
Javaslat iskolai oltások időzítésére

Az évkezdés a hatodik és hetedik osztályban a kampányoltások időszaka. Mivel idén az COVID19 elleni
védőoltási kampány is elkezdődött, ez befolyásolhatja az iskolai kampányoltások időzítését. A
kötelező védőoltások és a választható HPV oltás időzítését hetedik osztályban a következőképpen
javasoljuk a járványra tekintettel: 

1. Prioritás szempontjából a koronavírus elleni oltás áll az első helyen. Azaz, akik kérik a
COVID-19 elleni védőoltást, azok a tanulók elsőként ezt kapják meg. Az oltási sorozat 2
oltásból áll három hetes különbséggel, az oltási sor befejezése előtt, vagyis a két koronavírus
elleni oltás között más oltás beadását nem javasoljuk.

2. Az oltási sorozat befejezését követően két hét intervallum tartását követően javasoljuk a
kampányoltások elvégzését. A kampányoltások során a Boostrix és MMR oltások együtt
adhatóak. A jelenlegi járványügyi helyzetben az együttadás javasolt és kívánatos, mivel az
esetleges hiányzások, online oktatásra történő átállás miatt késések várhatók a külön- külön
történő oltás esetén. Az együttadás biztonságos, infekciókontroll szempontjából is
kedvezőbb.

3. Hetedik osztályban a hepatitis B és a HPV elleni oltás szintén a korona vírus oltást követően
leghamarabb két hét múlva adható. Ezen két oltás esetén sincs akadálya az együttadásnak. 

4. Javasoljuk, hogy az iskolai kampányoltások szervezése előtt az iskolaorvosok mérjék fel, hogy
hány gyermek kapott és mikor koronavírus elleni védőoltást, és ezen adatok ismeretében
döntsenek a kampányoltás időpontjáról. Továbbá kérjük az iskolaorvos kollégákat és
iskolavédőnőket, hogy hívják fel a szülők figyelmét arra, hogy ha koronavírus elleni védőoltás
beadatását tervezik a közeljövőben, ( például 6. osztályos gyermek 12. életvévét az ősz
folyamán tölti be), akkor a kampányoltás tervezhetősége miatt ezt jelezzék az
iskolaegészségügynek.

5. Az intervallumok tartásának az oltást követő reakciók megfigyelése szempontjából van
jelentősége, immunológiai interferencia, hatásvesztés rövidebb intervallum tartása esetén
nem várható. Az egyesült államokbeli és a brit irányelvek sem javasolnak már intervallum
tartását (1,2,3) . A járási kormányhivatalok által kiküldött tájékoztatókban 2 hét szerepel,
ezért jelenleg ez a hivatalos álláspont. Az ettől való eltérés az oltóorvos szakmai döntése.

6. Amennyiben sürgősségi indikációból van szükség védőoltás adására - pl. tetanusfertőzésre
gyanús sérülés, rabies esetén - nem szükséges intervallum tartása a COVID-19 elleni
védőoltással.
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