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OLTHATÓSÁGI INDIKÁCIÓ – KONTRAINDIKÁCIÓ 

HOZZÁJÁRULÓ NYILATKOZAT KITÖLTÉSI SEGÉDLET 

 

1. A kérdőív és beleegyező nyilatkozat (un. Hozzájáruló nyilatkozat) 
maradéktalan kitöltésének és aláírásának ellenőrzése. 

2. A kitöltés jól olvashatóságának ellenőrzése és a pácienst meg kell kérni, hogy 
ahol ez nem olvasható jól, azt javítsa. 

3. B/J kar ahova az oltást fogja kapni (jobb kezes a bal karba!)  
4. Meg kell kérdezni, hogy elolvasta-e a tájékoztatót és van-e kérdése azzal 

kapcsolatban. Kérdésekre megnyugtatóan válaszolni kell.  
5. Amennyiben bizonytalan az oltás beadásában, fel kell világosítani arról, hogy 

a COVID-19 vírus fertőzésnél kisebb veszéllyel jár az oltás beadása. Enyhe 
helyi fájdalom, duzzanat a leginkább előforduló panasz, súlyos allergiás 
reakciót eddig nálunk nem tapasztaltunk, az eddig adatok alapján ez igen 
ritkán előfordulhat, de az első fél órában ellátásra kerül és gyorsan ellátható, 
kezelhető. 

6. FONTOS! Nem kontraindikációt jelentő, „lényegtelen” betegségeken nem 
elidőzni! 

7. A kérdőívben a beteg által kihagyott részeket együtt kell kitölteni az adott 
problémára rákérdezve az alábbiak szerint részletezve: 

Van-e tartós, krónikus betegsége? (cukorbetegség, magas 
vérnyomás, asztma, szív-, vesebetegség stb.): EZ NEM 
ELLENJAVALLAT, INFORMÁCIÓ 

  

Ha igen, kérem sorolja fel, mi az:  
- autoimmun/ immunhihányos/tumoros 
- egyéb okból csökkent/ zavart immunvédekezéssel járó betegségek 

Ambuláns adminisztráció rögzíteni kell, mivel kiemelt csoport az oltási válasz 
szempontjából.  

- allergia 
Rendszeresen szed-e gyógyszert?   
Ha igen, kérem sorolja fel: ………………………………………………………………………………………………. 
Van-e bármilyen allergiája (élelmiszer, gyógyszer, egyéb)? FONTOS   
Ha igen, kérem sorolja fel: 
TISZTÁZANDÓ ÁLLAPOTOK: 

- csak bőrjelenséggel járó allergia  
- DE! a generalizált urticaria, különösen, ha egyéb komoly tünettel is társult  
- légúti allergia, ha rhinitises és egyéb felső légúti tünetek voltak-e, kezelt 

asthma bronciale nem ellenjavallt  



- DE! asthma bronchiale, ha súlyos anaphylactoid reakció történt együttesen 
kontraindikációt képez 

- Étel allergiáknál kiemelten figyelni kell a súlyos azonnali típusú 
anaphylactoid reakciót kiváltó ételek rögzítésére. 
…………………………………………………………………………………. 

Vérvétel vagy oltás során volt-e előzőleg rosszulléte?  

A collapsus hajlamot rögzíteni kell és lehetőleg fekve oltandó  

  

Védőoltás beadását követően volt-e anafilaxiás reakciója? El kell 
magyarázni pontosan, mi volt az: Kontraidált!  

  

Volt-e valamilyen akut betegsége az elmúlt 4 hétben? 
Az egyszerű torokfájás, izolált fejfájás stb. nem ellenjavallat. 

  

3 hónapon belül PCR igazolt COVID-19 fertőzés jelenleg 
KONTRAINDIKÁLT 

  

Volt-e lázas beteg az elmúlt 2 hétben? 
Ha súlyos betegsége volt, klinikumtól függően döntünk az 
oltásról, kizáró ok akut lázas betegség. 

  

Terveznek-e Önnél műtétet a következő 1 hónapban? 
Amennyiben a műtét halasztható, oltás után javasolt a műtét, 
vagy műtét után legalább 4 héttel új időpont kérése. 

  

Az elmúlt időszakban történt-e bármilyen egészségügyi kezelés, 
beavatkozás önnél?  
Műtétet követően célszerű 4 hetet várni.   
Transzfúzió, plazma adása, IVIG kezelés, egyéb vérkészítmény 
adása esetén (kivéve a rendszeres pótlást kapó immunhiányos 
beteg) a beadás dátumát rögzíteni kell. Nem kontraindikáció 

  

Szenved-e olyan autoimmun betegségben, melynek 
épp aktív fázisa zajlik?  
KONTRAINDIKÁLT,  beutaló a kezelőorvosához oltás 
indikáció eldöntésre 
 

  

Az elmúlt 3 hónapban kapott-e az immunrendszerét 
gyengítő kezelést, mint például: kortizon, prednizon, 
egyéb szteroidok, immunbiológiai készítmények vagy 
daganatellenes szerek, ill. sugárkezelést?  
Nem javasolt, beutaló a kezelőorvoshoz, az oltás 
indikációjénak eldöntésére.  
 

  

Volt-e valaha görcsrohama, idegrendszeri problémája, bénulása? 
Ha igen, rá kell kérdezni, hogy ezek fertőzésekkel vagy 
védőoltással összefüggésbe voltak-e hozhatóak.  Nem  
kontraindikáció, rögzítendő adat. 
 

  

Szenved-e vérképzőszervi betegségben, fokozott 
vérzékenységben? 

Tervezett kemoterápia esetén a kemoterápia előtt történjen az 
oltás.  

Az alvadásgátló szedése nem jelent ellenjavallatot 

  



- a 3 perces vérzéscsillapítást  

- - felvilágosítás, hogy az oltás helyén lehet a bőr alatt 
bevérzés, ez az általa szedett alvadásgátló miatt van, és 
nincs vele teendő, ha más panaszt nem okoz 

Kapott-e védőoltást az elmúlt 2 hétben?  

Amennyiben igen, két héten belül bármely oltás esetén halasztás 
szükséges 

  

Jelenleg van-e bármilyen panasza? 

Pl. egyszerű torokfájás, fejfájás, enyhe nátha, önállóan meglévő 
végtag fájdalom stb. nem ellenjavallat. 

  

Ha igen, kérem sorolja fel: 
…………………………………………………………………………………………………………………………………
………. 

  

Jelenleg várandós-e? 

Jelenleg ez abszolút KONTRAINDIKÁLT. 

  

Tervez-e várandóságot 3 hónapon belül?  

A kockázati mérlegelés alapján orvosi szempontból célszerű az 
oltást részesíteni előnyben, de ennek eldöntése a beteg feladata 
és joga.  

  

Szoptat-e?  

Felvilágosítás után oltható, egyéni elbírálás szükséges. Oltóanyag 
nem választódik ki az anyatejben. 

  

 

8. Ha minden kérdés NEM, részletes kikérdezésre nincsen szükség. 
9. A kérdőív első lapján szignóval ellátva jelezni kell az elbíráló orvosnak, hogy a beteg 

oltható és nagybetűkkel jelezve, ha ELLENJAVALLT, annak okát is a első lapon külön 
jelölni kell. 

10. Az ellenjavalt betegek kérdőívét dokumentumként meg kell őrizni  
11.  A beteg által választott (jobb kar/bal kar) oltás beadási helyet. Amennyiben nem tud 

választani, jobb kezeseknek a bal kart ajánljuk és fordítva. 
12.  Felvilágosítás, hogy az oltást követően 15 perc várakozási időre van szükség, ezalatt 

nem hagyhatja el a várakozásra kijelölt folyosót, hátsó várakozó termet, vagy egyéb 
helyiséget. Az allergiás anamnézissel érkező személyek számára a megfigyelési idő 
30 perc.  A várakozók között 1,5 méteres távolság betartására is felkérjük a beteget. 

13. Amennyiben a várakozási idő alatt bármilyen panasz jelentkezik, azonnal jelezze az 
oltóközpont hátsó helyiségében lévő orvosának vagy a jelenlévő segítő 
személyzetnek 

14. Megfigyelési idő letelte után a kézbe adott oltási kártyával hagyhatja el, a kártyán 
szerepel a 2.oltás időpontja 


