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A Magyar Infektológiai és Klinikai Mikrobiológiai Társaság Vakcinológiai Szekciójának 

és a Házi Gyermekorvosok Egyesületének szakmai állásfoglalása 

a 6-35 hónapos, egészséges gyermekek szezonális influenza elleni immunizálásához 

Vaxigrip Tetra/Sanofi Pasteur – oltóanyaggal 

 

Előzmények 

Az Egészségügyi Világszervezet/WHO (1), az Egyesült Államok Betegségmegelőzési 

Központja/CDC (2), az Európai Betegségmegelőző Központ/ECDC-EU (3) állásfoglalásával 

összhangban a hazai ajánlás (4) is egyértelműen megfogalmazza, hogy a 6 hónaposnál idősebb 

egészséges, ill. krónikus beteg gyermekek szezonális influenza elleni védőoltása szakmailag 

indokolt.  

A 2017/2018-as influenza prevencióra az Emberi Erőforrások Minisztériuma/EMMI a 

kormányhivatalokon keresztül összesen 4000 ampulla három komponensű Vaxigrip (Sanofi Pasteur) 

oltóanyagot térítésmentesen biztosít a 6-35 hónap közötti, krónikus betegségben szenvedő, fokozott 

rizikócsoportba sorolt csecsemők és kisdedek immunizálására a területi igények és az előző éves 

felhasználás figyelembe vételével. Ez a vakcina azonban idén már nincs gyógyszertári forgalomban. 

Közforgalmú gyógyszertárakban a hazai készítmény, a 3Fluart (Fluart Innovative Vaccines) 

oltóanyag mellett a négy komponensű Vaxigrip Tetra (Sanofi Pasteur) szuszpenziós injekció áll a 

lakosság rendelkezésére. A Vaxigrip Tetra összetétele és terápiás javallatban szereplő korcsoport 

lefedettsége nem azonos a Vaxigrip szuszpenziós injekcióval, a két vakcina nem helyettesíthető. A 

gyógyszertárban elérhető Vaxigrip Tetra vakcina jelenleg csak a 3 év feletti korosztály részére van 

törzskönyvezve. Bár az ilyenkor szükséges klinikai vizsgálatok lezárulását követően a gyártó 

kezdeményezte a korosztály szélesítését a 6-35 hónaposokra, a folyamatban lévő eljárás várható 

lezárulása 2018. február-március, azaz várhatóan az influenza szezon vége.  

Magyarországon tehát a jelenlegi 2017/18-as influenza szezonban nincs gyógyszertári forgalomban 

3 év alatti egészséges gyermekek számára alkalmazható influenza elleni vakcina, ami fokozott 

népegészségügyi kockázatot rejt magában.  

Jelen helyzet  

Szakmailag indokolt ugyan az egészséges 6-35 hónapos korosztály szezonális influenza 

prevenciója, ám erre pillanatnyilag nincs hozzáférhető oltóanyag. 

A 6-35 hónapos csecsemők és kisdedek oltása a Vaxigrip Tetra vakcinával jelenleg tehát indikáción 

túli, un, „off label” alkalmazás. Az Európai Uniós joggyakorlat az „off label” alkalmazást egyedi 

hatósági engedélyezéshez köti. Az emberi felhasználásra kerülő gyógyszerek rendeléséről és 

kiadásáról szóló 44/2004 (IV. 28.) ESzCsM rendelet alapján Magyarországon is lehetőség van 

gyógyszert rendelni az alkalmazási előírásban nem szereplő javallatban is, ha ezt az OGYI 

engedélyezi.  

Nem életszerű elvárni, hogy a légúti szezonban ezt a precíz, de hosszadalmas bürokratikus eljárást az 

alapellátó orvosok egyedileg, minden oltandónál elvégezzék.   

A Vaxigrip Tetra oltóanyagnak megfelelő összetételű vakcina számos fejlett országban forgalomban 

van (pl. Fluzone/Sanofi Pasteur, USA,Canada(5)), és rendelkezésre áll a 3 év alatti korosztály számára 

is. A Vaxigrip Tetra vakcina hatékonyságát és biztonságosságát számos klinikai vizsgálat igazolja. 
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Ezeket a vizsgálatokat az Európai Gyermekinfektológiai Társaság kongresszusán (ESPID, 2017) is 

bemutatták (6).  

Placebo kontrollált, 4 influenza szezonon át tartó vizsgálatban 5500 korábban oltatlan, 6-35 hónapos 

gyermek vett részt. A vizsgálatban résztvevők között nem észleltek az oltóanyag vírussal azonos, 

cirkuláló influenza vírus okozta megbetegedést. Ezen felül a tetravalens oltóanyag vizsgálatai során az 

alanyok között 15 várandósságot észleltek, a terhességnek kedvező kimenetelével egészséges 

gyermekek születtek. Ezen eredményekre alapozva, a korábban alkalmazott hasított (split) influenza 

vakcinákhoz hasonlóan, a Vaxigrip Tetra oltóanyagot várandósság alatt is biztonságosnak 

véleményezték (6). 

A szakmai ajánlás tartalma 

 A védőoltások, ezen belül az ajánlott védőoltások alkalmazásával kapcsolatos döntés továbbra is 

minden esetben az oltóorvos felelőssége, amelyet a szakma szabályai, a hatályos jogszabályok és az 

orvosi hivatás hippokratészi elvei alapján, minden esetben egyedi mérlegelést követően, a 

szülő/gondviselő beleegyezésével kell meghoznia. 

Az előbbiekben vázolt szakmai megfontolások alapján a Magyar Infektológiai és Klinikai 

Mikrobiológiai Társaság Vakcinológiai Szekciója és a Házi Gyermekorvosok Egyesülete 

Tudományos-szakmai Munkacsoportja egyértelműen támogatja a Vaxigrip Tetra alkalmazását 

6-35 hónapos életkorban is, a 3 év felettiekével azonos indikációban. A javasolt dózis 0,5 ml, 

amely első alkalommal oltottaknak 4 héttel később ismétlendő.   

Budapest 2017. november 16. 

Az ajánlást készítették: 
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a Magyar Infektológiai és Klinikai Mikrobiológiai Társaság vezetőségi tagjai 

 

Kovács Ákos dr. 

a Házi Gyermekorvosok Egyesülete Tudományos-szakmai Munkacsoportjának vezetője 
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