GYERMEKKORI VÉDŐOLTÁSOK
A Nemzeti Népegészségügyi Központ 2020. évi védőoltásokról szóló módszertani levele alapján

ÉLETKORHOZ KÖTÖTT KÖTELEZŐ VÉDŐOLTÁSOK
Életkor
0-4 hetes
korban

Megelőzhető betegségek
tuberkulózis (tbc)/ gümőkór

Oltás szakmai
elnevezése

Készítmény kereskedelmi
neve

Beadás módja

Bacillus CalmetteGuérin

SSI BCG

injekció bőrbe

DTPa-IPV-Hib + PCV13

PENTAXIM + PREVENAR
13

1+1 injekció izomba egy időben eltérő
helyre

· diftéria/torokgyík,
· pertussis/szamárköhögés,
· tetanus/merevgörcs,
2 hónapos
korban

· poliomyelitis/járványos gyermekbénulás
(Heine-Medin kór),
· agyhártya és egyéb szervek hemofilus
baktérium okozta gyulladása
· + a tüdő-, középfül- és agyhártya
pneumococcus baktérium által okozott
gyulladásai

· diftéria/torokgyík,
· pertussis/szamárköhögés,
3 hónapos
korban

· tetanus/merevgörcs,
· poliomyelitis/járványos gyermekbénulás
(Heine-Medin kór),

DTPa-IPV-Hib

PENTAXIM

injekció izomba

DTPa-IPV-Hib + PCV13

PENTAXIM + PREVENAR
13

1+1 injekció izomba egy időben eltérő
helyre

PCV13

PREVENAR 13

injekció izomba

· agyhártya és egyéb szervek hemofilus
baktérium okozta gyulladása
· diftéria/torokgyík,
· pertussis/szamárköhögés,
· tetanus/merevgörcs,

4 hónapos
korban

· poliomyelitis/járványos gyermekbénulás
(Heine-Medin kór),
· agyhártya és egyéb szervek hemofilus
baktérium okozta gyulladása
· + a tüdő-, középfül- és agyhártya
pneumococcus baktérium által okozott
gyulladásai

12 hónapos
korban

· tüdő-, középfül- és agyhártya pneumococcus
baktérium által okozott gyulladásai

13 hónapos
korban

· bárányhimlő

VARIVAX

injekció izomba v. bőr alá

VARILRIX

injekció bőr alá

PRIORIX

injekció bőr alá v. izomba

VARIVAX

injekció izomba v. bőr alá

VARILRIX

injekció bőr alá

PENTAXIM

injekció izomba

Varicella

· mumpsz/járványos fültőmirigy gyulladás,
15 hónapos
korban

· morbilli/kanyaró,

MMR

· rubeola/rózsahimlő

16 hónapos
korban

· bárányhimlő

Varicella

· diftéria/torokgyík,
· pertussis/szamárköhögés,
18 hónapos
korban

· tetanus/merevgörcs,
· poliomyelitis/járványos gyermekbénulás
(Heine-Medin kór),
· agyhártya és egyéb szervek hemofilus
baktérium okozta gyulladása

DPTa-IPV-Hib

· diftéria/torokgyík,
6 éves korban · pertussis/szamárköhögés,

DPTa-IPV

TETRAXIM

injekció izomba

MMR

PRIORIX

injekció bőr alá/izomba

dTap

BOOSTRIX

injekció izomba

Hepatitis B

ENGERIX-B

injekció izomba

HPV (16, 18)

CERVARIX

injekció izomba

· tetanus/merevgörcs
11 éves
korban

· mumpsz/járványos fültőmirigy gyulladás,

(iskolai
kampányoltás · morbilli/kanyaró,
keretében)
· rubeola/rózsahimlő
· diftéria/torokgyík,
· pertussis/szamárköhögés,
· tetanus/merevgörcs
12 éves
korban

· fertőző májgyulladás

(iskolai
· humán papilloma vírus okozta daganatos
kampányoltás betegségek, lányoknak, önkéntes alapon (TB
keretében) finanszírozott)

JAVASOLT VÉDŐOLTÁSOK
Életkor

Megelőzhető betegségek

· járványos agyhártyagyulladás

Oltás szakmai
elnevezése

Készítmény kereskedelmi
neve

Meningococcus ACWY

NIMENRIX
ROTARIX

6 hetes kortól

Beadás módja
injekció izomba
(2 v. 3 alkalommal)
szájon át
(2 alkalommal)

· rotavírus okozta hasmenéses betegség

Rotavírus vakcina
ROTATEQ

szájon át
(3 alkalommal)

2 hónapos
kortól

· járványos agyhártyagyulladás

Meningococcus B

BEXSERO

· járványos agyhártyagyulladás (2 éves kor
alatt 100% TB támogatással)

Meningococcus C

NEIS VAC-C

injekció izomba
(2 v. 3 v. 4 alkalommal)
injekció izomba
(2 v. 3 alkalommal)
injekció izomba

6 hónapos
kortól

· vírusos influenza (fokozott kockázat esetén
térítésmentes)

Influenza (négy
vírustörzs)

VAXIGRIP TETRA

(1 v. 2 alkalommal, szezonálisan, évente
ismétlendő)

ENCEPUR JUNIOR

injekció izomba
(3 v. 4 alkalommal)

· kullancs által terjesztett vírusos
agyvelőgyulladás

Kullancs-encephalitis
FSME-IMMUN JUNIOR

injekció izomba
(3 v. 4 alkalommal)

AVAXIM 80

injekció izomba
(2 alkalommal)

12 hónapos
kortól
Hepatitis A

HAVRIX 720 JUNIOR

injekció izomba
(2 alkalommal)

· fertőző májgyulladás
VAQTA JUNIOR

injekció izomba
(2 alkalommal)

Hepatitis A+B

TWINRIX gyermek

injekció izomba
(3 alkalommal)

· járványos agyhártyagyulladás
2 éves kortól

· a tüdő-, középfül- és agyhártya
pneumococcus baktérium által okozott
gyulladásai

Meningococcus
ACW135Y

MENVEO

Pneumococcus (23
szerotípus)

PNEUMOVAX 23

injekció izomba
(1 alkalommal)
injekció izomba v. bőr alá
(1 v. 2 alkalommal)
injekció izomba

· vírusos influenza (fokozott kockázat esetén
3 éves kortól
térítésmentes)

9 éves kortól

· humán papilloma vírusok okozta daganatos
betegségek

10 éves kortól · járványos agyhártyagyulladás

Influenza (három
vírustörzs)

3FLUART

HPV (16, 18)

CERVARIX

HPV (6, 11, 16, 18, 31, 33,
45, 52, 58)

GARDASIL 9

Meningococcus B

TRUMENBA

(1 alkalommal, szezonálisan, évente
ismétlendő)
injekció izomba
(2 v. 3 alkalommal)
injekció izomba
(2 v. 3 alkalommal)
injekció izomba
(2 v. 3 alkalommal)

