
 
BARANYA MEGYEI KORMÁNYHIVATAL 

NÉPEGÉSZSÉGÜGYI SZAKIGAZGATÁSI SZERVE 
Nemzetközi Oltóhely 

 

KÉRJÜK NYOMTATOTT NAGYBETŰVEL KITÖLTENI! 

Kérelem utazók egészségügyi tanácsadásához és/vagy védőoltásaihoz 

 
 

NÉV/Útlevélben szereplő: ___________________________________________________________________  

SZÜLETÉSI IDŐ/: ____________________________  TELEFONOS ELÉRHETŐSÉG: ______________________  

LAKCÍM/:________________________________________________________________________________  

TAJ-SZÁM/:______________________________________________________________________________  

ÚTI CÉL/: ________________________________________________________________________________  

INDULÁS IDŐPONTJA/: ___________________________________________________________________  

TARTÓZKODÁS IDŐTARTAMA (országok/nap)/: ______________________________________________  

UTAZÁS MÓDJA (aláhúzandó)/: 

 egyéni/ családi/ csoportos/ 

UTAZÁS CÉLJA (aláhúzandó)/: 

 pihenés/ felfedező (természetjárás)/ 

 üzleti/munkavállalás családlátogatás/ 

 kalandozás városokban/ tartós kiküldetés/ 

 tanulmányút/ 

ELHELYEZÉS (aláhúzandó)/: 

 luxus szálloda/ városi szálloda/ 

 ifjúsági szálló/motel kemping, vadkemping/ 

 civilizációtól távol eső hely/  magánház/ 

 

SZEMÉLYES INFORMÁCIÓK/: 

-Tartós betegség/ pl. cukorbetegség, asztma, szívbetegség, stb./.): 

________________________________________________________________________________________  

-Közelmúltban lezajlott betegségei/: 

________________________________________________________________________________________  

-Jelenlegi (tartósan szedett) gyógyszerei/: _______________________________________________________  

________________________________________________________________________________________  

-Allergia/: étel/:__________________________  gyógyszer/: _______________________________________  

 egyéb/:__________________________________________________________________________  

-Jelen terhesség/:___________________________________________________________________________  

- Volt-e rosszulléte vérvétel vagy injekciózás kapcsán/: ____________________________________________  

UTAZÁSSAL KAPCSOLATOS KORÁBBAN KAPOTT VÉD ŐOLTÁSOK (ALÁHÚZANDÓ): 

-Sárgaláz ellen:     Stamaril 

-Hepatitis A+B ellen:   Twinrix 

-Hepatitis A ellen:    Havrix    Vaqta 

-Hepatitis B ellen:     HBVAX II   ENGERIX B 

-Hastífusz ellen:     TYPHERIX   TYPHIM Vi 
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-Tetanusz ellen 

-Diftéria-tetanusz ellen 

-Poliomyelitis (gyermekbénulás) ellen Sabin cseppen 

-Veszettség ellen 

-Meningitisz (agyhártyagyulladás) ellen 

-Kanyaró – rubeola – mumpsz (MMR, PRIORIX) ellen 

-Kullancsencephalitis (kullancs okozta agyvelőgyulladás) ellen  Encepur  FSME 

-Kolera ellen 

-Pneumococcus ellen 

-Influenza ellen 

-MALÁRIA ELLEN TABLETTA  (kapott-e, mit kapott, okozott-e panaszt?):  

_____________________________________________________________________________________________________________  

Megjegyzés/: A kérdésekre adott pontos válaszok befolyásolhatják az oltások beadhatóságát, az oltási reakciót és 
az utazás biztonságát is. A védőoltás beadása előtt mindenki kap orvosi tájékoztatást, mindenkinek egyénenként 
értékeljük olthatóságát, mely a számlán tanácsadási/oltási díjként szerepel (személyenként). Ugyanazon 
oltóanyaggal történő ismétlő oltásra visszatérőket ez az alapdíj már nem terheli./ 
Nyilatkozat/: Az utazással kapcsolatos, valamint a szükséges, és önkéntesen vállalt oltásokról (azok 
esetleges reakciójáról), a felvilágosítást, tájékoztatást megkaptam, kérem azok beadását./ Az oltás felvétele 
után esetenként allergiás reakció léphet fel, ezért 30 percig még a helyszínen tartózkodom.  Ha ez idő előtt 
távozom, az saját felelősségemre történik. 
 _________________________________ 
*  18 év alatti utazó esetében a szülő aláírása szükséges.                                                 utazó aláírása *  
 
JELENLEGI UTAZÁSÁVAL KAPCSOLATOS OLTÁSOK: 

Oltás napja:     Jelen tanácsadáson kapott oltások:                Oltás helye: Felkar  
         (J-B) 

__________   ______________________________________/__________ / ___________________________  

__________   ______________________________________/__________ / ___________________________  

__________   ______________________________________/__________ / ___________________________  

__________   ______________________________________/__________ / ___________________________  

__________   ______________________________________/__________ / ___________________________  

__________   ______________________________________/__________ / ___________________________  

__________   ______________________________________/__________ / ___________________________  

__________   ______________________________________/__________ / ___________________________  

__________   ______________________________________/__________ / ___________________________  

__________   ______________________________________/__________ / ___________________________  

                                        tanácsadási díj ____________Ft 

Megjegyzés:            ÖSSZESEN:_________________________Ft 
 
__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

 
Pécs, 2012. ____________________  
 
 _____________________________________ 
   oltó/tanácsadást végző orvos 


