltások okozzák ezt a betegséget. 
Aggodalmaik három területre összpontosulnak: a 
kombinált kanyaró-mumpsz-rubeola (MMR) vakcina; a 
korábban, számos oltóanyagban megtalálható tiomerzál, 
ami higanytartalmú tartósítószer; valamint az elképzelés, 
hogy a kisgyermekek túl korán, túl sok védőoltást kapnak.

K. Melyek az autizmus tünetei?

F. Az autizmus tünetei - amelyek jellemzően az első 
néhány életévben jelennek meg – közé tartoznak a 
viselkedés, a társas kapcsolatok és a kommunikáció 
zavarai. Speciálisan, az autizmussal élő gyermekeknek 
nehézséget okozhat a társas interakció kialakítása a 
szülőkkel, testvérekkel és más emberekkel; nehézséget 
okoz nekik a változás, ragaszkodnak a megszokotthoz; 
ismétlődő mozgások, mint például a test előre-hátra 
ringatása, vagy a kézfej rázása; fokozottan érzékenyek a 
hangokra és a zajra.

Az autisztikus spektrum zavarok típusokban és tüneteik 
súlyosságában eltérőek, ezért autizmussal élő különböző 
gyermekek más és más mértékben lehetnek érintettek 
(Baumann, 1999).

K. Melyek az autizmus okai?

F. Az autizmus kialakulásának oka vagy okai nem 
ismertek minden gyermek esetében. Egy dolog azonban 
tisztázott: az autisztikus spektrum zavarok nagymértékben 
genetikai alapúak. Ezt az ikerkutatások tisztázták. 
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xx  Adapted from information sheets developed by The Vaccine Education Center at 
The Children’s Hospital of Philadelphia and Wellington-Dufferin-Guelph Public 
Health (33, 30). 

A kutatások kimutatták, hogy ha az egypetéjű ikrek 
egyike autista, a másik gyermek esetében az autizmus 
kialakulásának esélye meghaladja a 90 százalékot. 
Azonban, ha a kétpetéjű ikerpár egyike lett autista, 
a másiknál autizmus kialakulásának esélye nem éri 
el a 10 százalékot.  Mivel az egypetéjű ikrek azonos 
génállománnyal rendelkeznek, a kétpetéjű ikerpárok 
pedig nem, ezek a vizsgálatok bizonyították az autizmus 
genetikai alapját. A legújabb kutatásoknak sikerült 
meghatározni néhány, az autizmust okozó gént. Néhány 
szülő úgy gondolja, hogy a környezeti tényezők – a 
genetikai tényezőktől eltérőek – okozhatnak autizmust. 
Ez lehetséges. Például, a kutatások szerint a thalodimid, 
egy nyugtató, okozhat autizmust, ha a terhesség korai 
szakaszában szedik. Ugyancsak, ha a várandósak a 
terhesség korai szakaszában fertőződnek meg a rubeola 
vírusával (rózsahimlő), nagyobb a valószínűsége, hogy 
gyermekük autista lesz (Bailey és mtsa., 1995).

K. Okoz-e az MMR vakcina autizmust?

F. Nem. 1998-ban, egy brit kutató, Andrew Wakefield, 
felvetette azt a gondolatot, hogy az MMR oltás autizmust 
okozhat. „The Lancet” című orvosi folyóiratban nyolc 
gyermek történetét közölte, akiknél autizmus és 
bélproblémák alakultak ki, nem sokkal azt követően, 
hogy MMR oltást kaptak. Annak eldöntésére, hogy vajon 
Wakefield gyanúja helytálló-e, a kutatók vizsgálatok 
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sorozatát végezték el, összehasonlítva az MMR oltást 
kapott gyermekek százezreit, az ilyen oltást soha nem 
kapott gyermekek százezreivel. Azt találták, hogy az 
autizmus kockázata mindkét csoportban azonos. Az 
MMR oltás nem okoz autizmust. Továbbá, az autizmussal 
élő gyermekeknél sem volt nagyobb a bélproblémák 
valószínűsége (Deer, 2011; IOM, 2011). 

K. Okoz-e a tiomerzál autizmust?

F. Nem. Összetett vizsgálatok kimutatták, hogy az 
oltóanyagból származó tiomerzál nem okoz autizmust. 
A tiomerzál higanytartalmú tartósítószer, amelyet a 
vakcinákban a szennyeződés megelőzésére alkalmaztak. 
1999-ben szakmai csoportok követelték, hogy 
elővigyázatosságból távolítsák el az oltóanyagokból 
a tiomerzált. Sajnos, a tiomerzál eltávolítása minden 
vakcinából – néhány többdózisú influenza vakcinát kivéve 
– megijesztette a szülők egy részét. A klinikusok körében 
is zavart okozott ez az ajánlás.  A tiomerzál elhagyása 
óta vizsgálatokat végeztek annak meghatározására, 
hogy okoz-e autizmust a tiomerzál. Tiomerzál-tartalmú 
védőoltást kapott gyermekek százezreit hasonlították 
összes olyan gyermekek százezreivel, akik azonos, 
azonban tiomerzált nem tartalmazó oltásban részesültek. 
Az eredmények világosan mutatták: az autizmus kockázata 
ugyanaz volt mindkét csoportban (Gerber and Offit, 2009; 
Andrews, et al, 2004; Heron and Golding, 2004; Madsen, 
et al, 2003).
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7.2: A védőoltások száma 

Mivel a gyermekek egy része 25 oltást is kaphat, mire eléri 
a két éves kort, és egy alkalommal öt szúrást is adhat az 
orvos, sok szülő úgy véli, hogy talán nem biztonságos ilyen 
sok védőoltást adni a gyermekeknek. 

K. Túl korán, túl sok védőoltást kapnak a gyermekek?

F. Az újszülöttek immunrendszerét egy időben több 
hatás éri. Bár az anyaméhben nincsenek baktériumok és 
vírusok, az újszülöttek immunrendszere a világrajövetel 
után azonnal számos kihívással szembesült, különböző 
baktériumok ezrei kezdenek el élni a bélrendszer 
felszínén. Az újszülöttek gyors immunválaszt adnak 
ezekre a baktériumokra, ezzel megelőzve, hogy azok 
bekerüljenek a véráramba, és súlyos megbetegedést 
okozzanak. A csecsemők képesek reagálni a különböző 
vírusok és baktériumok millióira, mivel immunológiai 
sejtek milliárdjai keringenek szervezetükben. Így az első 
két életévben adott védőoltások csupán „esőcseppek a 
tengerben”, ahhoz képest, amennyivel a csecsemő és 
a kisgyermek immunrendszere naponta találkozik, és 
ahányra sikeresen reagál (Offit, et al, 2002).
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7.3: Az oltóanyagok összetétele 

A szülők némelyike tart a vakcinák egyes alkotóelemeitől, 
főleg az alumíniumtól, a higanytól, a zselatintól és az 
antibiotikumoktól.  A szülőket ugyanakkor meg lehet 
nyugtatni, hogy az oltásokban az ún. adalékanyagok 
nagyon kis mennyiségben vannak, és nagyon szükségesek.

Az oltóanyagok gyakori összetevői
(Adaptáció: from Wellington-Dufferin-Guelph Public Health, 
Canada, 2007)

Oltóanyag- 
komponensek

Szerepük

Tartósítószerek A tartósítószerek a baktérium- vagy gombaszennyeződés megelőzésére szolgálnak (pl. 
fenol, 2-fenoxietanol, tiomerzál (lásd. a tiomerzálról és higanyról szóló szakaszt).

Adjuvánsok (hatásjavító 
szerek)

Az adjuvánsok nem specifikus módon fokozzák a vakcina antigénekre adott 
immunválaszt, azáltal, hogy stimulálják az oltóanyag aktív hatóanyagára adott 
antitest-választ. Például, az adjuvánsok hozzáadása elősegítheti az immunválasz 
korábbi elindulását, a hatékonyabb vagy egy időben elnyújtott válasz kialakulását (pl. 
alumíniumsók, alumínium-hidroxid, alumínium-foszfát, kálium alumínium-szulfát).

Adalékanyagok Stabilizálják az oltóanyagot olyan környezeti feltételekkel szemben, amelyek 
károsíthatják a minőségét, pl. kiszáradás, hő-és fényhatások, savasodás és ned-
vesedés. Biztosítják a vakcina aktív hatóanyagainak oldatban maradását és meggátol-
ják, hogy azok az ampulla falához tapadjanak. (szacharóz, laktóz), aminosavak (glicin, 
a glutamin sav nátriummal alkotott sója - mononátrium-glutamát) és fehérjék (zselatin 
vagy humán szérumfehérje). 

Inaktiváló ágensek Inaktivált vakcinák esetében alkalmazott kémiai vagy fizikai módszerek, amelyek 
megszüntetik a vakcina mikroorganizmusok patogenitását, immunogén tulaj-
donságaik megőrzése mellett. (pl. formaldehid, béta-propiolakton, glutáraldehid)

Antibiotikumok A bakteriális szennyeződés kivédésére szolgálnak a gyártási folyamat során, pl. neo-
mycin, streptomycin, polymyxin B, klórtetraciklin, amphotericin B.

Sejt-eredetű összetevők Tojásfehérjék – nyomokban jelen lehetnek embrionált tojáson (influenza, sárgaláz) 
vagy csirkeembrió fibroblaszt sejteken (MMR) előállított oltóanyagokban.  
Élesztőfehérjék – nyomokban jelen lehetnek a hepatitis B vakcinákban, amelyek 
gyártásánál az élesztőgombasejtek transzfekciója történik hepatitis B felületi antigént 
kódoló génnel.
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K. Miért van higany a védőoltásokban?
F. Higanyt tartalmaz konzerválószerként az influenza 
elleni oltás néhány többadagos készítménye.

A tartósítószerek a baktériumszennyeződés megelőzésére 
szolgálnak. A 20. század elején az oltóanyagok legtöbbjét 
olyan ampullába csomagolták, amely több adagot 
tartalmazott. Az orvosok és a nővérek egy adagot 
szívtak fel az oltóanyagból, és a vakcinát visszatették 
a hűtőszekrénybe. Sajnálatosan, időnként előfordult, 
hogy véletlenül baktériumok kerültek az ampullába, 
és az oltás helyén tályogot okoztak, vagy véráram-
fertőzés kialakulását, amely néha halált is okozott. A 
konzerválószerek, amelyeket eredetileg az 1930-as években 
alkalmaztak, kivédték ezen fertőzéseket. 

A leggyakrabban alkalmazott tartósítószer a tiomerzál, egy 
higany-tartalmú vegyület volt.  Ahogy egyre több védőoltást 
kaptak a gyermekek, a kapott tiomerzál mennyisége 
is növekedett. Az 1990-es évek végén az amerikai 
‘Gyermekgyógyászati Társaság’ (Academy of Pediatrics) 
és a Közegészségügyi-Járványügyi Szolgálat (Public 
Health Service) kérte, hogy távolítsák el az oltóanyagokból 
a higanyt, így téve a „biztonságos védőoltásokat 
biztonságosabbá”. Nem volt tudományos bizonyíték 
arra, hogy a tiomerzál ártalmas, de óvatosak akartak 
lenni. Sajnos, elővigyázatosságuk aggodalmat váltott ki a 
szülőkből, akik azon tűnődtek, hogy vajon az oltásokban 
lévő higany okozta-e a higanymérgezés vagy az autizmus 
jeleit. Ezekre az aggodalmakra reagálva a kutatók számos 
vizsgálatot végeztek, amelyek mind azt mutatták, hogy a 
tiomerzál a vakcinák által tartalmazott szinten, nem volt 
ártalmas. 
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Egyébként higany természetes módon előforduló elem 
a földkéregben, a levegőben, a talajban és a vízben, így 
mindnyájan találkozunk vele. Már csupán az anyatejjel 
táplált csecsemők szervezetébe is több, mint kétszer annyi 
higany kerül, mint amennyit az oltások tartalmaztak. 
Manapság a szoptatott csecsemők 15-ször annyi higanyt 
kapnak az anyatejből, mint amennyit az influenzaoltás 
tartalmaz.
K. Tartalmaznak-e a védőoltások adalékanyagokat? 
F. Sok oltóanyag tartalmaz nyomokban antibiotikumokat 
vagy stabilizátorokat.  Az antibiotikumokat az oltóanyag-
gyártás során alkalmazzák a véletlen baktérium- vagy 
gomba-szennyeződés megelőzésére. Az antibiotikumok 
nyomokban megtalálhatók néhány vakcinában. Az 
oltóanyagokban található antibiotikumok (neomycin, 
streptomycin és polymyxin B) azonban általában nem a 
gyermekeknek adott antibiotikumok. Ezért penicillinre, 
amoxicillinre, szulfonamidokra és cefalosporinokra 
allergiás gyermekek is megkaphatják a védőoltásokat.

A zselatint az élő vírust tartalmazó oltóanyagok 
stabilizálására alkalmazzák, sok élelmiszerben is 
megtalálható a zselatin. Azoknál az embereknél, akiknek 
ismert az allergiájuk a zselatin tartalmú élelmiszerekre, 
súlyos allergiás reakciót válthat ki a vakcinákban lévő 
zselatin. Ez azonban rendkívül ritka.

K. Miért van alumínium az oltásokban?
F. Az oltóanyagokban az alumíniumot adjuvánsként 
(hatásjavító szerként) alkalmazzák. Az adjuvánsok 
fokozzák az immunválaszt, kisebb mennyiségű aktív 
összetevővel, és néhány esetben, alacsonyabb dózisban. A 
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vakcinákban adjuvánsokat először az 1930-as években, az 
Egyesült Államokban alkalmaztak – főleg alumíniumsókat. 
Vannak, akik azt szeretnék tudni, hogy káros-e az 
oltásokban lévő alumínium. A tények megnyugtatóak.  

Először is az alumínium környezetünkben is jelen van; 
a levegő, amit belélegzünk, a víz, amit megiszunk, és 
az élelmiszer, amit megeszünk, egyaránt tartalmaz 
alumíniumot. Másodszor, kicsi az alumínium mennyisége 
az oltásokban. Például, a csecsemők életük első hat 
hónapja alatt 4 milligramm alumíniumot kapnak, ha 
részesülnek minden ajánlott védőoltásban. Ugyan ebben 
az időszakban azonban 10 milligramm alumínium jut 
a csecsemők szervezetébe, ha anyatejet kapnak, 40 
milligramm, ha normál tápszerrel etetik őket, míg a szója-
alapú tápszer esetében a bevitt alumínium mennyisége 
elérheti a 120 milligrammot.(Baylor,et al, 2002)

K. : Miért van zselatin az oltásokban? 
F: A zselatint számos vakcinában stabilizátorként 
alkalmazzák. A stabilizátorokat azért adják az 
oltóanyagokhoz, hogy az aktív alkotórészek lebomlását 
meggátolják a gyártás, szállítás és tárolás alatt. A zselatin, 
amit sertésbőrből vagy –körömből állítanak elő, gondot 
jelent, mivel vannak emberek (körülbelül 2 millió közül 1), 
akiknél súlyos allergiás reakciót válthat ki. 

Mivel vannak vallási csoportok, mint a zsidók, muzulmánok 
és a hetednapi adventisták, akik tiltják a sertéshús 
fogyasztását, egyes szülők aggódnak a zselatintartalmú 
oltások miatt.  Azonban minden vallási csoport jóváhagyta, 
hogy követőik zselatintartalmú oltásokban részesüljenek, 
számos ok miatt: 1. az oltásokat befecskendezik, és nem 
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lenyelik (kivéve a rotavírus elleni oltás, amelyben nincs 
zselatin), 2. a vakcinákba a zselatin nagyon tisztított és 
hidrolizált (vízzel bontott) formában kerül, tehát sokkal 
kisebb, mint ahogy a természetben található. Végül pedig 
ezen vallási csoportoknak a vezetői úgy vélik, hogy a 
védőoltásból eredő egészségügyi előny fontosabb, mint 
a vallás étrendi szabályainak betartása (Atkinson,et al, 
2008).

K: Miért van formaldehid az oltásokban? 
F: A formaldehidet néhány oltóanyag gyártásánál 
használják vírusok (polio-, a hepatitis A) és 
baktériumtoxinok (diftéria, tetanusz) inaktiválásához.
Bár a formaldehid nagy részét eltávolítják, kis 
mennyiségben megtalálható az oltóanyagokban. Mivel 
a formaldehidet a holttestek balzsamozásával társítják, 
jelenléte az oltásokban nem látszik helyesnek. Azt is 
fontos megemlíteni, hogy a formaldehid a fehérjék és 
a DNS szintézisnek is mellékterméke, így a vérben is 
megtalálható. A vérben található formaldehid mennyisége 
tízszer nagyobb, mint bármely vakcinában (CHOP, 2012).

K: Vannak vakcinák, melyek előállításához embrionális 
sejteket használnak? 
F: Négy oltóanyaghoz használnak embrionális sejteket: 
rózsahimlő, bárányhimlő, hepatitis A és a veszettség. 
A vakcina vírusok tenyésztéséhez két, az 1960-as évek 
elején Svédországban és Angliában abortumból származó 
sejtsort használnak. Néhány szülő azon csodálkozik, 
hogy tudósoknak miért kell egyáltalán magzati sejteket 
használnia. Ennek számos oka van. Először is, a vírusok, 
a baktériumokkal ellentétben, sejteket igényelnek 
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tenyésztésükhöz. Másodszor, az emberi sejteken sokkal 
jobban növekednek a humán-vírusok, mint állati sejteken. 
Harmadszor, a magzati sejtek különböznek más sejtektől, 
látszólag halhatatlanok, vagyis nagyon-nagyon sokszor 
osztódnak, mielőtt elpusztulnak. Más sejtek csak korlátozott 
számban képesek osztódni, mielőtt elpusztulnak. (Offit, 
2007).

K. Okoznak-e allergiás reakciókat az oltóanyagokban 
található adalékanyagok?
F. A zselatin mellett az olyan adalékanyagok, mint a 
tojásfehérje, az antibiotikumok és az élesztőfehérjék 
kiválthatnak allergiás reakciót. Az influenza és a sárgaláz 
elleni vakcinák gyártástechnológiája következtében a 
készítmények tartalmában a tojásfehérje mennyisége ritkán 
allergiás reakciót válthat ki a tojásra allergiás embereknél.  
A tojásra allergiások csak külön oltási protokoll szerint és 
megfelelő orvosi ellenőrzés mellett kaphatják meg ezeket az 
oltásokat.23

Az antibiotikumokat az oltóanyag-gyártás során 
alkalmazzák a véletlen baktérium-szennyeződés 
megelőzésére. Az oltóanyagokban található antibiotikumok 
(neomycin, streptomycin, polymyxin B, klórtetraciklin és 
amphotericin B) azonban nem azok az antibiotikumok, 
amelyekre az emberek általában allergiásak.

23 www.immunisation.ie/en/Downloads/NIACGuidelines/PDFFile_15481_en.pdf
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Néhány vírusvakcinát élesztőgomba-sejtekben 
gyártanak; ilyen a hepatitis B vakcina és az egyik humán 
papillomavírus vakcina (pl. Gardasil), Bár az oltóanyagot 
megtisztítják a gombasejtektől, a készítményben marad 
1-5 milliomod gramm mennyisége. Jó hír viszont, hogy 
a kenyérre vagy pékárura allergiások nem élesztő-
allergiások, így az élesztő által kiváltott allergia kockázata 
csak elméleti (Offit and Jew, 2003).   
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8.1:  A történetek

a. Video vallomások 
Nastasia története – ECDC/Euronews video

Nastasia csodálatos módon gyógyult meg. Egy évvel ezelőtt 
még kómában feküdt, miután kanyaróban megbetegedett. 
A Dél-Franciaországban (Valence-ban) élő 16 éves lány 
hirtelen torokfájásra kezdett panaszkodni, piros foltok 
jelentek meg rajta, és felszökött a láza. Egy héten át tartó 
41°C-os lázat követően kórházba került, ahol kanyaró-
agyvelőgyulladást állapítottak meg nála.

http://prod-euronews.euronews.net/2012/03/26/
eliminating-measles-personal-stories

http://prod-euronews.euronews.net/2012/03/26/eliminating-measles-personal-stories
http://prod-euronews.euronews.net/2012/03/26/eliminating-measles-personal-stories
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Rachel története – NHS video

Rachel lánya, Lola, három éves korában lett kanyarós. Ezen 
a filmen Rachel elmondja, milyen tünetei voltak Lolának, 
hogyan diagnosztizálták nála végül a kanyarót, és milyen 
kezelést kapott.

www.nhs.uk/Video/Pages/measles-rachel.
aspx?searchterm=Children&searchtype=Tag
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Ismerjék meg a helyzetet - CDC video

Országszerte a szülőkkel folytatott beszélgetéseket 
követően, a CDC elkészítette ezt a rövid videót, hogy 
segítsen megválaszolni a szülők kemény kérdéseit a 
gyermekkori immunizálásról.

www.cdc.gov/CDCTV/GetThePicture 

http://www.cdc.gov/CDCTV/GetThePicture


126

Mumpsz riasztás – NHS video

Az elmúlt években számos mumpszban megbetegedett 
diákot láttunk. 2011-ben 10 396 mumpsz megbetegedést 
regisztráltak Angliában. Az iskolát befejezők és a 
fiatal felnőttek győződjenek meg arról, hogy kellően 
immunizáltak-e.

Dr. Rupal Shah kifejti a tüneteket és a terápia módját, 
hangsúlyozza az immunizálás fontosságát.

www.nhs.uk/Planners/vaccinations/Pages/Mumpsalert.
aspx

http://www.nhs.uk/Planners/vaccinations/Pages/Mumpsalert.aspx
http://www.nhs.uk/Planners/vaccinations/Pages/Mumpsalert.aspx
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b. Írott vallomások
Charlotte története – NHS

Charlotte Sanger lánya, Harriet, 2008-ban kapta meg 
MMR oltását. A 32 éves Charlotte, aki író és szerkesztő a 
NHS Choices Southampton irodában, visszaidézi akkor 
felmerült gondolatait.

Harriet már megkapta a rutin öt-az-egyben és a meningitis 
C oltásait, amikor két hónapos volt. Automatikusan 
kapta meg ezeket oltásokat, egyáltalán nem vitattam 
szükségességüket, és nem aggódtam miattuk. Azonban, 
amikor egy éves lett, és eljött az ideje, hogy megkapja az 
MMR oltást, elkezdtem nyugtalankodni, hasonlóan sok 
barátaimhoz, akiknek ilyen korú kisgyermekei voltak.

Addigra már az összes riasztó történetet (amelyek a 1990-
es évek végén láttak napvilágot) arról, hogy az MMR 
oltás autizmust okozhat, határozottan megcáfolták, és az 
eszemmel tudtam, hogy a vakcina biztonságos és hasznos, 
de mint anyának, még mindig voltak aggodalmaim. Tudom, 
hogy ezek a félelmek nem alapultak orvosi tényeken, de 
nagyon alaposan végig gondoltam, hogy mit is tegyek. 
Nekem kellett meghozni a végső döntést, hogy Harriet 
megkapja az MMR oltást, és nagy nyomás voltam rajtam, 
hogy helyesen döntsek.

Egyik barátom külön-külön oltásoknak tekintette a kanyaró, 
mumpsz és rubeola elleni védőoltásokat, de elmondta, 
hogy így ez költséges volt, el kellett utaznia Londonba 
egy magánrendelőbe, és hat szúrással járt a beadásuk, 
míg az MMR során csak kettő kell. Ezért is, és mivel nincs 
tudományos bizonyíték sem arra vonatkozóan, hogy 



128

szúrásonként külön az oltások biztonságosabbak, mint 
a kombinált MMR oltás, kihúztam ezt, mint választási 
lehetőséget.

Végeztem saját kereséseket is az oltás mellett és ellen 
szóló érvekkel kapcsolatban, és minden bizonyíték, amit 
olvastam azt mutatta, hogy az MMR oltás biztonságos, 
és nincs összefüggésben az autizmussal. Beszélgettem 
egy orvos kollegával is, és egy barátommal, aki nővér. 
Mindketten megnyugtattak, és azt mondták, hogy az MMR 
előnyei messze felülmúlják lehetséges mellékhatásait.

A döntő, amiért mégis amellett határoztam, hogy Harriet 
kapja meg az MMR oltást, az volt, hogy nem akartam 
megkockáztatni, hogy megkapja a kanyarót vagy a 
mumpszot. Amikor meghoztam a döntésemet, utána már 
nem haboztam. Talán egy kicsit a szokásosnál jobban 
figyeltem Harrietre egy-két napig, miután megkapta az 
oltást, de mivel remekül volt, el is felejtettem. Most, hogy 
ilyen sok a kanyaró megbetegedés, megnyugodtam, hogy 
Harriet megkapta az MMR oltását, és védett a fertőzéssel 
szemben. Mielőtt iskolába megy, biztosan megkapja majd 
az emlékeztető oltást is.

www.immunize.org/catg.d/p4060.pdf 
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8.2: A védőoltásokkal és immunizációval foglalkozó  
tudományos tényeken alapuló információforrások  
listája (válogatott)

Nézze meg a ’Health on Net’ minőségi tanúsítványát24 
(www.hon.ch), és a WHO által akkreditált védőoltással 
foglalkozó honlapokat: www.who.int/immunization_
safety/safety_quality/approved_vaccine_safety_websites/
en/

Forrás Link Nyelv Megjegyzés

Regionális, 
nemzetközi   

European Cen-
tre for Disease 
Prevention and 
Control (ECDC)

http://ecdc.europa.eu/en/
healthtopics/immunisation/
Pages/index.aspx

ENG ECDC hon-
lapja, amely 
tájékoztató 
linkeket 
nyújt a 
nagyközönség 
és az 
egészségügyi 
szakemberek 
számára

24 A „ Health On the Net Foundation” (HON) segítséget nyújt és útmu-
tatást ad a megbízható és hasznos online egészségügyi tájékoztatás 
kialakításához és megfelelő és hatékony alkalmazásához. 1995-ben 
hozták létre. A  HON egy non-profit, nem-kormányzati szervezet, ame-
lyet az Egyesült Nemzetek Gazdasági és Szociális Tanácsa akkreditált. 
15 éves a HON az egészségügyi tájékoztatása legfontosabb kérdéseivel 
foglalkozik, és információt nyújt a lakosság számára, olyan tájékoz-
tatást, amely mindig tiszteletben tartja az etikai normákat.

http://www.hon.ch
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Forrás Link Nyelv Megjegyzés

GAVI www.gavialliance.org/ ENG, FR Tájékoztató 
a vakcinákat 
érintő globá-
lis kezdemén-
yezések-ről 

WHO www.who.int/topics/
immunization/en/

ENG, 
AR, 
CHN, 
FR, ESP, 
RUS

Globális in-
formáció

UNICEF www.unicef.org/
immunization/index_
resources.html

ENG, 
AR, 
CHN, 
FR, ESP, 
RUS

Globális 
információ 

WHO Regional 
Office for 
Europe

http://eiw.euro.who.int/ ENG Az Európai 
Védőoltási 
Hét honlapjai

EU tagállamok

NHS – UK
- Choices 
- Health 
Department

www.nhs.uk/Planners/
vaccinations/Pages/
Landing.aspx

www.dh.gov.uk/en/
Publichealth/Immunisation/
index.htm  

ENG Különböző 
honlapok a 
nagyközön-
ség és a 
szakemberek 
számára 

London School 
of Hygiene 
and Tropical 
Medicine 
(LSHTM)
Vaccine 
confidence 
website 

www.vaccineconfidence.org/ ENG Globális 
tájékoztatók 
a 
védőoltással 
foglalkozó 
fontos 
hírekről 

http://www.nhs.uk/Planners/vaccinations/Pages/Landing.aspx
http://www.nhs.uk/Planners/vaccinations/Pages/Landing.aspx
http://www.nhs.uk/Planners/vaccinations/Pages/Landing.aspx
http://www.dh.gov.uk/en/Publichealth/Immunisation/index.htm
http://www.dh.gov.uk/en/Publichealth/Immunisation/index.htm
http://www.dh.gov.uk/en/Publichealth/Immunisation/index.htm
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Forrás Link Nyelv Megjegyzés

Irish Health 
Service 
Executive 
Immunisation 
Website-
Protect- 
Prevent- 
Immunise 

www.immunisation.ie/en ENG Tájékoztató 
anyagok 
széles 
választéka 

Network 
Italiano dei 
Servizi di 
Vaccinazione 
(NIV)

www.levaccinazioni.it ITA Tájékoztató 
anyagok 
széles 
választéka 
olaszul

Estonian 
National 
Health Board

www.vaktsineeri.ee EST Széleskörű 
tájékoztatás 
észtül

Berufsverband 
der Kinder- 
und 
Jugendarzte 
(BVKJ)

www.kinderaerzteimnetz.de GER Civil 
szervezet 
tájékoztatója 
a nagyközön-
ségnek 
németül 

Robert Koch 
Institute

www.rki.de/DE/Content/
Infekt/Impfen/impfen__
node.html 

GER Tájékoztató 
anyagok 
széles 
választéka 
németül

Rijksvacci-
natieprogram-
ma (RVP) 
National  
Vaccination 
Programme 
of the  
Netherlands

www.rivm.nl/rvp Holland Célközönség: 
a népegé-
szségügyi és 
egészségügyi 
szakemberek

http://www.immunisation.ie/en
http://www.levaccinazioni.it
http://www.vaktsineeri.ee
http://www.kinderaerzteimnetz.de
http://www.rki.de/DE/Content/Infekt/Impfen/impfen__node.html
http://www.rki.de/DE/Content/Infekt/Impfen/impfen__node.html
http://www.rki.de/DE/Content/Infekt/Impfen/impfen__node.html
http://www.rivm.nl/rvp/
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Forrás Link Nyelv Megjegyzés

Slovenská epi-
demiologická a 
vakcinologická 
spoločnosť

www.ockovanieinfo.sk SK Tudományos 
bizonyítékon 
alapuló és fel-
használó barát 
információ a 
védőoltásokról 
és a kapc-
solódó 
témákról   

Ministry of 
Health, Social 
Services and 
Equality

www.msssi.gob.es/
profesionales/saludPublica/
prevPromocion/
vacunaciones/
vacunasProfesionales.htm 

www.msssi.gob.
es/ciudadanos/
proteccionSalud/infancia/
vacunaciones/home.htm

ESP Tájékoztató 
anyagok az 
immunizációs 
programról az 
egészségügyi 
szakembere-
knek 
Tájékoztató 
anyagok az 
immunizációs 
programról a 
nagyközönség 
számára 

Swedish 
Institute for 
Infectious 
Disease 
Control (SMI)

 
 

www.smittskyddsinstitutet.
se/amnesomraden/
vaccinationer

SWE Tényszerű 
és könnyen 
érthető 
átfogó tá-
jékoztatás 
a fertőző 
betegségek 
el-
lenőrzéséről

USA

US Centers 
for Disease 
Control and 
Prevention 
(CDC)

www.cdc.gov/vaccines ENG, 
ESP

Átfogó tá-
jékoztatás 

http://www.ockovanieinfo.sk/
http://www.msssi.gob.es/profesionales/saludPublica/prevPromocion/vacunaciones/vacunasProfesionales.htm
http://www.msssi.gob.es/profesionales/saludPublica/prevPromocion/vacunaciones/vacunasProfesionales.htm
http://www.msssi.gob.es/profesionales/saludPublica/prevPromocion/vacunaciones/vacunasProfesionales.htm
http://www.msssi.gob.es/profesionales/saludPublica/prevPromocion/vacunaciones/vacunasProfesionales.htm
http://www.msssi.gob.es/profesionales/saludPublica/prevPromocion/vacunaciones/vacunasProfesionales.htm
http://www.msssi.gob.es/ciudadanos/proteccionSalud/infancia/vacunaciones/home.htm
http://www.msssi.gob.es/ciudadanos/proteccionSalud/infancia/vacunaciones/home.htm
http://www.msssi.gob.es/ciudadanos/proteccionSalud/infancia/vacunaciones/home.htm
http://www.msssi.gob.es/ciudadanos/proteccionSalud/infancia/vacunaciones/home.htm
http://www.smittskyddsinstitutet.se/amnesomraden/vaccinationer
http://www.smittskyddsinstitutet.se/amnesomraden/vaccinationer
http://www.smittskyddsinstitutet.se/amnesomraden/vaccinationer
http://www.cdc.gov/vaccines
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Forrás Link Nyelv Megjegyzés

Advisory 
Committee on 
Immunization 
Practices 
(ACIP) 

www.cdc.gov/vaccines/
recs/ACIP/default.htm 

ENG Az aktuális 
oltási aján-
lások 

Autism Science 
Foundation 

www.
autismsciencefoundation.
org 

ENG Jó forrás az 
autizmussal 
foglalkozó 
jelenlegi 
kutatásokhoz 

The College of 
Physicians of 
Philadelphia 

www.historyofvaccines.org ENG Tájékoztat-
ást ad a 
vakcinákról, 
az 
oltásellenes 
mozgal-
makról, 
tájékozta-
tókat ad a 
szülőknek

Immunization 
Action 
Coalition 

www.immunize.org ENG A letölthető 
információ 
kiváló forrása

Medscape www.medscape.com/
viewarticle/741343

ENG Interjú Paul 
Offit-tal, az 
oltásellenes 
mozgalom 
veszélyeiről 

National 
Network for 
Immunization 
Information 
(NNii) 

www.nnii.org ENG
SPA

Jelenlegi 
tájékoztatók 
a gyakorlatról  

PATH www.path.org/
vaccineresources/

ENG Vakcina-
források 
könyvtára 

http://www.cdc.gov/vaccines/recs/ACIP/default.htm
http://www.cdc.gov/vaccines/recs/ACIP/default.htm
http://www.autismsciencefoundation.org
http://www.autismsciencefoundation.org
http://www.autismsciencefoundation.org
http://www.immunize.org
http://www.nnii.org
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Forrás Link Nyelv Megjegyzés

Institute of 
Medicine 

www.iom.edu ENG Jó forrás a 
biztonsági 
ellenőrzése-
khez 

Polio 
Eradication

www.polioeradication.org ENG A legújabb 
globális 
tájékoztatók 
polio elleni 
oltásról 

Canada

Public Health 
Agency of 
Canada

www.phac-aspc.gc.ca/
publicat/cig-gci/index-eng.
php

ENG, FR A kanadai 
védőoltási 
tájékoztató
Hetedik 
kiadás 
(2006)

Canadian 
Paediatric 
Society

www.cps.ca ENG,
FR

Jó információ-
forrás a 
szülőknek és 
szakembe-
reknek

National 
Advisory 
Committee on 
Immunization, 
Canada 

www.naci.gc.ca   ENG,
FR

Tájékoztatók 
és a 
biztonsággal 
foglalkozó 
frissítések 

Health 
Canada, Public 
Health Agency 
of Canada
 

www.phac-aspc.gc.ca/im/
index.html 

ENG,
FR

Jó 
információs 
anyagok a 
nagyközön-
ség és a 
szakma 
számára

http://www.iom.edu
http://www.phac-aspc.gc.ca/publicat/cig-gci/index-eng.php
http://www.phac-aspc.gc.ca/publicat/cig-gci/index-eng.php
http://www.phac-aspc.gc.ca/publicat/cig-gci/index-eng.php
http://www.cps.ca
http://www.naci.gc.ca
http://www.phac-aspc.gc.ca/im/index.html
http://www.phac-aspc.gc.ca/im/index.html
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Forrás Link Nyelv Megjegyzés

Canadian 
Coalition for 
Immunization 
Awareness and 
Promotion 

www.immunize.cpha.ca   ENG,
FR

Jó információ-
forrás a 
nagyközön-
ség számára

Australia

Australian 
Department 
of Health and 
Aging – Un-
derstanding 
Childhood Im-
munisation

http://immunise.health.
gov.au/internet/immunise/
publishing.nsf/Content/
IMM52-cnt  

ENG Ismeretek a 
gyermekkori 
immunizálás-
ról füzet 

Australian 
Department of 
Health 

http://immunise.health.
gov.au/internet/immunise/
publishing.nsf/Content/
Handbook-quickguides-
sideeffects

ENG Hasznos 
összehasonlító 
táblázat a 
betegségek 
hatásairól és 
a vakcinák 
mellékhatá-
sairól az 
ausztrál im-
munizálásban 
kézikönyv

http://www.immunize.cpha.ca
http://immunise.health.gov.au/internet/immunise/publishing.nsf/Content/IMM52-cnt
http://immunise.health.gov.au/internet/immunise/publishing.nsf/Content/IMM52-cnt
http://immunise.health.gov.au/internet/immunise/publishing.nsf/Content/IMM52-cnt
http://immunise.health.gov.au/internet/immunise/publishing.nsf/Content/IMM52-cnt
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Forrás Link Nyelv Megjegyzés

National 
Centre for 
Immunisation 
Research and 
Surveillance 
of Vaccine Pre-
ventable Dis-
eases (NCIRS)

www.ncirs.edu.au ENG A források 
tartalmazzák 
a 
védőoltással 
megelőzhető 
betegsé-
gekkel és az 
oltásbizton-
sággal 
foglalkozó 
tájékozta-
tókat, és a 
szülői döntést 
segítő 
anyagot az 
MMR oltásról 

Hungary

National 
Center for 
Epidemiology 
(Országos 
Epidemiológiai 
Központ)

www.oek.hu HUN A lakosság 
és az 
egészségügyi 
szakemberek 
számára 
készített 
tájékoztató 
anyagok

Operated by 
National Cen-
ter for Epidemi-
ology

www.oltasbiztonsag.hu HUN A WHO által 
akkreditált 
honlap a 
védőoltás-
okról és az 
oltásbizto-
nságról

http://www.ncirs.edu.au
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Ez a szakasz négy függeléket tartalmaz:

1.  Függelék: Módszertan és megközelítés

2. Függelék: Tartalomfejlesztők, tanácsadók,  
   megkérdezett szakértők és felülvizsgálók

3. Függelék: Kérdőívek

4. Függelék: Értékelés

Függelék
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1. Függelék: Módszertan és megközelítés

A magatartás-kommunikációval foglalkozó erőforrások 
fejlesztését célzó, ECDC által támogatott projekt négy 
lépésben valósult meg. 

1.0 Elsődleges és másodlagos kutatás. A 
tartalomfejlesztéssel foglalkozó csapat (lásd. 2. 
Függelék) - az ECDC szakértőitől kapott útmutatás 
alapján – elvégzett egy gyors igényfelmérést, mely az 
alábbiakat foglalta magában:
•	 az ECDC korábbi, oltásokkal kapcsolatos 

tanulmányok és dokumentumok felülvizsgálata,
•	 az irodalom és honlapok szelektív felülvizsgálata 

Pub-Med és Google keresések, valamint szakértők 
javaslatai alapján; 

•	 interjúk és fókuszcsoportok kialakítása kiválasztott 
szakértőkkel, szülőkkel (gondviselőkkel), 
médiumokkal és az ún. „nehezen elérhető” 
csoportok képviselőivel.

1.1 Az ECDC tanulmányok és dokumentumok: 

1.1.1 A világhálón egészségügyi-információt keresők 
magatartására vonatkozó irodalmi áttekintés: 
az egészségügyi fogyasztók és az egészségügyi 
szakemberek álláspontjai (ECDC, 2011).

1.1.2 A felelősség/bizalom és a jó hírnév kezelésének 
irodalmi áttekintése a közegészség-járványügy 
területén (ECDC, 2011).
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1.1.3 Az MMR oltásra vonatkozó egészségügyi 
kommunikációs tevékenység (ECDC, 2010).

1.1.4 A folyamatban lévő, kockázatközlésről és 
immunizálásról szóló web oldalak elemzésére 
vonatkozó vizsgálatok összefoglalása. 

1.2 Válogatott, szakértők által értékelt és „szürke” 
irodalmi forrásokat azonosítottak Pub-Med és 
Google keresés révén. A Pub-Med keresések 
kulcsszavai közé tartozott: a gyermekkori immunizáció 
és oltási tanácsok és/vagy az erre vonatkozó 
kommunikáció. A keresések körülbelül 100 cikket 
eredményeztek, tíz ezek közül az európai országokra 
fókuszált. Az összes absztraktot átnézték, továbbá, 
a megkérdezett szakértők által ajánlott összes 
cikk teljes egészében áttekintésre került, ezek 
az irodalomjegyzékben szerepelnek. A Google 
keresések azoknak a honlapoknak a meghatározására 
összpontosultak, amelyek az egészségügyi 
szolgáltatók és a nagyközönség számára egyaránt 
nyújtanak információt és tanácsot. A keresések során 
felhasználtuk az oltásbiztonsággal foglalkozó WHO 
honlapok listáját, az ECDC és a CDC honlapjait és 
linkjeit. A felülvizsgált honlapok teljes felsorolása 
megtalálható a 8.2. szakaszban.

1.3 Az interjúk:  A tartalomfejlesztő csapat kapott 
egy olyan 40, védőoltási, kommunikációs és 
egészségügyi „szakértőt” tartalmazó listát, akikkel 
interjút kellett készíteniük. A kiválasztás kritériuma 
a gyakorlati tudás és a regionális, nemzeti vagy 
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helyi oltási programok kivitelezése, kommunikációja 
és/vagy szervezése területén nyert tapasztalat 
volt. Valamennyi szakértő megkeresése után húsz 
vállalta az interjút (lásd. 2. Függelék). A szakértőket 
személyesen vagy telefonon kérdezték meg, vagy 
pedig a 3. függelékben található kérdőívet töltötték ki. 
Az eredményeket a tartalomfejlesztő csapat gyűjtötte 
össze és elemezte. A World Health Editor’s Network 
(WHEN) (Az egészségügyi szerkesztők világhálózata), 
a World Health Youth Journalist Network (WHY) (A 
fiatal egészségügyi újságírók világhálózata), és egy 
európai iskolai hálózathoz tartozó szülők további 20 
kérdőívét küldtük el a médiának (lásd. 3. Függelék). 
Tíz kérdőívet küldtek vissza, és ezeket elemeztük. 

 A fókuszcsoportokat és a kérdőíveket együtt 
alkalmazták hat európai országban szülőktől 
kért információk gyűjtésére. 6-12 tagból álló 4 
fókuszcsoportot szerveztek, akiknek tagjai közvetlen 
tapasztalattal rendelkeztek (vagy másoknak 
segítettek) abban, hogy gyermekeik az oltásokat 
megkapják. Két fókuszcsoportot Romániában 
szerveztek (egyet a roma szülők és nagyszülők 
bevonásával, egyet pedig a roma egészségügyi 
mediátorok részvételével), két másikat pedig 
Olaszországban (egyet az olasz anyákkal, egyet 
a bevándorló anyákkal). A fókuszcsoportokat 
helyi nyelven kérdezték, majd az eredményeket 
lefordították és összegezték.
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 Az interjúk, fókuszcsoportok és kérdőívek eredményeit 
a WHCA tartalomfejlesztő csapata elemezte. Ezt 
követően az érintett csoportok legfőbb aggodalmait, 
kérdéseit és ajánlásait összevetették az egészségügyi 
szolgáltatók által az átvizsgált cikkekben és a 
kiválasztott honlapokon nyújtott tanácsokkal és 
tájékoztatással a védőoltásokkal kapcsolatos 
kommunikáció és lépések javítása érdekében. 
Meghatározták a legfontosabb témaköröket, s ezt 
felhasználták az „érintettek hangján” kifejezett 
tanácsok első tervezetének kialakításához, amely 
ennek a tájékoztatónak a fő mondanivalója. 

2.0 A tanácsadói felülvizsgálat. Hattagú 
tanácsadócsoportot állított össze az ECDC a 
projekthez. A csoportban három-három védőoltási 
és kommunikációs szakértő vett részt. (lásd. 2. 
Függelék). A csoport áttekintette és megjegyzésekkel 
látta el a tájékoztató első tervezetét. Ezen felül 
az ECDC stábja is átnézte és kommentálta az első 
változatot. Ezen megjegyzések alapján került 
kialakításra a második tervezet, amelyet egészségügyi 
szolgáltatók teszteltek.

3.0 Egészségügyi szolgáltatók által végzett felülvizsgálat. 
Az oltási programokban résztvevő, tizenöt, kiválasztott 
egészségügyi szolgáltatót, (néhányan közülük 
„nehezen elérhető” populációval is foglalkozó) 
kértek fel az Egyesült Királyságban, Írországban, 
Németországban és Svájcban, hogy olvassák 
el a második verziót, és töltsék ki az értékelő 
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kérdőívet (lásd. 2. Függelék). Külön értékelést 
kértek a tartalomról és formáról, főleg az érintettek 
által kifejtett fontos üzenetek relevanciájáról és 
pontosságáról. Ezen visszajelzések alapján készült el 
a harmadik tervezet. 

4.0 Véglegesítés. Ezt a harmadik tervezetet kapta meg 
a tanácsadói csoport és az ECDC stábja második 
felülvizsgálat céljából. A harmadik verzióra adott 
reagálásuk alapján került elfogadásra a végleges 
negyedik változat.
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 2. Függelék: A tartalomfejlesztők, tanácsadók, megkér-
dezett szakértők és felülvizsgálók 

A tartalomfejlesztők csoportja
World Health Communication Associates:

•	 Franklin Apfel, UK. Project coordinator, Interviews – 
Experts, Social Marketing and Media

•	 Linda Carrier-Walker, Switzerland. Interviews – Experts, 
Writing and Editing. (I) and ®

•	 Sabrina Cecconi, Italy. Project Management and 
Interviews

•	 Phil Chamberlain, UK. Interviews – Parents, Editing. (M)
•	 Alexander Kirby, UK. Interviews – Media. (M)
•	 Nadia Oprandi, Italy. Focus Groups – Parents and 

Immigrants in Italy
•	 Tamsin Rose, Belgium. Focus Groups Roma Parents and 

Health Mediators, in Romania
•	 Elie Carrier-Walker, Switzerland. Research and Editing

A tanácsadói csoport (Mindegyiküket kikérdezték és 
felülvizsgáltak két tervezetet)

•	 Mr Clive Blair-Stevens, Director, Strategic Social 
Marketing, UK

•	 Dr Pilar Campos, Medical Doctor Health Promotion Area, 
Sub-Directorate of Health Promotion and Epidemiology. 
Directorate General of Public Health, Quality and 
Innovation. Ministry of Health, Social Services and 
Equality, Spain 
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•	 Dr Paolo D’Ancona, Centro Nazionale di Epidemiologia, 
Sorveglianza e Promozione della Salute (CNESPS), Italy

•	 Dr Kuulo Kutsar, State Epidemiologist of Estonia, 
Advisor in Epidemiology, Editor-in-Chief of EpiNorth 
Journal, Estonia

•	 Dr Liesbeth Mollema, Researcher, Epidemiology 
National Institute for Public Health and the Environment 
(RIVM) Centre for Infectious Disease Control 

•	 Dr Nick Sevdalis, Psychologist – Senior Lecturer in 
Patient Safety, Imperial College London, UK

A megkérdezett szakértők (I) ,felülvizsgálók  (®) és a médiától 
válaszolók (M)

•	 Dr Alex Apfel, Senior House Officer, Frenchay Hospital 
North Bristol NHS Trust, UK ®

•	 Ms Sarah Bridgman, Health Visitor, North Somerset 
Community Partnership, UK ®

•	 Mr Robb Butler, WHO Regional Office for Europe, 
Denmark (I)

•	 Dr Hana Cabrnochová, Chairperson Society for primary 
paediatric care ČLS JEP, Czech Republic (I)

•	 Ms Jill Caughley, RN, MSc Red Cross Primary Care, 
Geneva, Switzerland ®

•	 Dr Anna Clarke, Consultant in Public Health Medicine 
working in Department of Public Health, Ireland ®

•	 Dr Suzanne Cotter, Specialist in Public Health Medicine, 
HSE – Health Protection Surveillance Centre, Ireland (I) 
and ®

•	 Ms Siobhan Curran, Pavee Point Traveller and Roma 
Centre, Ireland ®
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•	 Ms Maria Daly, Pavee Point Traveller and Roma Centre, 
Ireland ®

•	 Dr Niklas Danielsson, Senior expert communicable 
diseases, Public Health Development section, Public 
Health Capacity and Communication Unit, ECDC (I)

•	 Dr Tarik Derrough, Expert Vaccine Preventable Diseases 
Response and Support Section – Surveillance and 
Response Support Unit, ECDC (I)

•	 Dr Irina Dinca, Senior Expert Communicable Diseases 
Public Health Development section Public Health 
Capacity and Communication Unit (PHC), ECDC ®

•	 Dr Bruce Gellin, Head of National Vaccination 
Programmes, Washington DC, USA (I)

•	 Dr Tesfamicael Ghebrehiwet, International Consultant 
in Nursing and Health Policy, International Council of 
Nurses Switzerland (I) and ®

•	 Mr Romit Jain, Communication officer at Press Office, 
ECDC (I)

•	 Dr Bernard Kaic, Specialist in epidemiology, Croatian 
National Institute of Public Health, Croatia (I)

•	 Dr Ülla-Karin Nurm, Head of Public Health Development 
Section, Public Health Capacity and Communication 
Unit (PHC), ECDC ®

•	 Mr Martin Kasarda, Media contact, Slovakia (I)
•	 Dr Jana Kollarova, Department of Health Promotion 

Regional Public Health Authority, Kosice Slovakia (I)
•	 Dr Alenka Kraigher, Head of Communicable Diseases 

and Environmental Health Centre, National Institute of 
Public Health, Slovenia (I)



160

•	 Dr Pier Luigi Lopalco, Head of the vaccine preventable 
disease programme, ECDC (I)

•	 Dr Dario Manfellato, Scientific journalist, columnist 
of Corriere Salute, weekly supplement on Health of 
Corriere della Sera, Italy (M) 

•	 Dr Alan McClatchey, General Practictioner, Wrington-
Vale Practice, Churchill, UK ®

•	 Dr Jose Navarro, Paediatrician, Head Prevention Service, 
Directorate of Health Murcia, Spain (I)

•	 Ms Barbora Neubauerová, Public Health Development 
Section, Public Health Capacity and Communication 
Unit (PHC). ECDC®

•	 Ms. Ger O’Connor, Immunisations Community Services 
Dublin West Cherry Orchard Hospital, Ireland ®

•	 Dr Marje Oona, Researcher at University of Tartu, 
Estonia, Estonian Society of family doctors, Estonian 
Paediatric Association, Estonia (I)

•	 Ms Judith Oulton, CEO Oulton consulting, Canada ®
•	 Dr Maria Grazia Pascucci, Responsible for Vaccination 

programs addressed to Children and adolescents at 
Public Health service –Regione Emilia-Romagna, Italy (I)

•	 Dr Mircea Popa, “Carol Davila” University of Medicine 
and Pharmacy, Romania (I)

•	 Dr Florin Popovici, epidemiologist, Senior expert in the 
National institute of Public Health, Romania (I)

•	 Dr Svetla Tsolova, Expert in Monitoring and 
Surveillance, Public Health Development Section,  
ECDC ®
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•	 Mr Franz Wagner, Chief Executive Officer, Director WHO 
Collaborating Center, German Nurses Association, 
Germany ®

•	 Mrs Irene Wanland, editor-in chief, Swedish Nursing 
Association Magazine Tidningen Vårdfokus,  
Sweden. (M)

•	 Ms Andrea Würz, Information Officer, Public Health 
Development Section, Public Health Capacity and 
Communication Unit, ECDC ®

•	 Dr Piotr Wysocki, Seconded National Expert, Public 
Health Development, Public Health Capacity and 
Communication Unit, ECDC ®

•	 Mrs Sara Zinn, Health Visitor, North Somerset 
Community Partnership, UK ®
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3.  FÜGGELÉK: Kérdőívek-mintakérdések

Egészségügyben dolgozók - Szakértők 
1. Kérem, mutatkozzon be, mi az Ön foglalkozása?
2. Hogyan vesz Ön részt vagy vett részt védőoltások 

beadásában?
3. Hogyan jellemezné viszonyát egy 0-tól 10-ig terjedő 

skálán a védőoltásokkal kapcsolatban? 0 - elutasítom, 
szkeptikus vagyok

  10 - teljes mértékben támogatom
4. Írjon le egy, az Ön szervezete/munkahelye 

részvételével történt olyan eseményt, amely védőoltás 
alkalmazásával történő sikeres lépés volt. Mi tette 
sikeressé?

5. Mit gondol Ön, mi jelenti Önnek a legnagyobb kihívást 
az átoltottság növelésének elérésében?  
Ezen projekt célja, hogy információs anyag 
összeállításával segítse az egészségügyi dolgozók 
átoltottság növelése érdekében végzett tevékenységét. 
Ennek érdekében:

6. Véleménye szerint a védőoltásokkal kapcsolatosan 
milyen típusú információkra, támogatásra van szüksége 
az egészségügyben dolgozóknak? Milyen formában? 
pl. posztgraduális képzés, szórólap, prospektus, 
poszter, hírlevelek, audio-vizuális segédeszközök, 
kommunikációs tréning, páciensek véleménye, 
elektronikus honlapok, s ezeket milyen úton juttassák 
el Önhöz?
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7. Véleménye szerint melyek azok az információk melyeket 
az egészségügyi dolgozóknak a családok (szülők/
nagyszülők) felé közvetítenie kell? Ezeket milyen 
formában kell közvetíteni? Kérdezzen rá jó és rossz 
gyakorlati tapasztalatokra.

8. Közösségében, körzetében vannak-e ún. nehezen 
elérhető páciensek? Véleménye szerint nekik milyen 
információkra lenne szükségük, melyek a legjobb 
módszerek az ő elérésükre? Kérdezzen rá példákra. 

9. Véleménye szerint képes befolyásolni a média a 
védőoltásokkal kapcsolatos magatartást? Tud-e 
olyan médiakampányról, mely sikeresen növelte az 
átoltottságot? Ön szerint mi volt az oka a sikernek? A 
médiumoknak milyen információkat kell közvetíteni? 
Milyen formában és kinek kell közvetíteni az 
információkat?  Kérem, mondjon példákat.

10. Vannak-e olyan jól használható cikkek, programok, 
melyeket ezen projekt keretében érdemes 
áttanulmányozni? 

11. Ön szerint mi tenné ezt a projektet sikeressé? Mik 
legyenek az értékelés kritériumai?
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Családok (Szülők/nagyszülők) és a nehezen 
elérhető közösségek
1. Kérem, mutatkozzon be és röviden jellemezze a 

családját.
2. Kapott-e gyermeke vagy unokája valamilyen védőoltást?
3. Mit tud a védőoltásokról általánosságban?
4. Kitől vagy honnan szerez általában információkat az 

egészséggel illetve a védőoltásokkal kapcsolatosan?
5. Mit gondol Ön, melyek a legfontosabb védőoltások? S 

melyek a legkevésbé fontosak?
6. Mit gondol Ön általában a védőoltásokról?
7. Mit tud Ön a kanyaróról/mumpszról/rózsahimlőről? 

(Terjedése, súlyossága, szövődményei…)
8. Mit tud Ön a kanyaró/mumpsz/rózsahimlő elleni 

védőoltásról? (Hatástartama, mellékhatások, 
hatásosság…)

9. Véleménye szerint melyek a fő indokai annak, hogy 
a gyermekeket a kanyaró/mumpsz/rózsahimlő ellen 
védőoltásban kell részesíteni? 

10. Kérem, mesélje el tapasztalatait arról, amikor 
gyermeke/unokája legutóbb védőoltást kapott!

11. Melyek voltak a jó/rossz benyomásai az eseménnyel 
kapcsolatban?

12. Mely egészségügyi információt tartja a 
leghitelesebbnek? Miért?

13. Merült-e fel valamilyen nehézség annak elérésében, 
hogy Ön vagy gyermeke védőoltást kapjon?

14. Mi volt ez a nehézség? Mi könnyítené meg?
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15. Ezen projekt célja, hogy információs anyag 
összeállításával segítse az egészségügyi dolgozók 
átoltottság növelése érdekében végzett tevékenységét. 
Véleménye szerint melyek azok a legfontosabb 
információk, melyet a szülők/nagyszülők (nehezen 
elérhető közösségek) igényelnek, s az egészségügyi 
dolgozóknak közvetítenie kell?

16. Melyek az Ön számára a leghasznosabb információk, 
melyek segítenek a védőoltásokkal kapcsolatos 
döntéseiben?

17. Milyen formában legyenek elérhetőek ezek az 
információk? Melyek a legjobb formák: szóbeli 
információ az orvostól vagy védőnőtől, írásbeli 
tájékoztatók, poszterek, rádióműsorok, Tv műsorok, 
DVD filmek, közösségi összejövetelek?

18. Kérem, beszéljen jó és rossz tapasztalatokról. 
Kérdezzen rá különösen a brosúrákkal, szórólapokkal, 
poszterekkel, audio-vizuális segédeszközökkel, páciens 
véleményekkel, elektronikus honlapokkal kapcsolatos 
tapasztaltokra.

19. Milyen tanácsot adna Ön az egészségügyi dolgozóknak 
azzal kapcsolatban, hogy mi az ami segítene növelni az  
átoltottság mértékét a közösségekben?

Media 
1. Vonták-e be Önt védőoltásokkal kapcsolatos 

kezdeményezésekbe, hírek közvetítésébe? Ha igen, 
milyen módon?

2. Véleménye szerint melyek a védőoltásokkal kapcsolatos 
jelentős hírértékű események, különösen a kanyaró 
elleni védőoltással kapcsolatban?
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3. Véleménye szerint a védőoltások tekintetében a 
szülőknek milyen információkra van szükségük?

4. Véleménye szerint a média számára melyek a 
legfontosabb információk a védőoltásokról?

5. Milyen tanácsokat adna az egészségügyben dolgozók 
részére, akik a védőoltással megelőzhető betegségek 
elleni küzdelemben az átoltottság mértékét akarják 
növelni?

Visszajelzés, összegzés
1. Mi volt az összbenyomása az útmutatóról? Mi az, ami 

különösen kiemelkedő volt?
2. Mi volt az, ami jól működött, mi az, ami nem?
3. Mi a véleménye az „érintettek hangja” megközelítésről?
4. Az Ön gyakorlatának szempontjából helytállónak, 

időszerűnek tartja a tartalmat? Ha igen, milyen 
szempontból? Ha nem, miért?

5. Hogyan lehetne a kiadványt még hasznosabbá tenni?
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4. Függelék: Értékelés   

A megkérdezett összes szakértő (lásd: 4. Függelék) 
– az immunizálás, epidemiológia, egészségügyi 
szolgáltatások, társadalmi marketing és a kommunikáció 
területéről – felkérést kapott, hogy tegyen javaslatot az 
útmutató értékelésének kritériumaira és indikátoraira. 
Megállapításaikat a tudományos bizonyítékokon alapuló 
honlapokról letöltött értékelési ajánlásokkal bővítették 
(64.-67. oldal).

A szakértők egyetértettek abban, hogy e kezdeményezés 
legfőbb indikátora az átoltottság növelésére kifejtett hatás 
legyen. Növekedett-e vagy sem a beadott védőoltások 
száma (pl. MMR – kanyaró, mumpsz és rózsahimlő) az 
egyes célcsoportok körében? A tájékoztatóban szereplő 
tanácsok végrehajtása növelte-e vagy sem a populáció 
védettségét a védőoltásokkal megelőzhető betegségekkel 
szemben? A szakértők hangsúlyozták beadott oltások 
arányának monitorozásában és összehasonlításában 
a bontott adatok fontosságát különböző ellátók, 
intézmények, közösségek, szub-regionális területek és 
társadalmi csoportok szerinti megosztásban. 

További eredmény- és folyamat-indikátorokat határoztak 
meg segítségként az egészségügyi szolgáltatók és 
végrehajtó-szervek számára olyan megerősítendő 
szakmai magatartás- és program-összetevőknek a 
meghatározásához, melyeknek célja, hogy minden szülő a 
védettséget válassza gyermekének az oltások beadatása 
révén, főleg azokban a populációkban, ahol a gyermekek 
jelenleg nem vagy elégtelenül oltottak. Ezen speciális 



168

feladatok, indikátorok és ellenőrzőlisták célja annak 
megállapítására, hogy:

1. Az ellátók alkalmazzák-e az útmutatóban szereplő, a 
szülők, társadalmi véleményformálók, szakértők és 
az ún. „nehezen elérhető” populációk által javasolt 
kommunikációt és újrafogalmazott tanácsokat (8.-31. 
oldal);  

2. Az egészségügyi szolgáltatók fenntartják-e 
tájékozottságukat, valamint jártasságukat a 
védőoltásokról és azok beadásáról (lásd. 21.-25. oldal); 
és 

3. A tájékoztató ösztönzi-e a célcsoportokat, hogy 
változtassanak a védőoltási programokkal kapcsolatos 
felfogásukon és magatartásukon.

Az értékelési folyamat módszerei
Meghatároztak néhány alapelvet, mint ezen magatartás-
kommunikációs kezdeményezésre vonatkozó hatékony 
folyamat értékélési kulcselemét. Az alapelvek közé 
tartoznak az egészségügyi szolgáltatók és/vagy szervek 
részéről a következő szükséges tevékenységek:  

1. Vonják be az érintetteket az értékelés minden 
szakaszába. A szülők, szakértők, a média és a nehezen 
elérhető populációk képviselőinek részvétele növeli 
az értékelés hasznosságának esélyét, az értékelés 
hitelességét, érthetőségét elősegíti a kulturális 
kompetenciát, segíti az emberek védelmét és elkerüli a 
valós vagy vélt összeférhetetlenséget. 
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2. Az adott helyzetekre érvényes értékelések létrehozása: 
Alakítsák úgy az értékelési módszereket, hogy 
megfeleljenek a praxis vagy az értékelt program 
jellemzőinek, beleértve annak célját, helyét, fejlettségi 
szintjét, valamint feltárja a nagyobb közegészségügyi-
járványügyi és társadalmi összefüggéseket. 

3. Tekintsék az értékelést ciklikus folyamatnak. 
Gondoljon arra, hogy az értékelés nem lineáris 
folyamat. Az értékelés önmagában nem befejezés, 
hanem inkább az oltási programok fejlesztésének 
módszere. 

4. Biztosítsák a SMART-nak megfelelő értékelési 
pontokat, legyenek: 

•	 	 Specifikusak (Specific) (világosan meghatározzák, 
mit akarnak elérni); 

•	 	 Mérhetőek (Measurable) (megmutatják, hogy 
elérték-e őket vagy sem); 

•	 	 Elérhetőek (Achievable); 

•	 	 Reálisak (Realistic) (a szükséges erőforrások 
rendelkezésre állnak); 

•	 	 Időben meghatározottak (Timed) (meghatározott a 
teljesítés időpontja/határideje).

A szakértők itt két általános megközelítés alkalmazását 
javasolták. Az egyik a célokhoz, indikátorokhoz és 
adatforrásokhoz (lásd az 1. táblázatban szereplő néhány 
példát) kapcsolódó „tanácsként” megfogalmazott 
üzenetek meghatározása, a másik pedig, a „tanácsként” 
megfogalmazott üzenetek ellenőrzőlistaként történő 
alkalmazása (lásd. 2. és 3. táblázat).
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1. táblázat – Az érintettek tanácsainak értékeléséhez cél/
indikátor/adatforrás-minták 

Üzenet Cél Indikátor Adatforrás 

1. szakasz A szülő és nagyszülő álláspontja - Üzenetek

1. Az 
egészségügyi 
szolgáltatók 
(orvosok) 
maguk is 
tegyék azt, 
amit másoknak 
javasolnak

Az orvosok 
átoltottsága 
X %-kal 
növekedjen  

Az 
egészségügyi 
szolgáltatók 
(orvosok) 
influenza elleni 
átoltottsága 

Intézményi/
közösségi 
influenza-
oltásnyil-
vántartás

2. Ismertessék 
meg velünk a be 
nem oltottság 
veszélyeit 

A kanyaró 
veszélyeire 
vonatkozó 
ismeretek 
növelése XX 
%-kal

Értékeljen 5 
igaz/hamis 
kanyaróról 
szóló kérdést  

Az 
egészségügyi 
szolgáltatói 
(orvosi) vizitet 
megelőzően 
és követően 
végzett szülői 
felmérés

3. Az emberek 
tájékoztatása és 
emlékeztetése 
a megbeszélt 
időpontokról 
és a tervezett 
teendőkről, 
továbbá arról, 
hogy hol 
kaphatnak  
megbízható 
tájékoztatást

A második 
kanyaróoltás 
beadásának 
növelése xx 
%-kal

A beadott 
második 
kanyaró-oltások 
száma

Oltási 
nyilvántartások  
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Üzenet Cél Indikátor Adatforrás 

2. szakasz  A társadalmi véleményformáló, az egészségfejlesztő és 
médiaszakértő álláspontja

1. Elérhető, 
személyre 
szabott 
szolgáltatások 
kialakítása 

Legyenek 
jobban elérhető 
szolgáltatások 
a dolgozó 
emberek 
számára – 
meghosszab-
bított rendelési 
idő 

A szülők 
hozzáférése a 
szolgáltatások-
hoz  a meghosz-
szabbított 
rendelési 
időben

Oltási/
intézményi 
nyilvántartások  

2. Az oltás 
elutasítása 
legyen aktív 
döntés 

Legyen 
szükség aláírt 
dokument-
umra az oltás 
elutasításához 

Aláírt 
nyilatkozat az 
elutasításhoz  

Védőoltási 
nyilvántartások   

3. Használja az 
összes médiát 
a megelőzés, 
a védőoltások 
szükségessé-
gének 
népszerű-
sítéséhez 

A védőoltási 
történetekben 
a megelőzés/ 
védettség 
domináljon 

A «védettség» 
mint kulcsszó 
használata

Média auditok. 
A megfogalma 
zott fő üzenetek 
elemzése a 
média által 
közvetített in-
formáció-áram-
lásba történt 
beavatkozás 
előtt és után

4. Aktív fellépés 
a félretájékoz-
tatással 
szemben  

A megbízható 
védőoltási 
tájékoztatást 
nyújtó honlapok 
használatának 
növekedése

A honlapok 
látogatottságá-
nak mértéke

Google 
keresések – és 
a világháló 
adatainak 
felhasználása. 
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Üzenet Cél Indikátor Adatforrás 

3. szakasz A szakember álláspontja

1. Tartsuk 
naprakészen az 
immunizációval 
kapcsolatos 
tudásunkat 

Legyenek 
védőoltásokkal 
foglalkozó 
orvosi 
oktatóanyagok 

Védőoltási 
továbbképzésen 
részt vett 
egészségügyi 
szakemberek 
száma 

Nyilvántartás 
a továbbké-
pzésekről

4. szakasz Az ún. „nehezen elérhető” populáció álláspontja  

1. Vonjanak 
be bennünket 
azoknak a prog-
ramok minden 
szakaszába, 
amelyek 
egészségünk 
és részvételünk 
elősegítésére 
irányulnak 

A célcsoportok 
képviselőit 
vonják be 
az értékelés 
folyamatába

A résztvevő 
képviselők 
száma 

Nyilvántartások 
a találkozókról 

2. A védőnők 
döntő fon-
tosságú erőfor-
rást jelentenek 
– támogatni kell 
őket  

Védőnő által 
ellátottak 
száma

Betöltött 
védőnői állások 
száma

Az intézményi/ 
nemzeti 
foglalkoztatási 
adatok 

3. Segítsék 
javítani az 
egészségre 
vonatkozó 
ismereteinket 

A védőoltással 
kapcsolatos 
ismeretek 
javítása

Az oltási 
ismeretek 
tesztered 
ményei 

Oltási 
ismeretekről 
szóló tesztek

Ellenőrzőlisták
Az „ellenőrzőlisták” olyan kommunikációs eszközök, 
amelyek segítséget nyújtanak az összetett vagy 
elhanyagolt feladatok kezeléséhez. E listák alacsony 
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költségű innovációk jelentős bizonyított hatással az 
ellenőrzőlistákon alapuló megoldások csökkentik a 
szövődményeket, életeket mentenek meg, javítják az 
intézményi és egyéni magatartás választást, továbbá 
annak megvalósulását. A hatékony ellenőrzőlistás 
programok a meglévő irányelvek (protokollok) 
legfontosabb elemeit egyszerű, felhasználóbarát 
formába csomagolják: számon kérhető és/vagy mérhető 
tevékenységeket tartalmaznak. Ezek az eszköztárak 
alapvető egészségügyi tevékenységeket határoznak meg, 
fontos emlékeztetőket nyújtanak azok végrehajtásához 
kritikus időszakokban, és lehetővé teszi az ellátók valamint 
a többi érintett számára, hogy gyorsan felbecsüljék és 
felmérjék saját egészségük és/vagy az egészségügyi 
rendszerek integritásában lévő hiányosságokat. (Pronovost 
et al, 2006; Haynes, et al, 2009). 

A 2. és 3. táblázatban olyan ellenőrzőlisták vannak a 
„felhasználók” számára, amelyeket oda lehet adni a 
szülőknek vagy az elégtelenül/nehezen elért populációk 
képviselőinek, hogy visszajelzést adjanak, mennyire 
követik az egészségügyi szolgáltatók az ebben az 
útmutatóban szereplő tanácsokat.
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2. táblázat Az egészségügyi szolgáltató magatartásának 
értékelése – Ellenőrzőlista szülőknek

A tapasztalt magatartás IGEN NEM 
NEM BIZTOS 

/Nem 
értelmezhető  

1. Tájékoztatta 
Önt az oltatlanság 
veszélyeiről  

2. Hagyott időt arra, 
hogy meghallgassa 
Önt 

3. Történeteket 
mondott el, és 
megosztotta a 
tudományos tényeket 
is 

4. Számon tartja a 
beoltottakat 

5. Értékelte a további 
ismeretek szerzésére 
tett erőfeszítéseit 

6. Lépéseket tett 
az oltási stressz 
csökkentésére 

7. Időt adott önnek a 
döntéshez  

8. Segített önnek 
az oltási rend 
és időpontok 
követésében 

9. Segített önnek, 
hol talál további 
információt 



3. táblázat  Az egészségügyi szolgáltatók magatartásának 
értékelése  –  a „nehezen elérhető” populáció visszajelzésének 

ellenőrzőlistája

Magatartás IGEN NEM 
NEM 

biztos/ Nem 
értelmezhető

1. Ismeri valamennyire 
az Önök kulturális 
valóságát  

2. A rendszereket 
tekinti gondnak, nem 
pedig Önöket  

3. A védőoltásokat 
a szélesebb körben 
vett egészségügyi 
kihívások egy részének 
tekinti 

4. Bevonja Önöket a fő 
programokba

5. Bevonja Önöket vagy 
képviselőiket az Önök 
egészségi állapota 
javítására irányuló 
programok minden 
egyes szakaszába

6. Támogatja a 
védőnők munkáját

7. Elérhető és 
tisztelettudó 

8. Segít növelni a 
egészségér vonatkozó 
ismereteket



Gyakorlati útmutató az egészségügyi szolgáltatók számára                  a gyermekkori védőoltások alkalmazásának elősegítésére
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