TÁJÉKOZTATÓ
COVID-19 Vaccine AstraZeneca oltás beadásához
INTÉZMÉNY NEVE: SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI KÓRHÁZAK ÉS EGYETEMI
OKTATÓKÓRHÁZ TAGINTÉZMÉNYEI
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Tájékoztatjuk, hogy Ön az AstraZeneca COVID 19 elleni vakcinát kapja, mely elősegíti,
hogy az immunrendszer (a szervezet természetes védelme) antitesteket és a vírus ellen ható
vérsejteket termeljen, így nyújtson védelmet a koronavírus fertőzés ellen. A COVID-19
Vaccine AstraZeneca úgynevezett monovalens vakcina, amely a SARS-CoV-2 vírus
tüskefehérjéjét kódoló, szaporodásra képtelen adenovírust tartalmaz.
Az oltást izomba kell beadni, lehetőleg a felkar deltaizmába. A COVID-19 Vaccine
AstraZeneca-val történő oltási sorozatban két különálló, egyenként 0,5 ml-es adagot kell
beadni. A második adagot 4-12 héttel (28-84 nappal) az első adagot követően kell
alkalmazni.

Figyelmeztetések, ellenjavallatok, javaslatok
1. A védettség a COVID-19 Vaccine AstraZeneca első dózisát követően körülbelül 3 héttel
alakul ki. Lehetséges, hogy a második adag beadását követő 15 napig a védettség nem
teljes. Mint minden vakcinánál, a COVID-19 Vaccine AstraZeneca-val történő oltás
esetében is előfordulhat, hogy az nem biztosít védelmet minden beoltott személy
számára. Ezért az oltás után is be kell tartani az általános járványügyi biztonsági
előírásokat (pl. maszk viselése).
2. Immunrendszer működését gátló kezelésben részesülők (daganatos kezelés,
transzplantáció, egyéb okból immuran, steroid kezelés stb), valamint autoimmun
betegségben szenvedők esetén az oltás kevésbé lehet hatékony a fertőzéssel szembeni
védelem terén, de beadása nem kontraindikált.
3. Alvadási zavar, vagy alvadásgátló kezelés mellett az oltás fokozott óvatossággal adható, de
nem ellenjavallt.
4. Jelenleg a várandós vagy szoptató nőknek, illetve a 18 évnél fiatalabb gyermekeknek
és serdülőknek az oltás nem javasolt
5. Felhívjuk a figyelmet, hogy a fogamzásképes nők a második oltás után legalább 2
hónapig kerüljék a terhességet.

6. Magas lázzal járó betegségben, súlyos fertőzés esetén az oltás beadása kontraindikált.
Enyhe hőemelkedés, meghűléses panaszok mellett az oltás beadható.
7. Azon személyek, akiknek kórtörténetében ismeretlen eredetű, azonnali anafilaxiás
reakció szerepel, nem kaphatják meg a védőoltást. A vakcina második adagját nem
szabad beadni azoknak sem, akik anafilaxiás reakciót mutattak az első oltás alkalmazása
során.

Lehetséges oltási reakciók, mellékhatások, szövődmények
A védőoltás beadása után oltási reakciók fordulhatnak elő. Ezek közül a leggyakoribbak:
fájdalom a beadás helyén, fejfájás, hidegrázás, fáradtság, izomfájdalom, láz, injekció beadási
helyén jelentkező duzzanat. Nagyon ritkán előfordulhat: megnagyobbodott nyirokcsomók,
rossz közérzet, végtagfájdalom, álmatlanság, viszketés az injekció beadási helyén.
Ezek általában enyhék vagy közepesen súlyosak és a vakcina beadása után pár napon belül
elmúlnak.
A legsúlyosabb, de nagyon ritka következmény a heveny súlyos allergiás reakció,
anafilaxiás sokk, melynek bevezető tünetei lehetnek: torokduzzanat, bőrpír, kiterjedt
bőrviszketés, csalánszerű kiütések, szédülés, fulladás, arc, szem, egyéb testtájak hevenyen
fellépő duzzanata. Ezek a beadást követően néhány percen belül lépnek fel, ezért kérjük, hogy
az oltás után legalább 15 perc várakozási időt feltétlenül töltsön el az oltóhelyen, és azonnal
jelezze az oltásban résztvevő személyeknek a panaszát.
☐A fenti tájékoztatást elolvastam, önként, befolyástól mentesen hozzájárulok a
COVID 19 elleni vakcina beadásához, amennyiben a fentiek és a később kitöltésre kerülő
kérdőív alapján kontraindikációja nincs.
☐ Az oltóhely, mint egészségügyi szolgáltató, és az NNK által kiadott adatkezelési
tájékoztatókat megismertem.
☐Hozzájárulok személyes és egészségügyi adataim járványügyi célból történő kezeléséhez a
kórház, a Nemzeti telefonos egészségügyi szolgálat valamint az NNK által.
☐Hozzájárulok, hogy az oltóhely illetve a Nemzeti telefonos egészségügyi szolgálat az oltással
kapcsolatban részemre SMS-t, e-mail üzenetet küldjön, vagy telefonon keressen.
Az oltást követően, esetenként allergiás reakció léphet fel, ezért 15 percig még a helyszínen
tartózkodom. Ha ez idő előtt távozom, az saját felelősségemre történik.
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Oltott személy, vagy gondnoka aláírása
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