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A Nemzeti Népegészségügyi Központ március 26-án engedélyezte a várandósok koronavírus 

elleni oltását, ezzel egyidőben bejelentették a szoptató édesanyák oltásának lehetőségét is.  

A várandós anyák előzetes regisztráció után, háziorvosi vagy szülész orvosi javaslattal, 

időpont egyeztetést követően, a várandós gondozási könyvvel érkezzenek az oltópontokra.  

A szoptató édesanyák előzetes regisztráció után, háziorvosi vagy szülész orvosi javaslattal, 

időpont egyeztetést követően, a szülésről szóló zárójelentéssel, a jelenlegi szoptatás tényéről, 

védőnő által kiállított igazolással érkezzen az oltópontra. 

 

  

A folyamatot az alábbi részletekkel segítjük:  

Védőnők részére letölthető igazolásminta. (csatolva) 

  

Semmelweis Egyetem kismama oltópontok: 

 Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika 1082 Budapest, Üllői út 78/A.   

 I. sz. Gyermekgyógyászati Klinika 1083 Budapest, Bókay János u. 53-54. 

 Szent Rókus Klinikai Tömb 1085 Budapest, Gyulai Pál u. 2.  

 Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinika 1122 Budapest, XII. Városmajor u. 68. 

Mi kell a várandós és szoptató anyák oltásához? 

 Regisztráció: https://vakcinainfo.gov.hu/ 

 A várandós- vagy szoptató anya hívja fel a háziorvost, vagy szülész-nőgyógyászt, az 

oltási javaslatért (ez intézhető online EESZT felületen is). 

 Az oltásra csak egyeztetett időpontra menjen a kismama! 

 A Semmelweis Egyetemen oltási időpontot ezeken a számokon kell egyeztetni: 

+36/30 016 4000; +36/30 016 4185; +36/30 016 4186; +36/30 016 4187. 

 A Kismama, ha módjában áll, töltse le és töltse ki a hozzájáruló nyilatkozatot: 

https://vakcinainfo.gov.hu/hirek/hozzajarulo-nyilatkozat-nyomtassa-ki-toltse-ki-es-

vigye-magaval-az-oltasra-6051c34e6f2ef 

 A várandós anyák vigyék magukkal várandós gondozási könyvüket is. 

 A szoptató édesanyák vigyék magukkal a szülésről szóló zárójelentést.  

 A szoptató édesanyák a védőnőtől kérjenek igazolást a szoptatásról.  

A védőnői igazolást — kerülve a személyes kontaktust — ki lehet úgy is adni, hogy a 

szoptató anya kérésbejelentését követően a védőnő kitölti az igazolásmintát, aláírja, 

lepecsételi, kinyomtatja és beszkennelve vagy lefotózva elküldi az anyának e-mail-en, vagy 

messenger-en, wiber-en, stb. A védőnő az igazolás kiadását rögzíti a gondozási 

dokumentációban.  

 

 

 



HITELES MÉDIA INFORMÁCIÓK, TÁJÉKOZTATÓK 

 M1 csatorna Ma este 03.22 

Veszélyezteti a Covid a várandósokat 7’40’’-től 

https://hirado.hu/belfold/video/2021/03/22/veszelyezteti-a-covid-a-varandosokat# 

 M1 csatorna Ma este 03.28.  

Oltják a kismamákat 10’08”-től 

https://mediaklikk.hu/video/ma-reggel-2021-03-28-i-adas-3/ 

 

 

 

 Itt a szakmai ajánlás - A várandósok is kérhetik az oltást 

  
A koronavírus elleni oltások eddigi egyre kedvezőbb nemzetközi tapasztalatai és tudományos 

ajánlásai alapján az a szakmai ajánlás született, hogy a várandósok is kérhetik az oltást. 

Minden esetben egyéni mérlegelés szükséges az oltásról, amelyhez a Magyarországon jelenleg 

elérhető vakcinák közül a Pfizer és a Moderna vakcinákat lehet használni. Az első oltást a 

terhesség 12. hete után, a második oltást a szülés után javasolt beadni. Az oltást kérő várandós 

nő a vakicinainfo.gov.hu honlapon történt regisztrációja után a háziorvosánál jelentkezzen, aki 

gondoskodni fog az oltás megszervezéséről.  Javasolt, hogy a várandós, illetve szükség esetén 

az oltóorvos is mindenképen konzultáljon nőgyógyásszal/kezelőorvossal. 

A várandósok védőoltására vonatkozóan a klinikai vizsgálatok még nem zárultak le, 

ugyanakkor az eddig rendelkezésre álló adatok sem vetnek fel aggályokat. A várandósok 

védőoltását indokolja, hogy körükben a súlyos koronavírus-betegség és a szövődmények 

kockázata magasabb. 

A szakmai ajánlás a Szakmai Kollégium Infektológiai Tagozatának és a Heim Pál 

Gyermekkórház kezdeményezésére a Szakmai Kollégium Szülészet, Nőgyógyászat Tagozat 

egyetértésével jött létre, amelyet eljárásrend formájában az egészségügyi szolgáltatók – tehát 

az oltópontként működő háziorvosok és kórházak is megkapnak. Az eljárásrend részletesen 

tartalmazza azt is, hogy milyen rizikófaktorokat kell mérlegelni a várandós oltásánál. 

Amennyiben nagy a fertőződés kockázata, mert pl. egészségügyi dolgozó a várandós, illetve 

alapbetegségei miatt nagy a rizikója annak, hogy súlyos megbetegedés alakul ki a vírusfertőzés 

esetén, akkor javasolt az oltás. 

A védőoltás előnyeit és kockázatait a várandósság esetében tehát mindig egyénileg kell 

mérlegelni, és ennek kapcsán a várandósnak teljes körű tájékoztatást kell nyújtani. A 

várandósnak minden esetben írásos belegyező nyilatkozattal kell megerősítenie, hogy kéri az 

oltást. 

Az oltást igénylő a várandósokat kérjük, hogy ha még nem tették, akkor regisztráljanak a 

vakicinainfo.gov.hu honlapon, majd ezután vegyék fel a kapcsolatot a háziorvosukkal, aki 

gondoskodni fog az oltás megszervezéséről. 

https://koronavirus.gov.hu/cikkek/itt-szakmai-ajanlas-varandosok-kerhetik-az-oltast 

  

  

 Novák Katalin: elindult a várandósok önkéntes beoltása 

  
Miután a szakmai állásfoglalás megszületett a várandósok oltásának lehetőségéről, soron kívül 

lehetővé teszik a kismamák biztonságos vakcinával történő beoltását - írta Novák Katalin 

családokért felelős tárca nélküli miniszter vasárnap a közösségi oldalán. 

https://hirado.hu/belfold/video/2021/03/22/veszelyezteti-a-covid-a-varandosokat
https://mediaklikk.hu/video/ma-reggel-2021-03-28-i-adas-3/
https://koronavirus.gov.hu/cikkek/itt-szakmai-ajanlas-varandosok-kerhetik-az-oltast


Közölte: arra kérik a várandósokat, hogy regisztráljanak a www.vakcinainfo.gov.hu honlapon, 

majd vegyék fel a kapcsolatot a háziorvossal, aki megszervezi az oltásukat a kórházi 

oltóponton. 

A miniszter ismertette: minden megyében és a fővárosban is lesz kijelölt kórházi oltópont, ahol 

a regisztrációt követően a várandós előzetesen maga is kérhet majd időpontot az oltásra. Ezek 

listáját és elérhetőségét jövő hét közepén teszik közzé a koronavirus.gov.hu honlapon. 

Novák Katalin arra kérte a várandósokat, hogy az oltáshoz ne felejtsék otthon a 

várandósgondozási kiskönyvüket sem. 

Az oltáshoz Pfizer- és Moderna-vakcinákat lehet használni a szakmai iránymutatás szerint, 

amely az első oltást a várandósság 12. hete után, a második oltást a szülés után javasolja beadni 

– írta bejegyzésében a családokért felelős tárca nélküli miniszter. 

https://koronavirus.gov.hu/cikkek/novak-katalin-elindult-varandosok-onkentes-beoltasa 

   

 Beutalóval oltják a kismamákat az oltóponton 
Extra oltópontot hozott létre a várandós és szoptató kismamák számára a Semmelweis Egyetem. 

A nagy érdeklődés miatt a továbbiakban csak azokat a várandósokat oltják be a hétvégén, akik 

a megfelelő beutalóval és várandósgondozási kiskönyvvel érkeznek. 

A Semmelweis Egyetem azt közölte a honlapján, hogy a kismamák a második vagy a harmadik 

trimeszterben kaphatják meg az első vakcinát, az ismétlő oltást pedig a szülést követően. A 

szoptató édesanyák az előírások szerint bármikor felvehetik az első oltást, majd öt héttel később 

az ismétlő vakcinát. 

A várandósokat a háziorvosok és a nőgyógyászok utalhatják be az oltópontokra, a Semmelweis 

Egyetem szombattól extra oltópontot alakított ki számukra, ahol Merkely Béla rektor utasítása 

szerint soron kívül kapják meg a vakcinát. 

A Pfizer- és a Moderna-vakcinákkal már biztosan olthatók a kismamák, a várandós kérésére és 

kezelőorvosának kockázat-előny értékelése alapján. 

Az oltás előfeltétele a vakcinainfo.gov.hu felületen való regisztráció. A Semmelweis 

Egyetemen szombat délutánig hivatalosan mintegy 100 fő számára történt időpontfoglalás 

ennek megfelelően az egyetemi oltópontokra, ennek a létszámnak ugyanakkor a többszöröse 

jelent meg. Késő délutánig közel ezer oltást adtak be az egyetem munkatársai. 

"A Semmelweis Egyetem elhivatott annak érdekében, hogy mielőbb minél több leendő és 

szoptató édesanya megkaphassa a védőoltást, ugyanakkor az oltások zavartalanságának 

biztosítása és a várakozási idők csökkentése érdekében priorizálni szükséges. Így a nagy 

érdeklődés miatt a továbbiakban csak azokat a várandósokat oltja be az egyetem a hétvégén, 

akik a megfelelő beutalóval és várandósgondozási kiskönyvvel érkeznek. A szoptató 

kismamáktól azt kéri az intézmény, hogy leírt módon a jövő hétre kérjenek maguknak 

időpontot". (forrás: semmelweis.hu, MTI) 

http://medicalonline.hu/eu_gazdasag/cikk/beutaloval_oltjak_a_kismamakat_az_oltoponton 

magyarnemzet.hu – 03.28. 

Novák Katalin: Elkezdődött a várandósok oltása 

Novák Katalin, a családokért felelős tárca nélküli miniszter a hivatalos kormányzati oldalán 

közzétett bejegyzésében számolt be az eseményről. (…) 

https://magyarnemzet.hu/belfold/novak-katalin-elindult-a-varandosok-onkentes-beoltasa-

9580259/ 

 

  

 

https://koronavirus.gov.hu/cikkek/novak-katalin-elindult-varandosok-onkentes-beoltasa
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