Marad a megváltozott
oltási rend
Az országos tiszti fôorvos június 19-i levelébôl értesülhettünk,
hogy a Pentaxim oltóanyag átmeneti hiánya miatt az év elsô felében ideiglenesen megváltozott kötelezô oltási rend érvényben
marad az év végéig.
Az oltási naptár módosításának köszönhetôen ugyan a második negyedévben az oltóanyag-szükséglet és -felhasználás a felére csökkent, azonban a 2, 3, 4 hónapos korban alkalmazott
DTPa+IPV+Hib oltásokra történô visszaálláshoz szükséges Pentaxim-oltóanyag-mennyiség a nemzetközi piacon továbbra is fennálló oltóanyaghiány miatt jelenleg még nem biztosítható. Az ország oltóanyagkészlete csak a módosított oltási naptár szerint
végzett oltásokhoz lesz elegendô.
Ezek szerint a csecsemôk DTPa+IPV+Hib elleni alapimmunizálását továbbra is 2, 4, és 6 hónapos korban kell végezni, a máso-

dik életévben esedékes DTPa+IPV+Hib újraoltást pedig 21 hónapos korban kell elvégezni.
Dr. Paller Judit megbízott országos tiszti fôorvos levelében
megköszöni az oltó orvosok eddigi erôfeszítéseit és segítségét,
amellyel biztosították, hogy az életkorhoz kötött kötelezô védôoltások a módosítások bevezetése ellenére zökkenômentesen
folytatódtak.

Érdemes továbbá figyelmet fordítani arra is, hogy a Pneumococcus
elleni kötelezô védôoltásokat a 2014.06.30. után született csecsemôknél 2, 4 és 12 hónapos korban kell beadni, tehát az emlékeztetô oltással nem kell a 15 hónapos korban aktuális MMR
oltást megvárni!
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Engedjék meg, hogy felhívjuk figyelmüket a „Koragyermekkori
(0–7 év) program” „ Az elsô döntés: Szerepek, helyzetek és
problémamegoldás a gyermekorvosi rendelôben – tanfolyam
csecsemô- és gyermekgyógyász szakorvosjelöltek számára”
címû képzési programjára. Az elsôsorban szakorvosjelöltek és rezidensek, valamint fiatal szakorvosok számára kifejlesztett program
néhány olyan témakört dolgoz fel tréning formában, amelyek ismerete szükséges a kórházi és a területi munkához is.
A teljesség igénye nélkül a képzés a következô témaköröket
tartalmazza: az alapellátás és a kórházi-klinikai gyógyítás hangsúlybeli eltérései, szociálpediátria, kommunikációs ismeretek, az egészséges csecsemô fejlôdése, prevenció az alapellátásban, a gyermekbántalmazás, a kockázatkeresô magatartások kezelése.
A képzés célja, hogy a posztgraduális képzésüket teljesítô
gyermekorvos szakorvosjelöltek, valamint a már végzett fiatal
szakorvosok számára megpróbáljon képet rajzolni arról, hogy

valójában mirôl is szól az elsôdleges gyermekorvosi ellátás, melyek
a legfontosabb szemléleti és módszertani jellemzôi.
Az „Elsô döntés” címû továbbképzést 2015. szeptember 1-jét
követôen összesen négy csoportban, térítésmentesen tartjuk, a
jelentkezések függvényében Budapesten és vidéken (tervezetten
Pécsett, Szegeden és Debrecenben). A tanfolyam háromnapos.
Ezekre a napokra ellátást, a két érintett éjszakára szállást biztosít
a projekt. A képzésen összesen maximum 60 fô részvétele biztosított. OFTEX akkreditáció száma: SZTE-ÁOK/2015.II/00046,
a képzés 50 pontot ér.
Az elôjelentkezési felület címe: https://docs.google.com/
forms/d/1Rr9HE5_ShQGPdr4QTlXNGI07cFaYrGII_rjR0T17DNY/
viewform
Kérdéseiket az alábbi e-mail címen tehetik fel:
tovabbkepzesTAMOP614@aeek.hu
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