Felmérés a védőoltásokról
A tavaszi WHO Védôoltási Hét programsorozata
kapcsán néhány kolléga közremûködésével kérdôívet állítottunk össze. A kérdésekre on-line, vagy
a Kávészünet-konferencián írásban lehetett válaszolni. 256 értékelhetô választ dolgoztunk fel. Az
alábbiakban az egyes kérdésekhez tartozó eredménydiagramok láthatók.

3. A fakultatív oltásokkal szembeni ellenérzést a válaszadók
73,2%-a észleli, ami 2/3 feletti, magas érték.
Van-e a szülôk részérôl Ön szerint fokozódó ellenérzés ma,
Magyarországon a fakultatív védôoltásokkal szemben?

igen
nem

1. Vajon megnyugtató-e a nemleges válaszok viszonylag magas
aránya (57,8%), vagy épp nyugtalanító azon válaszadók relatív
magas aránya (42,2%), akik szerint van fokozódó ellenérzés a
kötelezô oltásokkal szemben?
Van-e a szülôk részérôl Ön szerint fokozódó ellenérzés ma,
Magyarországon a kötelezô oltásokkal szemben?

4. Az ellenérzés okaként elsô helyen az oltások magas ára áll,
amit a szövôdményektôl való félelem, illetve az a feltételezés követ, hogy természetes úton nagyobb védettséget lehet szerezni.
Ha igen, milyen okokra vezethetô ez vissza?

igen
nem

2. Legtöbben az ellenérzés forrását a szövôdményektôl való
félelemmel azonosítják, bár dobogós az immunrendszer túlterhelésétôl való félelem és az a feltételezés, miszerint a vad kórokozóval való találkozás és az átesés a betegségen, erôsebb immunválaszt vált ki.
Ha igen, milyen okokra vezethetô ez vissza?
Válassza ki a legmegfelelôbbet!

Súlyozza az alábbiakat fontosságuk szerint:

az oltások túlterhelik
az immunrendszert

drágák az oltások
a szülő fél az oltási
szövődményektől

az oltással megelőzhető
betegségek ritkák, nem kell velük számolni...

természetes védelem (átesés a betegségen)
jobb hatásfokú védelmet nyújt

5. Érdekes lenne megtudni, hogy azok a házi gyermekorvosok,
akik nem az EPINFO ajánlásai szerint oltanak, milyen meggondolásból térnek el az ajánlástól.
Ön az EPINFO ajánlásai szerint adja
a fakultatív védôoltásokat? (Figyelem: a válászadás anonim)

igen
nem

fél a szövődményektől
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úgy véli, hogy a
úgy véli, hogy az természetes védelem úgy véli, hogy az
oltás túlterheli (átesés a betegségen) oltással megelőzhető
betegségek ritkák,
az immunrendszert
jobb hatás...
nem kell ve...

egyéb

6. A fakultatív oltásoknál kiemelkedô a pneumococcus, a kullancsencephalitis és a meningococcus elleni vakcinációs hajlam,
ezt követi a varicella, majd a sor végén a hepatitis-A elleni immunizáció.

9. Kollégáink jelentôs része ma is úgy véli – megnyugtatóan –,
hogy tôlük származik elsôsorban az oltásokkal kapcsolatos információ, sorrendben ezután a védônôk, majd nem sokkal utána az
internet következik. A tv, a más szülôkkel való véleménycsere után
csak a sor végén jönnek a háziorvosok és a szülészek.

Milyen kórokozók ellen olt fakultatív oltásokkal?
Ön szerint honnan származnak a szülôk védôoltásokkal
kapcsolatos információi?
Rangsorolja az alábbiakat (1: legkevésbé–9: leginkább)!
Egy értékelés egy válaszhoz fogadható csak el!

pneumococcus

varicella-zoster vírus

meningococcus C

rotavírus

kullancsencephalitis
vírus
hepatitis A
vírus

hepatitis B
vírus
humán papilloma
vírus

7. A válaszadók közül 3 orvos nem olt meningococcus ellen:
ôk miért nem teszik? Bô egyharmad pedig csak 1 éves korban olt:
vajon ôk miért pont ekkor teszik, elôtte miért nem?
Ön mikor oltja a miningococcus C elleni vakcina elsô adagját?

nem oltom
3 hónapos korban
1 éves korban

oltási ismertetőkből

újságokból

más szülőktől

a házi gyermekorvostól
az internetről

a televízióból

a háziorvostól

a szülész-nőgyógyásztól
a védőnőtől

10. A fakultatív oltásokkal kapcsolatban a válaszadók a tv-t
jelölték meg egy leendô sikeres oltási kampány eszközeként az
elsô helyen, ezt követi a rádió, a nyomtatott ismertetô, és csak a
végére jelölték meg az internetet. Érdekes, hogy a még meg sem
hirdetett HGYE-facebook oldalt mindezek ellenére a 3. legfontosabb eszközként értékelik a laikusok felé történô kommunikációban. Ez a HGYE informatikai fejlesztésének tekintetében mindenképpen megfontolandó!
Milyen médiumon keresztül lehetne fakultatív oltással
kapcsolatos kampányt a legsikeresebben meghirdetni
páciensei/páciensei szülei számára?
Súlyozza az alábbiakat alkalmasságuk szerint:

8. A fakultatív oltások esetében a legerôsebb ösztönzô a vakcinák árának csökkentése lenne, de sokat jelentenének az intenzívebb tájékoztatások és adott esetben az akár drámai esetekrôl
szóló híradások.
Ön szerint mivel lehetne a fakultatív oltások felvételét
páciensei/páciensei szüleinek körében?

Hírvivő

a HGYE hamarosan induló
facebook oldala
a HGYE megújult honlapja

a vakcinák árának jelentős
csökkentésével

televízió

írott promóciós
anyag a rendelőkben

Köszönjük a kérdôív kitöltôinek a válaszokat. Olvasóink véleményét, észrevételeit a hgye.honlap@hgye.hu címre várjuk!

a szülők számára
erőteljesebb orvoslátogatói
szélesebb körű tájékoztatással
promócióval a rendelőkben a vakcinagyártó... drámai esetbemutatásokkal
az oltó orvosok számára
szélesebb körű tájékoztatással
a szülők számára

rádió

egyéb
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