
Bajor Egészség- és Ápolásügyi Minisztérium 

Bajor Munkaügyi és Szociális, Családügyi 
és Integrációs Minisztérium 

Beoltva – védve: 
napköziben és napközis gyermekgondozóban 

Kedves Szülők! 
Az Önök gyermeke napközibe vagy napközis gyermekgondozóba jár. Sok új dologgal fog megismerkedni, új 
benyomásokkal gazdagodni és barátságot fog kötni a többi gyerekkel. Nyújtsa gyermekének a szükséges 
biztonságot, és gondoskodjon arról, hogy gyermeke jól legyen védve. Azok a szülők, akiknek a gyermekéről 
napköziben vagy napközis gyermekgondozóban védőoltás nélkül gondoskodnak, felvállalják azt a rizikót, hogy 
gyermekük fertőző betegséget kapjon. Oltassa be gyermekét!  Gyermekorvosok, házi orvosok és a helyi 
Egészségügyi Hivatalok szívesen adnak Önöknek tanácsot egész Bajorországban. 

Beoltva – védve: biztonság gyermekének és másoknak 

A védőoltással saját gyermekét védi. Ezen felül Ön átvállalja a felelősséget a többi gyermek védelméért: Beoltott 
gyermekek nem tudják megfertőzni a többi gyermeket, és ezáltal azoknak a gyermekeknek is biztonságot 
nyújtanak, akik pl. kanyaró elleni védőoltásra még túl fiatalok. Napközikben és napközis gyermekgondozókban 
ezek a gyermekek a beoltatlan gyermekek által annak a nagy rizikónak vannak kitéve, hogy elkapják a 
betegségeket. Ha Ön beoltatja gyermekét, akkor ezt a rizikót le tudja csökkenteni. 

Kanyaró ellni védőoltás – miért olyan fontos? 

A kanyaró nem ártalmatlan. A kanyaró meggyengíti a szervezet védekezését. Ezzel megnyílik az út további 
fertőzésekre, mint pl. tüdőgyulladásra vagy középfülgyulladásra. Különösen veszélyes az agyvelőgyulladás, 
amely kb. 1000 megbetegedett gyermek közül egynél lép fel, és maradandó károkat okozhat. Ritka esetekben a 
kanyaró után több év múlva jelentkezhet az agyvelőgyulladás, mint halálos kimenetelű késői következmény. Erre 
különösen azoknak a csecsemőknek van nagy esélye, akik életük első évében betegednek meg kanyaróban. 

A kanyaró nagyon ragályos. A kanyaró vírus beszélgetéskor vagy tüsszentéskor cseppekben könnyen terjed át 
emberről – emberre. Ez már azelőtt megtörténik, mielőtt megjelennének az első tünetek. A kanyaró okozati 
kezelése eddig nem lehetséges. Ezért döntő szerepet játszik, hogy megelőzzük a fertőzést. A legbiztonságosabb 
megoldás erre a védőoltás. 

2 védőoltás egész életre véd kanyaró ellen 

Biztonságos és életfogytiglan szóló védelemre két védőoltás szükséges, amelyeket 11-14 hónapos és 15-23 
hónapos korban ajánlják. Egyébként: Beoltatlan gyermekek nem látogathatnak bizonyos időre intézményeket, 
ahol fellépett a kanyaró vagy a mumpsz. A fertőzésnek és a betegség továbbterjesztésének a rizikója különösen 
nagy. 

Lekéste a védőoltást? Sebaj! 

Fontos tudnivaló: Az elszalasztott védőoltásokat mindenkor bepótolhatja gyermek- vagy házi orvosánál! Hiszen 
az Ön saját és családtagjainak az oltás nyújtotta védelme is fontos, főleg, ha kisgyermekekkel érintkezik. 
Fiatalemberek az utóbbi időben egyre gyakrabban betegednek meg kanyaróban, aminek a lefolyása gyakran 
súlyos. Vizsgáltassa meg, hogy családtagjai rendelkeznek-e a védőoltás által nyújtott védelemmel, védje meg 
gyermekeit és önmagát. 

Rizikók és mellékhatások 

Az oltások általában nagyon jól elviselhetők, hatásukat és biztonságukat állami hatóságok szigorúan ellenőrzik. 
Néhány esetben az oltás után megduzzadhat és bepirosodhat a szúrás helye vagy influenzához hasonló tünetek 
léphetnek fel, amelyek rövid idő múlva újból lecsengenek. A kanyaró-védőoltás következtében elvétve és 
átmenetileg előfordulhat kanyaróhoz hasonló bőrkiütés. Oltások miatt előforduló másfajta komplikációk extrém 
ritkán fordulnak elő, sokkal ritkábban, mint a betegség súlyos következményei, ami ellen viszont védőoltást lehet 
kapni. Ha bizonytalan, akkor kérdezze meg orvosát. 

Aktuális és részletes információt a védőoltáshoz az interneten a www.impfen.bayern.de alatt talál.

Az egészen személyes kérdésekre az oltás témáját illetően természetesen a bajorországi orvosok is adnak 
tanácsot, főleg gyermekorvosok és fiatalkorúak orvosai, házi orvosok és a Közegészségügyi Szolgálatok 
(Egészségügyi Hivatal). 

http://www.impfen.bayern.de/


Az Oltási Állandó Bizottság (STIKO) ajánlásai 

csecsemők és kisgyermekek számára  

Oltás a 

következők ellen 
Kor hónapokban Kor években 

2 3 4 11 – 14 15 – 23 5 - 6 

Rotavirusok 

2-3 cseppoltás 

(6 hetes kortól, minden 

egyes alkalommal legalább 4 

hetes időközökben) 

Tetanusz 

Diftéria 

Szamárköhögés 

Hib 

Gyermekbénulás 

Hepatitis B 1. 2. 3. 4. 

1. frissítő oltás

Kombinált oltás 

Pneumokokkuszok 
1. 2. 3.

Oltás 

Meningokokkuszok 
csak 1 oltás 

(12 hónapos kortól) 

Kanyaró 

Mumpsz 

Rubeola 

1. kombinációs oltás
(esetleg korábban,

napközibe járás esetén) 

2. kombinációs oltás

Bárányhimlő 

(Varicellák) 
1. oltás 2. oltás
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