
A védőoltás közérdek 
és a közegészségügy egy rendkívüli eszköze, amelyet ismerni, értékelni, 
terjeszteni kell és helyesen felhasználni az egyének és a közösség 
érdekében. Egyértelmű tudományos bizonyítékok állnak rendelkezésre 
arról, hogy a védőoltás alapvető közegészségügyi eszköz és segít 
garantálni az európai polgárok alapvető jogait. Mindannyiunk kötelessége 

és felelőssége, hogy beoltassuk magunkat:

legyen aktív az oltásokkal kapcsolatban!
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Immunizálás egy életen át
A hatékony oltási programokhoz való egyenlő hozzáférés minden 
polgár számára lehetőséget biztosít a hosszú és egészségesebb életre, 
nemtől, életkortól és társadalmi csoporttól függetlenül.
Ahogy öregszünk, növekszik a vakcinával megelőzhető betegségek, 
többek között a pneumococcus fertőzés, herpesz zooster (övsömör), és 
influenzavírus okozta megbetegedések kockázata. 
Az egész életen át tartó immunizálás lehetővé teszi, hogy az öregedés 
során csökkentsük ezen védőoltással megelőzhető megbetegedések 
kockázatát.

A védőoltások minden évben 2-3 millió 
ember életé mentik meg világszerte.



A WHO javaslatot tesz a különböző csoportok - gyermekek, 

serdülők, felnőttek, idősek, utazók, egészségügyi dolgozók - 
számára szükséges védőoltásokra. Tudta, hogy többek között a 
gyermekbénulás (polio), kanyaró, diftéria, és tetanusz minden 

életkorban veszélyt jelent?
A felnőtteknek is javasolt az életkoruk szerinti védőoltás. Ha 
gyermeke 9-18 év közötti, számos térítésmentes védőoltásra 
jogosult lehet: kimaradt kötelező oltások, MMR és dTap 
emlékeztető oltás, Hepatitis B és HPV elleni védőoltások, 
valamint egyéb védőoltások, ha valamilyen rizikócsoportba 
tartozik a gyermek. Az utazással kapcsolatos oltások akkor 
javasoltak, ha a látogatni kívánt terület valamely védőoltással 

megelőzhető betegség szempontjából magas kockázatú. 

Az oltottságának naprakészen tartása súlyos és 
potenciálisan halálos fertőzésektől védi meg 
önt és a környezetében élőket. Kérdezze meg 
háziorvosát, hogy milyen önnek megfelelő 

védőoltásokat javasol.

A szezonális influenza elleni védőoltás évente körülbelül 
2 millió influenzás megbetegedést előz meg Európában.

Tudja, hogy mikor és milyen
védőoltásra van szüksége?



Európai, Nemzeti és helyi intézmények:

… és keresse fel a hivatalos forrásokat,
hogy hiteles információkhoz jusson!

Mítoszok és tények a védőoltásokkal 
kapcsolatban: tájékozódjon hiteles 
forrásokból!
Nagyon sok ellentmondásos információ kering a védőoltásokról. Mérlegeld, 
amit olvasol és amit hallasz, értelmezd helyesen a tényeket:

• A védőoltások biztonságosak és hatékonyak
• A védőoltások halálos kimenetelű betegségeket is 
megelőzhetnek
• A védőoltások jóval kisebb kockázattal hasonló immunitást 
biztosítanak, mint a természetes fertőzések
• A kombinált védőoltások biztonságosak és előnyösek
• Ha abbahagyjuk a védőoltásokat, a betegségek visszatérnek
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“In Hungary, Vedem Civilian for Vaccination 
promotes  a life course immunization approach”

http://vedem.hu/
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