
 

Tájékoztató a 3Fluart influenza elleni védőoltással kapcsolatban 

 

Az oltóanyag elölt vírust tartalmaz, ezért az oltást követően a vakcinától nem alakulhat ki 

influenzafertőzés. Az oltást követő légúti betegség véletlen egybeesés következménye, és más légúti 

kórokozó váltja ki. 

Az influenza védőoltás kis százalékban okozhat mellékhatásokat: 

 Lehetséges helyi mellékhatások: az oltást követően a beadás helyén kialakulhat lokális 

fájdalom vagy bőrpír, ami általában 2 napon belül, önmagától megszűnik. 

 Lehetséges általános mellékhatások: hőemelkedés, fejfájás, rossz közérzet, izom- és ízületi 

fájdalmak. Ezek a reakciók 6-12 órával az oltóanyag beadását követően alakulhatnak ki, és 1-2 

napig tarthatnak. 

 Igen kis százalékban súlyos mellékhatások is felléphetnek, azonban az elmaradó védőoltás 

miatt bekövetkező influenza vírus fertőzés szövődmény aránya jóval magasabb az oltás okozta 

esetleges szövődmények kockázatánál. 

Nyilatkozat 

Alulírott kijelentem, hogy: 

 a megelőző 5 napban nem volt légúti fertőzésre utaló tünetem (hőemelkedés, láz, köhögés, 

orrfolyás, ezzel kapcsolatos izom fájdalom), sem hasmenéses panaszom, 

 szteroid vagy immunrendszert befolyásoló kezelés alatt jelenleg nem állok (kivéve a nazális 

szteroid készítményeket), 

 a ki nem védhető esetleges szövődmények jelentkezése esetén háziorvosomat (mivel kellő 

körültekintéssel járt el) nem hibáztatom, az oltást végző személlyel szemben mindenféle 

kártérítési, vagy felelősségre vonási eljárás jogáról lemondok. 

Tudomásul veszem, hogy az oltás nem kötelező, ezért a kockázatot én vállalom. 

Jelen járványügyi helyzetben az alábbi kiegészítő részt is tudomásul veszem: 

 igazolt COVID-19 fertőzött vagy COVID-19 fertőzésre gyanús beteggel az elmúlt 10 napban 

közvetlen kontaktusba nem kerültem, 

 mivel a COVID-19 vírus fertőzött beteg a lappangás ideje alatt gyakran tünetmentes, a fenti 

kérdésekre adott nemleges válasz ellenére sem zárható ki 100 %-os biztonsággal valaki 

fertőzöttsége. Az influenza védőoltás beadása és az új típusú korona vírus (SARS-Cov2) 

hordozás közötti kölcsönhatás jelenleg nem ismert, ezért az ezzel kapcsolatos egészségügyi 

problémák fellépése esetén az oltást beadó egészségügyi dolgozót emiatt nem tartom 

felelősnek. 

Az oltással kapcsolatos kérdéseimet feltehettem, azokra kielégítő választ kaptam, amit szintén 

megértettem. A védőoltás beadására vonatkozó beleegyezésemet a tájékoztatás megértése alapján 

minden kényszertől mentesen adom. Mindezek alapján kérem, hogy a fenti, influenza elleni 

védőoltásban részesítsenek. 

 


