
Védess, hogy védhess! 
A Semmelweis Egészségverseny „Vaccines

Work For All” projektjén belül



Egy kis ismertető az előadás miértjéről

Hogy miért is készítettük Nektek ezt a prezentációt?

Előadásunk apropója, hogy színesebbé szeretnénk

számotokra tenni azokat az információkat, melyeket nap

mint nap hallhattok és olvashattok a különböző

platformokon. Itt nem csak az új típusú koronavírusra

gondolunk, számos más betegségről is értesülhettek.

Bizonyára már unjátok az „oltasd be magad”, „maradj

otthon” jellegű kampányokat, ezért mi most egy kicsit a

tartalom mögé ássuk magunkat. Elmagyarázzuk, hogy is

van ez.

Belekukkantuk a tévhitek világába, megismerkedünk

különböző oltások történelmével, s azzal is, hogy

néhányan hogyan, s miért ellenzik őket.

És persze a legfontosabb, hogy miért éri meg oltva lenni

bármilyen betegséggel szemben.

Bízzatok bennünk, izgalmas lesz! ☺



Kötelező védőoltások 

és történelmük

Oltásellenesség és tévhitek 

a védőoltásokról

Ajánlott 

védőoltások

Altémák, melyeket a prezentáción belül érinteni fogunk:
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Mik is pontosan a védőoltások?

• Olyan készítmények, melyeket a szervezetbe juttatva,

egy adott betegség ellen immunitást alakíthatunk ki

• Ezekkel hathatunk leghatékonyabban a szervezetre

• Két csoportja van: az aktív és passzív immunizálás

1. passzív vakcinával kész ellenanyagot juttatunk

be, de ezen gamma-globulinok, antitoxinok rövid ideig

nyújtanak védelmet

2. aktív vakcinával a szervezetet kényszerítjük az

ellenanyag termelésére

- a kórokozó elölt vagy élő, de gyengített

részét vagy termékét juttatjuk a szervezetbe, ezzel az

eljárással tartósabb védelem is kialakítható

- ez megbetegedés nélkül történik meg



1 Kötelező védőoltások és történelmük

• A legelső modern vakcinát Edward Jenner fejlesztette ki,

egy fekete himlő járvány kapcsán. (1796. május 14.-én

kertésze fiát először tehén himlővel, majd azon túlesve,

fekete himlővel fertőzte meg.) Ez volt világ első oltása,

amely sikerrel járt és Jenner ezt 1798-ban publikálta is.

• Az önálló magyar gyógyszergyártás hagyományai a 19.

század elejére nyúlnak vissza. Ekkor nyílt meg ugyanis a

Richter Gedeon Rt. (akkori nevén Kőbányai

Gyógyszerárugyár). A gyárban 1931-től 1941-ig

vakcinák gyártása folyt, de közel sem olyan sokrétűen,

mint manapság. Ebben a korban a felnőtteknek való

oltás nem volt elterjedt, leginkább gyermekeket oltottak,

és a őket is általában csak torokgyík ellen.



Napjainkban ez a rendszer már kiterjedt a felnőttek körére is. Két csoportja van a

védőoltásoknak Magyarországon; kötelező és nem kötelező.

És, hogy mik is a kötelező védőoltások?
A kötelező védőoltások jelenleg Magyarországon

az életkorhoz kötött kötelező védőoltási rend

szerint a következők:

• 0-4 hetes korban: BCG

• 2 hónapos korban: DPTa-IPV-HiB+PCV13

• 3 hónapos korban: DPTa-IPV-HiB

• 4 hónapos korban: DPTa-IPV-HiB+PCV13

• 12 hónapos korban: PCV13

• 15 hónapos korban: MMR

• 18 hónapos korban: DPTa-IPV-HiB, Varicella

• 6 éves korban: DPTa-IPV

• 11 éves korban: MMR, dTap

• 12 éves korban: Hepatitis B

Nézzünk meg néhány oltóanyagot, mi ellen 

is véd pontosan:
• BCG = Tuberkulózis/Tüdőgümőkór elleni oltás: A

védőoltás a tuberkulózis (tbc, tüdőgümőkór) ellen nyújt

védettséget. Az oltás helyén átmeneti duzzanat, bőrpír

léphet fel. Néha gennyes váladék ürül az oltás helyéről.

• DTPa/DTAP – IPV = diftéria, szamárköhögés, tetanusz,

gyermekbénulás elleni oltás: A DTPa - IPV a torokgyík, a

szamárköhögés, a tetanusz és a járványos gyermekbénulás

elleni sorozat oltás.

• MMR = mumpsz, kanyaró, rubeola: Az MMR a kanyaró,

a mumpsz és a rubeola/rózsahimlő elleni vakcina. A

védőoltás élő, gyengített vírusokat tartalmaz. Ritkán

jelentkezik mellékhatás (bőrkiütés, orrfolyás,

hőemelkedés), melyek pár nap alatt elmúlnak.

Varicella = Bárányhimlő- Súlyos szövődményei a központi idegrendszeri fertőzés és véráram-fertőzés is.

A bárányhimlő elleni oltás Magyarországon 2019 szeptemberétől kötelező. Fontos megemlíteni, hogy

korábban elterjedt jelenség volt a bárányhimlő-parti, ma ez már erősen károsnak tekintett fenomén.



A magyar életkorhoz kötött kötelező védőoltási rend

világviszonylatban is példaértékű.

• A kötelező védőoltási rend az állampolgárok számára

térítésmentes

• A biztosított oltóanyag kategóriájában a legmagasabb

minőségű és hatékonyságú

• Az oltás a megfelelő életkorban történik

• Állami felelősségvállalás mellett, és stabil jogszabályok

keretein belül működik.

A magyar életkorhoz kötött kötelező védőoltási rend

következményei:

• az elsődleges cél megvalósulása, a fertőzés

eradikációja(=kiírtása) vagy alacsony szintre való csökkentése

• esetleges megbetegedés lefolyásának enyhítése

• Nyájimmunitás kialakulása



2 Ajánlott védőoltások
• Influenza elleni védőoltás- általában könnyebb

lefolyású de sok halálos áldozatot követel, egyre

elterjedtebb az évente ismételt védőoltás beadatása

• HPV- humán papillomavírus, 2020-tól kötelezően

felajánlandó mind a 12 éves lányok és fiúk körében

is

• Hepatitis A- fejlődő országokba tett utazások előtt,

veszélyeztetettek számára

• Meningococcus – agyhártyagyulladást okoz -

járványos területre tett utazás és/vagy

veszélyeztetettség esetén

• Pneumococcus - tüdőgyulladást okoz - 50 éves kor

felett, krónikus betegeknek, veszélyeztetettség

esetén ajánlott

A védőoltások szempontjából kiemelten fontosak a

várandósok, várandósság előtt állók és az idősek:

• Várandósoknak a Di-Per-Te, és nem élő gyengített

vírust tartalmazó influenza oltóanyag ajánlott

• Időskorban influenza és pneumococcus, illetve

pertussis elleni védelem javasolt

Lakosság számára az utazáshoz kötött oltások erősen

ajánlottak:

• Ilyen a meningococcus

• vagy a Hepatitis A elleni védőoltás

• vagy éppen sárgaláz elleni vakcina

A fertőzés veszély fennállása esetén kötelező az

oltások beadása, a tetanusz vagy veszettség elleni

vakcina is ilyen.

Viszont a kialakult immunitás bizonyos esetekben 

idővel csökken és lecseng, a védekező képesség nem 

élethosszig tart.

➢ Emiatt jelennek meg az ismétlődő, azaz

emlékeztető védőoltások.

Kampányoltások keretein belül történik meg az 

MMR és dTap újraoltás.

Felnőttkorban általánosan csak munkakörhöz kötött 

védőoltások kerülnek beadatásra:

• ilyen a Hepatitis B a veszettség, vagy tetanusz 

oltások

Az ajánlott, önkéntes védőoltási rendszer miatt a 

felnőttkori vakcináció háttérbe szorul.



Oltásellenesség és tévhitek

Mi is az az oltásellenesség, kik is az oltásellenesek?

Az oltásellenesség a védőoltásokkal szembeni

ellenállás.

Olyan emberek, akik jobban félnek a vakcináktól mint

magától a betegségtől, vagy valamilyen hátteret

képzelnek a vírusnak, nem hisznek a létezésében.

A olyan ellenséget látnak a vakcinában, mellyel a

kormány befolyása alá akarja vonni az állampolgárokat.
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Amit az oltásellenesek közösségéről tudni kell:

• alulbecsülik a járvány veszélyét,

• tagadják a betegség potenciálisan életveszélyes szövődményeit,

• vagy egyszerűen csak valamilyen összeesküvés-elmélettel magyarázzák, hogy miért

terjedhetett el a betegség az egész világon

Nézzünk is néhány példát ezekre:

• Egy ausztrál oltásellenes csoport szerint a betegség csak álca, amivel rá akarják kényszeríteni

az embereket a kötelező védőoltások elfogadására

• Az MMR vakcinánál például, széleskörűen terjed az oltásellenesség az anyukák körében. Az

anyukák úgy hiszik, hogy az oltás gyermekükben autizmust okoz, vagy csak félnek attól a

szülők, hogy a sok oltás (számos oltás többszöri injekciót jelent, több oltást adnak be a

gyermeknek egy betegséggel szemben) szintén káros hatással hat a gyermekre, legalábbis

károsabb hatással, mint amennyi pozitív hatása lenne a vakcinának.



A védőoltásokkal kapcsolatban több álláspont létezik:

Egyesek szerint a védőoltások

nem elég hatékonyak, így

beadásuk felesleges.

Egyesek csupán

irracionálisan félnek

a mellékhatásaiktól.

A legszélsőségesebb álláspont

pedig az, hogy a

védőoltások szándékosan

kártékonyak. Egy háttérhatalom

arra használja a „védőoltások”-

at, hogy mérgezze a lakosságot.

Céljuk többféle lehet, a

népbutítástól a népirtásig.



Miért is van ez a sok félreértés?

• Amikor a védőoltások először megjelentek, tényleg volt ok a kétkedésre,

mert akkor a modern orvostudomány is gyermekcipőben járt. Ma viszont a

tudományos módszer alkalmazásával és a szigorú előírások betartásával

olyan védőoltásokat lehet biztosítani, amelyek nemcsak hatékonyak, de

(súlyos) mellékhatások is csak különös esetekben fordulnak elő.

• Sajnos az ilyen eseteket a média felkapja, és aránytalanul felnagyítja.

• Így a közösség torz képet kap, mely inkább az oltás kerülésére biztatná őket,

mintsem annak beadására.

• Nagyon gyakran az indulatból érvelő családtag a védőoltást teszi felelőssé,

amikor gyermeke az oltás beadása után megbetegszik, holott egyáltalán nem

biztos, hogy a betegségért az oltás a felelős, nincsen közvetlen ok-okozati

kapcsolat.

• Valamint persze valljuk be, személyes tapasztalatink erősebben járulnak

hozzá ahhoz, hogy hogyan viszonyulunk egyes témákhoz, ezért például

az oltással szembeni vélekedést is befolyásolhatja a személyes kapcsolat,

háttérbe szorítva ezzel a bizonyított tudományos tényeket.



Tehát összegezve:

A védőoltás hatásának lényege, hogy a

megbetegedést okozó elölt vagy elő kórokozó

egészének vagy részéinek szervezetbe való

bejuttatása elindítja az oltott személy

immunrendszerének működését. Igaz, hogy

gyulladásos és lázzal járó tünetek megjelenhetnek,

de ez a szervezet természetes reakciója, amely az

immunizáció kialakulását jelzi, nem pedig az

oltás káros hatását!

Az oltásellenesség tehát önmagukra az

oltásellenesekre is veszélyes, de sajnos a többi

emberre is, hiszen bárki a betegség hordozója

lehet.



Oltással kapcsolatos tévhitek

A különböző vakcinákkal kapcsolatos oltásellenes nézetek folyamatosan terjednek az internetes oldalakon, közösségi

portálokon. Ezekben a valóságtól elrugaszkodott összeesküvés-elméletek, nem létező tudósokra és nemzetközi

tudományos kutatásokra való hivatkozások, csúsztatások, tárgyi tévedések jelennek meg és előfordul az is, hogy valós

tényeket tüntetnek fel hamis színben.

Miközben a védőoltások következtében sok fertőző betegség ritkává, szinte ismeretlenné vált, a szülőkben az a

vélemény alakulhat ki, hogy a továbbiakban nincs szükség védőoltásokra. Az emberek nem félnek, nem tartanak

azoktól a betegségektől, amelyeket nem látnak nap mint nap, nem fordul elő környezetükben, amelyekkel kapcsolatban

nincs személyes élményük.

Azok a szülők, akik azt vallják, hogy a gyerekeknek szükségük van arra, hogy átessenek a betegségeken, „bűnt

követnek el”, mert felesleges kockázatnak teszik ki gyermeküket. A védőoltással kapcsolatos kockázatok

összehasonlíthatatlanul, nagyságrendekkel kisebbek annál, mint amit a velük megelőzhető súlyos fertőző betegségek, a

szövődmények jelenthetnek.

A védőoltásokkal megelőzhető fertőző betegségek ritkábban fordulnak elő, mert hosszú ideje nagy tömegeket oltanak

ellenük. Az immunizálást mindaddig folytatni kell, amíg a betegségeket fel nem számoljuk.



És akkor következzenek a konkrét tévhitek:

▪ Igaz, hogy higany van a vakcinákban?

Az oltásellenesek gyakran hivatkoznak a vakcinában található

higany, illetve a tiomerzál káros hatásaira, de állításaik

hamisak.

A tiomerzál egy szerves vegyület, amely etilhiganyt tartalmaz.

1930 óta használják igen kis mennyiségben bizonyos

oltóanyagok bakteriális és gombás fertőződésének

megelőzésére. A tiomerzál (esetenként thimerosalnak is

nevezik) tehát oltóanyagokban használt higany alapú

tartósítószer.

Az ilyen módon tartósított oltóanyagokban a higanytartalom

nagyon alacsony. Habár nem találtak semmilyen bizonyítékot

arra vonatkozóan, hogy egészségkárosodást okozna, ennek

ellenére a legtöbb oltóanyagból kivonták. A gyermekeken és

felnőtteken végzett vizsgálatok az oltóanyagokban használt

tiomerzálnak sem korai, sem késői káros hatását nem mutatták

ki.

Rengeteg tanulmányt végeztek ezzel kapcsolatban és nem

találtak összefüggést a fejlődési vagy neurológiai

rendellenességek és az oltások között.



• Tévhit, hogy az influenza elleni védőoltás nem biztonságos?
Az influenzaoltással kapcsolatban óriási tapasztalat áll rendelkezésre, mivel a világon több millió, ezen belül

Magyarországon is több, mint egymillió ember kapja meg ezt az oltást évente. Az oltás jól tolerálható, eltekintve az

oltás helyén jelentkező esetenkénti kisebb fájdalomtól és duzzanattól. Ritka eset az, hogy azonnali allergiás reakciót

vált ki. Ezt a leggyakrabban az oltóanyagban nyomokban maradó tojásfehérje okoz.

Az elmúlt évek tapasztalatai azt mutatják, hogy az influenzaoltások nagyon biztonságosak.

Az influenza elleni védőoltásokat követő esetleges szövődmények tekintetében a termékfelelősség a gyártót, a

védőoltás szakszerű alkalmazásának felelőssége az oltó orvost terheli.

• 7. osztályos korban még nincs értelme oltani HPV ellen.
A leghatékonyabb védelmet a szexuális élet megkezdése előtt nyújtja, így jó eséllyel megelőzhető a

megfertőződés. A nemzetközi ajánlások emiatt 11-12 éves kor körül javasolják a HPV elleni védőoltás beadását.



És végül, de nem utolsó sorban a COVID-19-cel 

kapcsolatos tévhit, melyet valószínűleg már mind hallottunk:

• Chip van a vakcinában?

Vannak, akik elhiszik és terjesztik, hogy apró chip kerül a koronavírus ellen

beoltottak szervezetébe. Erről egy “bizonyíték” is kering a neten, terjesztői

azt állítják, hogy a chip kapcsolási rajza. Valójában egy gitárpedálé.

• Pont amiatt leszek beteg, mert beadatom a COVID-19 vakcinát.

Előadásunkban már korábban említettük, hogy a védőoltások után

jelentkezhetnek különböző oltási reakciók, de ezek nem a vakcina káros

hatására utalnak, hanem az immunrendszer működésére.



Reméljük sikerült néhány bennetek felmerülő tévhitre magyarázatot adni, és

érdekesnek találtátok az előadást. Fontosnak tartjuk, hogy ne csak a hírekben hallottak

befolyásoljanak Titeket, hanem kicsit tudjatok a dolgok mögé nézni.

És egy jó tanács: Védess, hogy védhess!, hiszen a vakcinák értünk vannak.

Köszönjük a figyelmet!

Az Egészségverseny Szegészség csapata
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