
10. évfolyam Iskolai oltási program – 
tájékoztató szülőknek
Mi az a meningococcus megbetegedés?
A meningococcus nem gyakori, de néha életveszélyes 
betegség. A betegség a vér és/vagy a gerincvelőt és 
az agyat borító membránok bakteriális fertőzésének 
eredménye.

Bár antibiotikumokkal kezelhető, a fertőzés nagyon 
gyorsan elterjedhet, ezért fontos, hogy aki meningococcus 
megbetegedés tüneteit tapasztalja, azonnal forduljon 
orvoshoz.

Az egészséges emberek körülbelül 10 százaléka 
tünetmentesen hordozza az orrában vagy a torkában 
a meningococcus baktériumokat, és nem betegszik meg. 

Hogyan terjed a meningococcus 
megbetegedés?
A meningococcus baktériumok légúti váladékkal 
terjednek (köhögés, tüsszögés vagy csókolózás során). 
A baktériumok nem élnek néhány másodpercnél tovább 
a környezetben.

A betegség nagy valószínűséggel csak nagyon közeli 
kontaktus esetén terjed, például egy háztartásban élők, 
szexuális kapcsolatban állók, vagy négy óránál hosszabb 
ideig ugyanabban a napközbeni gondozásban részesülő 
gyermekek között.

Miért kínál a WA Health oltási programot 
a 10. évfolyamos diákok számára?
A meningococcus megbetegedés bármely korosztályt 
érinthet. A meningococcus hordozásának és 
megbetegedésének mindazonáltal a serdülők körében 
a legmagasabb az aránya, és ez a korcsoport olyan 
személyeknek, köztük kisgyermekeknek is átadhatja 
a baktériumokat, akiknél fokozott a fertőzés kockázata.

A 10. évfolyamos diákok immunizálása várhatóan 
csökkenti a baktériumok másoknak való átadását, és segít 
megelőzni a fertőzéseket a nagyobb közösségen belül.

Melyik vakcinát fogják használni, és az 
mennyire hatékony?
A használt védőoltás a meningococcus ACWY elleni 
vakcina. Ez a vakcina a meningococcus baktériumok 
négy szerocsoportja ellen nyújt védelmet: A, C, W és Y. 
Ebben az iskolai programban a Nimenrix® vakcinamárkát 
fogják használni.

Ezek a védőoltások biztonságosak és hatékonyak. 
Az Egyesült Királyságban 2015. óta valósítanak meg 
Meningococcus ACWY oltási programokat 13–15 éves 
serdülők körében, az Egyesült Államokban pedig 2005. 
óta 11–12 éves serdülők körében, jelentős aggályok 
nélkül. A védőoltást rutinszerűen egyetlen adagban adják 
be. További adag beadása javallott azoknak, akiknél 
fokozott a kockázata ennek a betegségnek, és azoknak, 
akik olyan helyre utaznak, ahol ez a betegség gyakori. 
Tanulmányok kimutatták, hogy a meningococcus ACWY 
vakcinák hatékonysága serdülőknél 80-85 százalék.
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Készítette: Communicable Disease Control Directorate (Fertőző betegség elleni küzdelemért felelős bizottság)
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Kinek nem adható be ez a védőoltás?
Tájékoztassa a védőoltást beadó személyt, ha:
 * bármilyen súlyos, életveszélyes allergiája van. 

Ha életveszélyes allergiás reakciója volt egy korábbi 
meningococcus ACWY vakcina beadása után, 
vagy ha súlyosan allergiás ennek az oltóanyagnak 
bármely összetevőjére, nem kaphatja meg ezt 
a vakcinát. A szolgáltatója tájékoztathatja Önt 
a vakcina összetevőiről.

 * Ön várandós vagy szoptat.
A meningococcus elleni védőoltás rutinszerűen nem 
javasolt terhes vagy szoptató nők számára, de klinikailag 
indokolt esetben beadható. Kérjük, egyeztessen 
a háziorvosával, ha Ön várandós lehet vagy szoptat.

Melyek a védőoltás mellékhatásai?
Bármely gyógyszer, köztük a védőoltások esetében is 
lehetnek gyakori mellékhatások. Ezek általában enyhék, 
és maguktól elmúlnak. Súlyos reakció előfordulhat, 
de ritka. Nagyon kicsi az esélye annak, hogy a vakcina 
súlyos sérülést vagy halált okozzon. Az oltással nem 
kaphatja el a meningococcus fertőzést.
A gyakori mellékhatások közé tartozik a fájdalom, 
bőrpír és duzzanat az injekció beadásának helyén, láz, 
ingerlékenység, álmosság, csökkent étvágy, fejfájás, 
bőrkiütés és hányinger. A súlyos általános nemkívánatos 
események azonban ritkák.
A védőoltásokat folyamatosan ellenőrzik, hogy 
azok biztonságosak és hatékonyak-e. Az oltás 
biztonságosságáról, valamint a gyakori és ritka 
mellékhatásokról bővebben a következő oldalon 
olvashat: healthywa.wa.gov/immunisation

Mi van, ha súlyos reakció lép fel –  
mire kell figyelnem?
Figyeljen mindenre, ami aggasztja Önt, például súlyos 
allergiás reakció jeleire, nagyon magas lázra vagy 
szokatlan viselkedésre. A súlyos allergiás reakció jelei 
lehetnek a csalánkiütés, az arc és a torok duzzanata, 
légzési nehézség, szapora szívverés, szédülés és 
gyengeség; ezek általában az oltás után néhány percen 
vagy néhány órán belül jelentkeznek. Súlyos reakció 
esetén hívjon mentőt, vagy menjen a legközelebbi 
sürgősségi osztályra.

Mit kell tennem?
A paracetamol segíthet csökkenteni az enyhe lázat 
vagy fájdalmat, és egy hűvös, nedves kendő is enyhítheti 
a fájdalmat az injekció beadásának helyén. Kérjük, 
forduljon orvoshoz vagy a helyi sürgősségi osztályhoz, 
ha súlyosnak vagy váratlannak vélt reakciót észlel.

A healthdirect Australiát is felhívhatja az 1800 022 222-es 
számon. 

A jogszabályok értelmében minden nyugat-ausztráliai 
oltási szolgáltatónak jelentenie kell az immunizálást 
követő mellékhatásokat. A szülők is jelenthetik az oltás 
utáni súlyos reakciókkal kapcsolatos aggodalmukat. 
Tudjon meg többet a healthywa.wa.gov.au/WAVSS 
oldalon vagy hívja a 6456 0208-as számot.

További információ
Ha kérdése van a meningococcus elleni védőoltásokkal 
kapcsolatban, forduljon a healthdirect Australiához 
az 1800 022 222-es telefonszámon vagy a helyi 
szolgáltatójához a hozzájárulási űrlapot tartalmazó 
boríték hátoldalán megadott elérhetőségeken.

http://www.healthywa.wa.gov/immunisation
http://www.healthywa.wa.gov.au/WAVSS

