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Kedves Gyerekek, Szülõk, Nagyszülõk!
Örömmel tapasztaltuk, hogy településünkön egyre többen munkálkodnak azon, hogy a
pátyi gyerekeknek minél vidámabb, boldogabb életük legyen. Ez adta az ötletet, hogy külön
rovatot indítsunk a gyerekes családoknak; programötletekkel, interjúkkal, hasznos információkkal.
Ehhez kérjük mindenki segítségétét, akinek mondanivalója van, akár egy gyerekeknek
szóló elõadás, könyv, akár egy ötlet, hogy milyen témát járjunk körül. A hozzászólásokat a
patygyerek@freemail.hu címre várjuk!

NÉGYSZEMKÖZT
Beszélgetés Feketéné Csermely
Évával, a Pátyolgató óvoda vezetõjével
– Ön nagyon sok pátyi gyerek, család életének részese
lett. Mesélne kicsit a saját gyerekkoráról?
Solymáron voltam gyerek, tehát nem messze Pátytól.
Gyermekkoromban a legnagyobb problémám az volt, hogy
nincs testvérem, pedig nagyon szerettem a sok gyereket
magam körül. Ezért van nekem négy felnõtt gyermekem.
Gyerekkoromtól kezdve csak azt tudtam elképzelni, hogy
gyerekekkel foglalkozom.
- A családjában volt óvónõ?
Nem, az egész családom tele van mérnökökkel. Én is szerettem a matekot, de az anyukám nagyon okosan a pedagógus pálya felé irányított, hiszen tudta, hogy a gyerekek között érzem jól magam. Családi hátteremmel – édesanyám
kisiparos volt–esélyem nem volt más pedagógusi pályára,
csak az óvónõire. Noha a felvételin a legmagasabb pontszámot értem el, amivel a tanárképzõbe is bõven bejuthattam
volna. De nem bánom, hogy így alakult. Késõbb elvégeztem a
tanárképzõt is, de nem vonz az iskolai tanítás.
- Solymáron kezdett óvónõként dolgozni?
Nem, Budapesten kezdtem, két év után mentem Solymárra, ahol 17 évet dolgoztam. Voltam beosztott óvónõ, majd
vezetõ. Onnan mentem a Pest Megyei Pedagógiai Intézetbe
szaktanácsadónak. Miután Solymárhoz nem kötött a munkám, hat évvel ezelõtt költöztünk Zsámbékra. Most érett
meg az idõ arra, hogy váltsak.
- Valamennyire már ismerte a pátyi óvoda helyzetét?
Az óvoda helyzetét, mint szaktanácsadó kívülrõl ismertem. Nem volt idegen számomra sem az óvoda, sem az óvodavezetés. A vezetõi pályázat megírása elõtt egyeztettem az
óvoda dolgozóival arról, el tudnak-e fogadni vezetõnek, hiszen többen ismertek. Azután adtam be a pályázatom, miután az óvónõk többségének támogatásáról meggyõzõdtem.
- Mit lát itt a legnagyobb problémának?
Nem mondanám, hogy probléma, hanem szemléletbeli különbség az, ami eddig mûködött, azzal szemben, amit én képviselek. Egyelõre a munkavégzés szervezési oldalát kezdtem
átformálni, mert a törvényi változások miatt, és a szemléletbeli eltérõségekbõl adódóan az eddigi gyakorlat nem mindenben felelt meg nekem, és a fenntartói elvárásoknak. A hatékony, gazdaságos mûködtetésre gondolok elsõsorban. Intézkedéseket tettem, hogy az óvónõk minél jobban kihasználják
a munkaidejüket. Az eddiginél differenciáltabb lépcsõzetes
munkakezdést és befejezést vezettem be a törvényeket –
természetesen – betartva. Személyes sikerként élem meg
azt a változtatást, hogy a három fejlesztõ pedagógusi végzettséggel is rendelkezõ óvónõ munkaidejének 10%-át a
részképesség-zavarral rendelkezõ gyerekek egyéni, vagy
mikro-csoportos (2-3 fõ) fejlesztésével tölti az erre a célra
berendezett fejlesztõ szobákban. Az intézményben folyó
szakmai, pedagógiai munkát egyelõre nem tudom megítélni fe-

lelõsen. Még nem volt idõm arra, hogy bemenjek a csoportokba
látogatni, és tanulmányozzam az óvodapedagógusok gyakorlati
munkavégzését. Pillanatnyi benyomásaim vannak, amelyek nem
elégségesek ahhoz, hogy valakinek a szakmai munkájáról bármilyen véleményt mondjak.
- Olyan változások is vannak, amik a gyerekeket közvetlenül érintik?
A gyermekek differenciált fejlesztése sokakat érint.
Minden változtatás a gyermekek érdekében kell, hogy történjen. Nem akartam olyan reformot ráerõltetni a kolléganõkre, aminek kapkodás, fejetlenség, értetlenség a vége.
Úgy gondoltam, hogy legelõször szakmai megfigyelõ szerepet kell betöltenem, és csak olyan változtatást szabad bevezetnem, ami megvalósítható év közben. Legfõbbképpen a
tervszerûségre, tudatosságra próbálom a kollegákat bíztatni, ne ad hoc munkát végezzenek. Bár nem volt itt fejetlenség, eszembe sincs ilyet mondani. Az elsõ nehézségem az,
hogy a megmaradt szabadságokat hogyan adjam ki úgy, hogy a
gyermek csoportok napi életrendjét lehetõleg ne bolygassuk
meg. Az új épület felszerelése miatt és a másik épület felújításával kapcsolatban a nyarat munkavégzéssel töltötték a
dolgozók, ezért sok szabadságuk megmaradt, amit ebben a
naptári évben ki kell adni.
- Az óvodai programban tervez valami változást, vagy
egyelõre nem?
Egyelõre nem, mert ahogy említettem, még behatóan nem
láttam a program gyakorlati megvalósítását. Magát a „Lépésrõl lépésre” programot jónak tartom. Az egyik legkorszerûbb program abból a szempontból, hogy a gyerekek
egyéni fejlesztésére, differenciálására épít. Azt mindannyian tudjuk, hogy minél kisebb egy gyerek korosztály, annál nagyobbak az egyéni eltérések, amikkel a fejlesztés kapcsán számolni kell. Ez a program nem akar egy közösséget
„faragni” olyan gyerekcsoportból, ahol a gyermekek életkori
sajátosságuknál fogva nem, vagy csak korlátozott mértékben alkalmasak a közösségi együttmûködésre. A csoportok
összetételének elvi szervezésén kívánok módosítani: nem fogom támogatni, hogy olyan csoportokat szervezzünk, amikben
5 korosztály vesz részt, mivel a teljesen vegyes csoportnak a
személyi feltételei gazdaságtalanok.
- Az óvodai külön programok, az úszás, bábelõadások
maradnak a régiben?
Természetesen. Az úszás már beindult, óvónõk és szülõk
kísérik a gyermekeket ugyanúgy, mint az elmúlt években. A
színházi elõadásokat maximáltuk évi öt alkalommal, mert a
szülõk pénztárcájára gondolnunk kell. A helyi nevelési program minimum két külsõ programot ír elõ (vagy kirándulás,
vagy más kulturális esemény), ez is természetesen marad,
mert bízunk benne, hogy ennyit minden szülõ ki tud fizetni.
Amit feltétlen módosítani szeretnék: a szülõi megterheléseket csökkenteni. A közoktatási törvény értelmében az
óvodai nevelés ingyenes, kivéve az étkeztetést. A WC papírt, papírszalvétát és a szappant az intézménynek kell biztosítania, aminek anyagi fedezetét a jövõ évi költségvetésbe be szeretném tenni. Az óvodát fenntartó Páty Község
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Önkormányzata biztosított arról, hogy a törvényi kötelezettséget mindenképp teljesíti.
- Az elmúlt évben rengeteg gyereket felvettek, mi
várható jövõre?
Megtudtam a védõnõktõl, hogy a következõ évi születések picivel csökkenõ tendenciát mutatnak. Ennek ellenére
reménykedem az újonnan beköltözõkben, hiszen ebben az
évben az óvodai férõhelyeket 98%-ban betöltöttük. 257
gyereket vettünk fel eddig a 261 férõhelyes intézménybe.
- Az iskolával milyen a kapcsolat? Folytatódik a Kukucskáló?
A Kukucskáló természetesen folytatódik, az éves munkatervünkbe is bevettük. Mivel az iskolavezetést is ismertem a
szaktanácsadói múltamból, munkakezdésemkor rögtön felvettem velük a kapcsolatot. Elsõ közös programunkra október
9-én és 10-én már sor került. Az elsõ osztályosokat látogatták
meg az óvó nénik. Mind a két osztályban két-két órát nézhettek meg. Utána, október 10-én az óvodában megbeszéltük a
tapasztalatainkat pro és kontra. Megkérdeztük a tanítókat tapasztalataikról, elvárásaikról, az iskolaköteles gyermekek felkészítésérõl. Színvonalas, jó hangulatú, hasznos szakmai beszélgetést folytattunk a gyermekek érdekében.
- Ha nem függene az anyagiaktól, a jelen helyzettõl,
akkor mi az a szívügye, amit mindenképp szeretne az óvodában megvalósítani?
Azt szeretném, ha minden gyereknek olyan körülményeket
tudnánk biztosítani, mint amilyenek az új épületben vannak!
A vezetõnõ szívesen vállalta, hogy az Olvasók, Szülõk felõl érkezõ kérdésekre a jövõben az újság hasábjain is válaszol. Várjuk tehát kérdéseiket, ötleteiket!
Kálmán Dóra
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MINDEN, AMI KULTÚRA
– A Rímhányó
Keresek egy könyvet. Persze nem találom. Kezembe kerül
helyette kamaszkorom egyik kedvence, Romhányi József:
Szamárfül címû kötete. Emlékszem, kívülrõl megtanultam A
teve fohásza címû verset, meg az is rémlik, hogy percekig
röhögcséltünk a barátnõimmel egy-egy apróhirdetésen.
Romhányi József (1921-1983) sokoldalú tehetség volt:
író, költõ, mûfordító (pl. a Macskák címû musicalt õ fordította magyarra), konferanszié, dramaturg, forgatókönyvíró, de
leginkább „rímfaragó zseni”. A Mézga család, Doktor Bubó,
Mekk mester, de Frédi és Béni (a két kõkorszaki szaki) is az
õ zseniális vers- és rímérzékének, valamint összetéveszthetetlen humorának köszönheti sikerét.
Nem csoda, hogy Romhányit egy idõ múlva már csak úgy
emlegették: „Romhányi, a Rímhányó”. Kedvcsinálónak egy
vers a Szamárfülbõl:
Varjúnóta
Egy varjú nótát írt a dalosversenyre.
Rezgett faháncs-bogáncs, amikor elzengte:
Elszáll a nyár, kár!
Lucskos õsz vár már.
Ha túl nagy a sár,
felszállok a fár.
Nem okozott bajt a sor végén az ûr,
ezt a dalt hozta ki gyõztesnek a zsûr.
2006-ban az Alexandra Kiadó megjelentette a Szamárfül
bõvített, új illusztrációkkal ellátott változatát – mily meglepõ–Nagy szamárfül címen. Jó szórakozást kívánok hozzá!
Balogh Anita

KALANDRA FEL!
– Kiránduljunk együtt
Hat évvel ezelõtt férjem új hobbyt talált magának: a teljesítménytúrázást. Hétvégenként megrögzötten járta az
ország hegyeit, hamarosan sok helyet úgy ismert, mint a tenyerét. Emlékszem, lányunk még ülni sem tudott, amikor
megvette neki a hátihordozót, hogy együtt túrázhasson a
család. Férjem kezdeti lelkesedése azóta elfogadható méretûvé szelídült, és a túrázás –mondhatni- életformánkká
vált. Azóta nagyóvodás lányunkkal sikerült megszerettetni a
természetet, meglátja az erdõ szépségét, figyeli az ott lakó
állatokat és apa hátán a helyét már húgának adta át.
Közvetlen környezetünkben több család is van – kisgyerekkel és idõsebbek is - akik szívesen tartanak velünk kisebb kirándulásokra. Szeretnénk ezt a kört tovább bõvíteni,
és havonta egyszer közös kirándulást szervezünk, mely kényelmes (túra)cipõben, innivalóval, esetleg kevés gyümölccsel „feltankolva” mindenki számára teljesíthetõ. Gyere el velünk Te is, és jöjjenek Önök is!
Elsõ túránk a biatorbágyi focipályától (Iharos) indul november 18-án, vasárnap 9 órakor. (Odáig saját autóval kell
eljutnia mindenkinek, a szerezõk a pátyi CBA elõl ¾ 9-kor indulnak.) Az összesen kb. 6 km hosszú táv nehezebb része az
elején vár minket, amikor felkapaszkodunk a 300 m magas
Kõ-hegyre. Innen sétálunk át a Szent Vendel-kápolnához,
majd vissza az autókhoz (óvodás lányomnak ehhez kb. 3 óra
kell). Szeretettel várunk mindenkit, kisebb-nagyobb gyerekeket, szülõket és nagyszülõket egyaránt! (Az esetleg felmerülõ kérdéseket pedig a patygyerek@freemail.hu címen.)
Borlai Barbara

LURKÓ SAROK – Fejtörõ
gyerekeknek (és szüleiknek)
A találós kérdések megfejtését írjátok a mellettük lévõ
négyzetekbe! A függõleges szürke sort pedig küldjétek el a
patygyerek@freemail.hu címre.
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EGYÜTT A CSALÁD
– Programok
a Millenáris Parkban

LEGNAGYOBB KINCS
AZ EGÉSZSÉG
– Védõoltások tengerében

Akár napos, akár hûvös õszi-téli hétvégére ébredünk, a
Millenáris Park és környéke számos programot kínál a gyerekes családoknak. Pátyról autóval alig fél óra alatt elérjük, de
a Széna téri buszvégállomáshoz is nagyon közel esik
(www.millenaris.hu).
Maga a park körbejárása is megér némi idõt, hiszen a
mesterségesen kialakított tavak, az ötletesen átépített
hajdani gyárépületek számos felfedeznivalót rejtenek. A
Fogadó épülete, a Teátrum, a Kis- és Nagycsarnok elsõsorban felnõttek számára kínál programokat: színházi esteket,
kiállításokat, koncerteket.
Gyerekekkel érkezve kétségkívül a legérdekesebb épület a Csodák palotája, ahol igaznak bizonyul a mottó „Nálunk nincs korhatár” és tényleg, akár felnõttként, akár
kisovisként lépünk az épületbe, lenyûgöz minket a megannyi csalafinta szerkezet. Akad itt kockakerekû autó,
táncoló labda, színtelen szoba, szöges fakírágy és ami a
legfontosabb, hogy mindent ki lehet próbálni, mindenhez
hozzá szabad nyúlni, mindenre fel lehet ülni, mindenhova
be lehet kukucskálni – és minden furcsaságra magyarázatot lehet kapni. Jelenleg három kiállítás (Ismerd meg magad!, Zene-számok, Legyenek illúzióid!) látható, de idõrõl-idõre változnak a témák, és így a bemutatott „csodák”
is. A nagyobb gyerekeket–vagy akár felnõtteket is–az
Öveges teremben rendszeresen érdekes, látványos fizika
kísérletekkel várják.
Gondoltak azokra a kistesókra is, akiket még pár kockával
is el lehet varázsolni, számukra babasarkot rendeztek be,
sok-sok játékkal, kisasztalokkal, székekkel, színes ceruzákkal.
Apróság, de sokunknak nagyon fontos, hogy az emeletek
is megközelíthetõek babakocsival, van pelenkázóhelység,
kulturált mellékhelyiség, büfé meleg ételekkel.
December 28-ig várja a nagyobb gyerekeket a Jövõ Háza
programjai közt a Klikk digitális játszótér, ahol izgalmas
számítógépes játékra hívják az ahhoz kedvet érzõket (bõvebben a játékról is a www.millenaris.hu oldalon).
Ugyancsak nemrég nyitotta meg kapuit az Ability Park,
ahol a fogyatékos emberek mindennapjainak lehetünk részesei például a vaklabirintus, paralimpiai öltöztetõ, berendezett lakóterek segítségével.
A park területén hétvégenként rendszeresen egész napos gyerekprogramok várják a családokat.
Ha az idõjárás engedi, mindenképp érdemes felkeresni a
park szélén található különleges Zöld Péter játszóteret,
ahol a magyar népmesék alakjai kelnek életre.
Noha a Millenáris Park egész napos elfoglaltságot nyújt,
feltétlenül szeretnék egy a Parkhoz nagyon közel esõ apró
üzletet a figyelmükbe ajánlani. Talán nem minden szülõ ismeri a Lövõház utcában található Kispagony gyerekkönyv és
játékboltot (Kispagony, Lövõház u. 17, www.pagony.hu). Ez
az a hely, amit bárkinek ajánlok, aki igényes olvasnivalót
akar venni akár a pici, akár kamasz gyerekének. A hangulatos
helyiségben rendszeresen tartanak verses, mesés rajzolós
foglalkozásokat is.

Dr. Hollós Ildikó gyermekorvos
a nem kötelezõ védõoltásokról

Kálmán Dóra

- Mit kell tudni általánosságban a védõoltásokról?
A mai védõoltások javarészt mellékhatástól mentesek,
mellékhatás mindig akkor lép fel, ha nem teljesen egészséges szervezetre oltottunk. A védõoltások adását attól függõen kell eldönteni, kinek milyenek az anyagi és egyéb körülményei (van e nagyobb testvér, jár-e a gyermek közösségbe,
stb).
- Miért javasolják a védõoltásokat újszülött kortól oltani?
Mert minél kisebb a csecsemõ, annál súlyosabb lefolyású
lesz a betegség, ha megfertõzõdik.
- Ezen vírusok ellen a szoptatás nem véd?
Sajnos nem. A szoptatás egészségesen tartja a babát, de
védelmet ilyen módon nem nyújt. Ha elenyészõ mennyiségû
kórokozóval találkozik a szervezet, akkor le tudja küzdeni.
Nyílván ilyenkor nem mindegy, hogy anyatejes, vagy tápszeres a csecsemõ.
- Tekintsük át a legelterjedtebb, ajánlott védõoltásokat!
Az influenza nem egyetlen vírust, hanem víruscsoportot
jelent –nem minden évben ugyanaz a törzs fertõz -, ellene oltással védekezni nagyon nehéz. Ráadásul télen 2-3 hetente új
vírusok forognak a levegõben és náthás idõszakban nehéz eltalálni pár napot, amikor a gyerek teljesen egészséges.
A Prevenar védõoltás tüdõgyulladást okozó gennykeltõ
baktérium ellen hat. Azonban csak egyetlen baktérium által
okozott tüdõgyulladás típus ellen véd, ettõl még tüdõgyulladást számos más kórokozó elõidézhet. Nehéz a szülõ helyzete, mert tény és való, hogy ez a típusú baktérium nagyon
súlyos, komoly betegséget okoz. Ugyanakkor csekély az esélye, hogy egy olyan kisdedet fertõzzön meg, akinek nincs
testvére, nem jár közösségbe és a szülõk egészségesek
(felhívom a figyelmet, hogy az is fontos, hogy a szülõknek se
legyen elhanyagolt, kezeletlen légúti betegségük!).
A Menjugate nevû oltóanyag agyhártyagyulladás ellen
ajánlott. A betegség idegrendszeri tünetekkel jár. A gyermek elesett, sápadt, a betegséget hányás, 40°C -os láz kísérheti.
A bárányhimlõt úgy tanították az egyetemen, hogy az
egyetlen olyan betegség, amelynek még a szövõdménye sem
tud halálos kimenetelt okozni. Azonban azóta eltelt 20 év és
azt kell mondjam–saját tapasztalat és szakmai fórumokon is
ezt erõsítik meg -, hogy a helyzet megváltozott. A vírus legyengíti az immunrendszert, ami aztán egyéb betegségeknek a táptalajául szolgál. Ugyan a vírus változatlan maradt,
de a „küszöb” – amit átlépve felülfertõzõdik a beteg–ment
az évek során lejjebb és sajnos ma már a bárányhimlõ valóban nem egy veszélytelen betegség.
A bárányhimlõ ellen adott oltás talán az egyetlen kivétel
a felsoroltak közt, amely nem 100%-os védettséget nyújt.
Megismerteti a szervezetet a bárányhimlõ vírusával, ezért
nagyon komoly tünetek (kiütések test szerte, 40(C-os láz,
szövõdmények) nem jelentkeznek, de ettõl még kétes kiütések jelentkezhetnek, amit úgy mondunk, hogy „elkeni magát
a bárányhimlõ”. Attól kezdve, amikor az oltást beadjuk, sose
tudjuk, hogy volt-e a gyerek bárányhimlõs vagy sem. Azt
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sem tudjuk még biztosan, hogy életre szóló védettséget
ad-e az oltás, elvileg 5 évre garantált.
Ha a bárányhimlõt a gyermek elkapta, arra van egy viszonylag drága gyógyszer, amit érdemes beadni, az elsõ tünetek – kiütések–megjelenésekor (a gyógyszer neve: aciklovil) 5000 forint, ez a szer csökkentheti a tüneteket.
- Nõkre nézve milyen súlyos betegségeket okozhat, ha
valaki nem kapott ellene oltást és nem esett át a víruson?
Egy nõ esetében, akkor jár súlyos következménnyel, ha
áldott állapotban van, ugyanis a magzatnál fejlõdési rendellenesség léphet fel, vetélés is bekövetkezhet. Ilyen esetben elõször vérvétellel ki kell mutatni, hogy tényleg nem
esett e át az illetõ bárányhimlõn.
A Rotavírus egy kiszáradáshoz vezetõ, nagyon pulmináns
(gyors lefolyású) vírus. Óráról-órára rosszabbul vannak a
gyerekek, hányással, hasmenéssel jár. Ezek a tünetek szinte
csillapíthatatlanok normál gyógyszerekkel, és elõbb utóbb
kórházba kell vinni a gyermeket. Infúziós kezeléssel 2-3 nap
alatt rendezhetõ.
- Lehet-e ebbõl szövõdmény, vagy nagyobb baj, ha a
gyerek nem kerül idõben kórházba?
Igen, minden esetben vigyázni kell, hogy a gyermek ne
száradjon ki, ha ezt nem tudjuk megakadályozni (minden folyadék távozik a gyermekbõl), feltétlenül infúziót kell adni.
Az „B” típusú fertõzõ májgyulladásnak, egy kisebb gyermek akkor van kitéve, ha olyan egészségügyi intézményben
jár, ahol nem megfelelõen sterilen használnak spatulát, fogászati eszközt. De szexuális úton is megkapható, ezért ezt
a védõoltás 14 éves korban minden gyermek – kötelezõ oltásként–megkapja.
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Maradandó májgyulladást okozhat.
Az „A” típusú fertõzõ májgyulladás széklettel fertõz.
Nincs krónikus fajtája, ártalmatlan sárgaságot okoz, hányás
kísérheti.
A kullancs által terjesztett agyhártyagyulladás elleni oltást véleményem szerint elegendõ 2-3 éves kor között adni.
- Mennyire gyakoriak a betegséget terjesztõ, tehát
fertõzött kullancsok?
Pontos statisztikai adatokkal nem szolgálhatok, de tény,
évrõl-évre egyre több kullancs hordozza a kórokozót.
- Mire figyeljünk?
Ha természetbe megyünk, próbáljunk minél zártabb ruhát felvenni, kirándulás után pedig minden esetben vizsgáljuk át a gyermekeket és magunkat is.
- Milyen támogatásokat vehetnek igénybe azok a családok, akik anyagilag nem engedhetik meg maguknak ezeket az oltásokat?
A Prevenar-ra adnak támogatást, elvileg 5000 forintért
meg lehet kapni, de túl sok feltételhez van kötve. Például, ki
kell mutatni a gyermek torkából a kórokozót.
- Ha a szülõk segítségre szorulnak az oltásokkal kapcsolatban, kihez fordulhatnak?
Forduljanak bizalommal a gyermekorvoshoz és védõnõkhöz.
- Ha a szülõk eldöntötték, melyik oltást szeretnék
gyermeküknek beadatni mi a menete ennek?
Felkeresik a gyermekorvosukat, aki felírja a kívánt oltást
receptre, mely a gyógyszertárakban kiváltható, ezzel újra
felkeresi a gyerekorvost, aki beadja az oltást.
- Köszönöm a tájékoztatást!

Oltás alkalmazása (Adagolás)

Ár (tájékoztató jellegû,
adagonként)

Hepatitis A
/VAQTA Junior/

„A” típusú májgyulladás ellen (széklettel terjed)

2-17 év: 2x0,5 ml
Felnõtteknek: 2x1 ml

4.402 Ft

Hepatitis B
/Euqerie B/

„B” típusú májgyulladás ellen (nem
steril egészségügyi közegben és
szexuális úton terjed)

14 éves kor alatt ajánlott

2.500 Ft

*Bárányhimlõ
/Varilrix/

Ajánlott 15 hónapos kortól

9 hónapos kortól 12 éves korig egyszer
13 éves kortól 2 adag

6.748 Ft

Influenza
/több oltóanyag van forgalomban/

Tünetek enyhítése

Már 3 éves kor alatt is adható
A vakcinák kizárólag egyetlen influenza szezonban használhatók fel

Minden oltóanyag más áron kapható

*Kullancs encephalitis
/Encepur Junior/

Kullancs okozta agyhártyagyulladás
ellen

2-12 éveseknek 3 oltás elosztva

*Meningococcus Agyhártyagyulladás
/Menjugate/

Agyhártyagyulladás ellen

2-11 hónaposoknak 2 oltás
12 hó fölött 1 oltás (felnõtteknek is)

*Pneumococcus
/Prevenar/

Tüdõgyulladás, agyhártyagyulladás
okozta szepszis ellen véd

/Pneumovex 23/

Akik nem kaptak Prevenart, mert
anyagi helyzetük nem engedte meg.

2-6 hó: 3 oltás
7-11 hó: 2 oltás
12-23 hó: 2 oltás
2-5 éveseknek: 1 emlékeztetõ (nem
szükséges)
2 éves kortól adható, 4-5 éveseknek
ajánlott

*Rota
/ROTARIX/

Kizárólag csecsemõk részére.
Hasmenés, hányás okozta kiszáradás ellen.

2 adagból áll a sorozat 24 hetes korig adható

/Rot Teq/

26 hetes korig bezárólag

3 adagból áll a sorozat

1.721 Ft
3.974 Ft
6.623 Ft
15.957 Ft

1.300 Ft

17.981 Ft
14.629 Ft

A doktornõ a csillaggal jelölt oltásokat ajánlja (1,5 éves kortól).
Egy kórokozóval szemben több készítmény is forgalomban lehet (több néven), amennyiben több gyártó cég dobott a piacra
azonos hatású oltóanyagot.
Szilágyi Andrea

