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8. osztály védőoltási program – szülői
tájékoztató
Miért fontos a védőoltás?
Védőoltással súlyos egészségkárosodás, fogyatékosság
vagy halál kockázatát hordozó betegségektől óvjuk
az embereket. Az oltóanyag reakciót vált ki az
immunrendszerből, és ez védelmet bitosít, amikor ismét
érintkezünk az adott betegséggel környezetünkben.
Az Ausztráliában jelenleg elérhető összes oltóanyagot
szigorú biztonsági tesztekkel ellenőrzik, kötelezően,
elfogadás előtt. A vakcinák biztonságát és hatékonyságát
folyamatosan nyomon követik. A vakcinák biztonságáról,
gyakori és ritka mellékhatásairól itt ovashat többet:
healthywa.wa.gov.au/immunisation

A szülők tennivalója
Ezt az oltási engedély csomagot gyermeke 8.osztályos
iskolai programja keretén belül kapja. A csomag
tájékoztatót és engedélyezési űrlapot tartalmaz.
Mint szülő vagy gyám, az Ön kötelessége, hogy:
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8. osztály védőoltási program
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Ausztráliában a 8. osztályos tanulók országos immunizációs
program (National Immunisation Program) keretén belül
kaphatnak ingyenesen védelmet az alábbi betegségekre:
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Torokgyík (diphtheria)
Tetanusz
Szamárköhögés (pertussis)
Bárányhimlő (varicella)
Humán papillomavírus (HPV).

A fenti betegségekről és az ellenük védelmet nyújtó
vakcinákról itt olvashat többet:
healthywa.wa.gov.au/immunisation

Oltási naptár:
A védőoltást a a tanév során a Nyugat-ausztrál
egészségügyi minisztériumi és helyi közösségi ápolók
hajtják végre gyermeke iskolájában az alábbi időrendben:
1.látogatás: Humán papillomavírus (HPV)
Bárányhimlő (varicella)
2.látogatás: Humán papillomavírus (HPV)
Torokgyík-tetanusz-szamárköhögés (DTPa)
3.látogatás: Humán papillomavírus (HPV).

figyelmesen olvassa el az engedelyezési űrlapot
és keresse meg az iskolai ápolónőt, ha bővebb
tájékoztatást igényel;
jelölje be a piros vagy zöld négyzetet, hogy így
jelezze, melyik oltást engedélyezi és azt is, amelyet
nem, majd írja alá a megjelölt helyen;
közölje az engedélyezési űrlapon az egészségügyi
problémákat, amelyek befolyásolhatják gyermeke
reakcióját az oltásra;
juttassa vissza a kitöltött űrlapot az iskolába, akkor
is, ha nem engedélyezi az oltást.

Ha bővebb információra lesz szükség, az ápolók
kapcsolatba lépnek Önnel.
Csak kitöltött és aláírt űrlap esetén kapja meg a
tanuló a védőoltást.
Az oltás napját az iskolai heti értesítőben közlik.
Ha gyermeke a kijelölt napon nem kapta meg
a védőoltást, erről Önt értesítik és ajánlanak
alternatív megoldásokat.

Mielőtt gyermekét beoltják
Enyhe betegség, pl. hőemelkedéssel járó kis
megfázás, nem ok a védőoltás elhalasztására.
Egyéb esetekben azonban javasoljuk, hogy fennálló
egészségügyi állapot miatt az oltásra ne kerüljön sor,
vagy legyen elhalasztva. Közölje a védőoltást beadó
ápolóval vagy az isolával, ha:
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egy előző védoltás, bármikor a múltban, erős
reakciót váltott ki gyermekéből;
gyermekének súlyos allergiája van s emiatt nem
javallott számára védőoltás;
gyermeke az előző hónap során élővírus-tartalmú
vakcinát kapott (pl. tuberkulózis, kanyaró, sárgaláz);
gyermekének az előző három hónapban
immunoglobulin injekciót adtak vagy teljes
vértranszfúzión esett át;
gyermeke olyan betegségben szenved (pl.
fehérvérűség, rák, HIV/AIDS), vagy olyan
kezelést kap (pl. szteroid gyógyszer: hidrokortizon
vagy prednizolon, vagy sugárkezelést vagy
kemoterápiát) amely csökkenti szervezete
ellenállókességét;
gyermeke olyan személlyel él egy háztartásban,
akinek betegség vagy orvosi kezelés miatt
csökkent az immunitása;
gyermeke nincs jól az oltás napján.

Védőoltás utáni ápolás

Oltások nyilvántartása
A védőoltás elvégzése után a tanulók kapnak igazolást a
nekik beadott vakcinákról.
Az iskolai védőoltás program keretén belül kezelt
összes vakcináról feljegyzés készül a WA Health
iskolai adatbázisába.
Ezen felül, a HPV védőoltásról nyilvántartás készül az
országos HPV jegyzékben is: hpvregister.org.au

Kapcsolat
Central Immunisation Clinic
(Központi Immunizációs Klinika)
Telefon: Hétköznap 9321 1312 8.30–16.30
Családi orvosa
Lakóhelyi közösségi klinika (community health
centre), kórház, vagy nyilvános egészségügyi ellátó
(public health unit)
healthywa.wa.gov.au/publichealthunits

healthdirect Australia
Telefon: 1800 022 222

Bővebb információ
Department of Health (Egészségügyi Minisztérium)
healthywa.wa.gov.au/immunisation
Immunise Australia Program
(Immunizálj Ausztrália Program)
1800 671 811 or immunise.health.gov.au
hpv.health.gov.au/for-parents

Az injekció helye kipirosodhat, megduzzadhat. Tegyen rá
hűvös, nyirkos kendőt!

Bővebb tájékoztatást oltóanyagok gyakori és ritka
mellékhatásairól a healthywa.wa.gov.au/immunisation
internetes oldalon talál.

Ezt az okmányt kérésre alternatív formában is
rendelkezésre tudjuk bocsátani fogyatékossággal
élőknek.

Azonnal kérjen orvosi tanácsot, ha úgy gondolja, súlyos
vagy váratlan reakciót tapasztal.
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Nyugat-ausztráliában törvény kötelez mindenkit, aki
védőoltást ad be, oltás utáni negatív reakció bejelentésére.
Szülők is tehetnek bejelentést oltást követő komolyabb
reakcióról az interneten wavvs.health.wa.gov.au, vagy
telefonon a Központi Immunizációs Klinikán (Central
Immunisation Clinic). Száma: 9321 1312

A fenti anyag szerzői jogát Nyugat-Ausztrália állam kormányzata
fenntartja, hacsak nincs másképp megjelölve. Bármely részének
bármely célú másolása vagy újrafelhasználása Nyugat-Ausztrália állam
kormányzatának írásos engedélye nélkül tilos, kivéve magántanulmány,
kutatás, kritika vagy ismertető céljára a Copyright Act 1968
törvény értelmében.
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Felléphet enyhe fájdalom, láz, fejfájás vagy fáradtság. Fájdalom
esetén adjon gyermekének paracetamolt, kövesse a dobozon
feltüntetett információt! Ha a láz nem múlik, forduljon orvoshoz!

