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FERTŐZŐ
BETEGSÉGEKRŐL
ÉS VÉDŐOLTÁSOKRÓL
I nformációs füzet gyermeket nevelônek
2. átdolgozott kiadás

VÉDŐOLTÁSI NAPTÁR 2010*
Oltás

Életkor

Megjegyzés

FOLYAMATOS OLTÁSOK
Kötelező

Önkéntes

BCG

0-6 hetes korig

DTPa + IPV + Hib PCV-13

2 hónapos korban

DTPa + IPV + Hib

3 hónapos korban

DTPa + IPV + Hib PCV-13

4 hónapos korban

MMR

PCV-13

általában szülészeti intézményben távozás előtt
a PCV oltás a 2009. január 31. után
születettekre vonatkozik

a PCV oltás a 2009. január 31. után
születettekre vonatkozik
15 hónapos korban a PCV oltás emlékeztető

DTPa + IPV + Hib

18 hónapos korban

DTPa + IPV

6 éves korban
KAMPÁNYOLTÁSOK*

dTap emlékeztető oltás
MMR revakcináció
Hepatitis B
+ BCG

11 éves korban
11 éves korban
13 éves korban
13 éves korban

szeptember hónapban az általános iskolák VI. osztályában (6. évfolyamot végzők)
Október hónapban az általános
iskolák VI. osztályában (6. évfolyamot végzők)
az I. oltás szeptember hónapban
az általános iskolák VII osztályában (7. évfolyamot végzők)
Szükség esteén

*Az oltások végzésénél elsősorban nem az életkor, hanem az iskolai osztályok az irányadóak
BCG = Bacillus Calmette-Guérin/tuberculosis elleni oltóanyag
DTPa = diftéria-tetanusz-acelluláris pertussis komponenseket tartalmazó oltóanyag
Hib = Haemophilus influenzae b elleni oltóanyag
IPV = inaktivált poliovírus vakcina
PCV-13 = 13-valens konjugált pneumococcus vakcina
MMR = morbilli-mumpsz-rubeola elleni vakcina
dTap = diftéria-tetanusz-acelluláris pertussis komponenseket tartalmazó oltóanyag újraoltás céljára

Információs honlapok:
www.HáziPatika.hu

www.védőoltás.lap.hu

www.baranyhimlo.hu

www.infovac.hu

Köszönjük mindazoknak, akik segítették tevékenységünket
adójuk 1 %-nak felajánlásával.
Egyesületünk az adó 1%-ából befolyt összeget a védőnők népegészségügyi feladatainak megvalósulására és a lakosság egészségfejlesztését segítő rendezvényeink megvalósítására fordította,
melyeket kiadványok megjelentetésével támogattunk.
Amennyiben személyi jövedelemadója 1%-val
a Magyar Védőnők Egyesülete tevékenységét szeretné
támogatni, kérjük
a következő adószámot jelölje  meg adóbevallásán:

Adószámunk: 19667544-2-42
Az adója 1+1 százalékának felajánlásáról az
adóbevallásának részét képező 0953-D lapon van módja
rendelkeznie és azt adóbevallásával együtt beküldenie.
Kérjük, amennyiben meghatalmazott közreműködésével készül
adóbevallása, tájékoztassa, hogy ki javára kívánja 1 százalékát felajánlani, amikor az elkészült kimutatást Ön aláírja
Lehetősége van az 1+1 százalékról rendelkező nyilatkozatát a bevallástól függetlenül elküldeni elektronikusan, vagy külön borítékba téve postai úton
A postai úton megküldött rendelkező nyilatkozatot az adóhatóság
2010. május 20-ig fogadja el.
Az egyesületről további információ elérhető:
www.mave.hu
Letölthető rendelkező nyilatkozatot megtalálja a következő linken:
http://www.mave.hu/uploads/file/RENDELKEZôNYILATKOZAT.pdf

