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Az internetes videómegosztó portá-
lokon népszerű Dr. Gödény videóin 
kívül, egy másik „dokinál” is fel-
bukkan az oxfordi tanulmány és 
az „50%-a a lakosságnak immuni-
zálódott” című marhaság. Tamási 
József doktor Magyarország-szerte 
híres az oltásellenes magatartá-
sáról, most viszont pont nála, az 
ő blogján közzétett cikkből vehető 
ki, hogy mekkora hazugságról  is 
beszélünk.

A doki, a saját blogján ugyanis 
megosztja az oxfordi tanulmány-
hoz vezető linket – mármint egy 
valamit, amiről azt gondolja, hogy 
úgysem kattint rá senki, hogy le-
ellenőrizze – és a link persze nem 
az oxfordi tanulmányhoz vezet, 
hanem egy semmitmondó Ya-
hoo-cikkhez, amit egy sehol sem 
jegyzett angol nyelvű blogger je-
gyez. Ennek a cikknek a címében 
szerepel az, hogy a brit lakos-
ság „50%-a immunizálódott” a 
szóban forgó oxfordi tanulmány 
szerint. Pontosabban, a yahoo-s 
cikk szerzője szerint nem az ox-
fordi tanulmány állítja mindezt, 
hanem ő, mint szerző erre követ-
keztet, ezt a saját véleményt fo-
galmazta meg a cikk írásakor. A 
yahoo-s cikk szerzője ugyanakkor 
az oxfordi tanulmány bemutatá-
saként linkeli a  Financial Times 
egyik cikkét, amelynek a címében 
ez áll: „a brit lakosság 50% fertő-
ződhetett meg a vírussal” – ma-
gyarán, nem immunizálódtak, 
hanem megfertőződtek. A yahoo-s 
cikk sem állítja azt, hogy az Ox-
fordi tanulmány szerzői szerint 
zajlott volna le az immunizáció, 
hanem így fogalmaz:  “New Oxford 
study suggests millions of people 
may have already built up corona-
virus immunity” – tehát a szóban 
forgó tanulmány azt sugallja, hogy 
akár úgy is értelmezhető stb.

A szerző egyébként is feltételes 
módban fogalmaz: “If her work is 
accurate, that would likely mean a 
large swath of the population has 
built up resistance to the virus.” – 
tehát a tanulmány egyik szerzőjére, 
a cikkben is idézett Sunetra Gupta 
járványelméleti (theoretical epide-
miologist) szakemberre hivatkozva 
állítja, hogy HA igaza van abban, 
amit a tanulmányban állít, AK-
KOR VALÓSZÍNŰLEG (likely mean 
– tehát: nem egyértelműen!) szó 
lehet arról, hogy a lakosság jelen-
tős része (large swath) immunitást 
szerzett. Azóta ez ezerszeresen is 
kiderült, hogy nem igaz, a tanul-
mány nem is tanulmány, hanem egy 
modellezés, ami tulajdonképp csak 
vázlat (draft ). És önmagukat komoly 
orvosnak felmutató emberek ebből 
hozták ki azt a magyar nyelvű tér-
ben, hogy a lakosság fele immuni-
zálódott Nagy-Brittaniában.

A járványtagadók egyik kedvenc 
érve, hogy nincs is annyi halott va-
lójában, mert egy csomó halálos 
áldozatot úgy tüntetnek fel a ko-
ronavírus áldozatának, hogy azok 
valójában szív- érrendszeri, vagy 
egyéb krónikus betegségben huny-
tak el. Ez viszont egy akkora fél-

rebeszélés, hogy kár is cáfolni, mi 
több, egy mondatnál hosszabban 
nem is lehet leírni, hogy miért téves 
mindez.

Az az egy mondat így hang-
zik: amennyiben valaki krónikus 
betegséggel kerül kórházba, de más 
betegséggel, és ott életét veszti, ak-
kor a halál alap okának a krónikus 
betegséget tüntetik fel.

Ennyi az az egy mondat. Az 
influenza esetében is így tüntetik 
fel – ami esetünkben azért lénye-
ges, mert a vírusgerillák másik 
kedvenc „érve”, hogy influenzában 
többen halnak meg évente, mint 
koronavírusban. Érdekes, egyelőre 
még csak április van, honnan tud-
ják ezek, mi lesz a koronajárvány 
vége? De maradjunk a halál oká-
nál: a magyarországi Központi Sta-

tisztikai Hivatal már a járvány ele-
jén felhívta a figyelmet arra, hogy 
a pandémia idején is ugyanúgy kell 
felvezetni a halotti bizonyítványra 
a halál okát, mint a boldog békeidő-
ben, azaz: ha az elhunytnak olyan 
krónikus, például szív- és érrend-
szeri vagy rosszindulatú daganatos 
betegsége volt, amely önmagában 
is halálhoz vezethetett volna, a 
koronavírus-fertőzést (akárcsak 
az influenzát vagy a legtöbb más 
fertőző betegséget) a kísérő beteg-
ségek között kell feltüntetni, az 
elhunyt halálának alap oka pedig 
a korábban fennálló krónikus be-
tegség. Csak abban az esetben kell 
a fertőzést alapbetegségként feltün-
tetni, ha az okozta közvetlenül a 
halálozást. Ennek eldöntése, illetve 
a halottvizsgálati bizonyítvány ki-
töltése az orvos feladata.

Mit jelent ez?

Vegyük egy szívbetegségben szen-
vedő átlagos polgár példáját: 
amennyiben koronavírusos lesz, 
kórházba kerül és ott meghal, ak-
kor a halottvizsgálati bizonyít-
ványra a szívbetegséget írják fel, 
mint a halálhoz vezető okot – a CO-
VID–19 pedig a kísérőbetegségek 
között szerepel majd. A járványta-
gadók logikája pedig az így kelet-
kező adathalmazt arra használja, 
hogy bebizonyítsa: nem is annyi az 
ennyi, tehát, akik meghaltak, azok 
nem koronavírusban, hanem szív-
betegségben haltak meg.

Ők viszont a koronavírus áldo-
zatai, mindenféle külön mese nél-
kül! Egy átlagos szívbeteg évekig, sőt, 
évtizedekig is boldogan élhet, ameny-

nyiben rendesen szedi gyógyszereit, 
vigyáz magára, rendszeresen jár or-
vosi kontrollra stb. Viszont a szerve-
zete nem fog kibírni egy koronavírust, 
mert a COVID–19 kétoldali tüdőgyul-
ladást okoz, ami miatt a szíve nem jut 
elég oxigénhez – nem a koronavírus 
miatt hal meg, persze, hogy nem, ha-
nem az oxigénhiány miatt.

Népszerű teória, hogy Olaszor-
szágban a kórházi adminisztráció 
elkezdte felvezetni a koronavírus-
ban elhunytak adatlapjára azok 
krónikus betegségeit – ezt annak az 
állításuknak igazolására használják 
egyesek, hogy valójában jóval keve-
sebb az olaszországi áldozat annál, 
amit a médiában olvashatunk.

Itt jeleznénk, hogy a mainstream 
média az olasz kórházak hivata-
los adataira támaszkodik, több tíz, 
adott esetben több száz orvos, ápo-

ló látja ezeket, aligha maradhatna 
titokban, ha a számokat akarattal 
és brutálisan felfelé kerekítenék. 
Márpedig ez semmit sem jelent, ha 
most, utólag vezetik rá a halotti bi-
zonyítványra, hogy szívbeteg volt  
–  ahogy azt fentebb taglaltam, ez 
nem azt jelenti, hogy nem a koroná-
ba halt bele – sőt! 

Kásler Miklós emberi erőforrások 
minisztere a járvány magyarországi 
kezdetének idején, a félreértéseket 
elkerülendő, tájékoztatót küldött 
szét a kórházaknak arra vonatkozó-
an, hogy a járvány idején is marad 
a halál okának WHO protokolljához 
igazított, és a világon (legalábbis a 
WHO-tagállamok által) egységesen 
használt kitöltési útmutató. 

A magyarországi ellenzék egy ré-
sze ezt arra használta fel akkoriban, 

hogy a koronaáldozatok valós szá-
mának eltitkolásával vádolja meg a 
minisztert. A járványtagadók később 
pont erre a módszertanra hivatkoz-
va próbálják a társadalmi fegyelmet 
fellazítani, mondván, hogy nem is 
olyan veszélyes, hisz nincs annyi 
áldozat stb. az ügyből végül kisebb 
botrányt is sikerült kavarnia a ma-
gyar ellenzéknek, viszont érdekes 
módon pont a magyarországi ellen-
zéki sajtó tette helyre az ügyet!

Bemutatunk most két halotti bi-
zonyítványt – az egyik egy krónikus 
betegségben szenvedő, koronavírus 
miatt meghalt páciensé, a másik pedig 
egy krónikus betegség nélküli pácien-
sé, aki szintén elhunyt a vírus miatt.

A szkeptikusok azt mondják az 
első esetre, hogy nem is koronás az 
áldozat, mert alapbetegsége a szív-
betegség. Ahhoz viszont, hogy ezt 

megtudja, mármint azt, hogy nem 
koronás az áldozat, ahhoz a 25 II-es 
rovatot is néznie kell, különben nincs 
amiért ezt kijelentse. Magyarán a 
25 II-ben, első példánkon zölddel 
feltüntetett rovatban szereplő CO-
VID–19 adatra mondja azt, hogy nem 
igaz, mivel a pirossal jelölt 25 I-ben 
a szívbetegség szerepel. Igen ám, de 
azt már nem veszi fi gyelembe, hogy a 
krónikus betegségekkel NEM rendel-
kező halálos áldozatok esetében a 25 
I. rubrika üres!

 Na, így lehet könnyen csökkente-
ni az áldozatok számát.

A halálozási ráta – kis orvosi ma-
tek: itt két külön fogalmat kell tisz-
tába tennünk: az ESETEK halálozási 
arányát (case fatality rate), és a FER-
TŐZÖTTEK halálozási arányát (in-
fection fatality rate) – bár erről már 

írtam, és matematikai példákkal is 
szemléltettem a különbséget, úgy 
látszik nem lehet elég sokszor elma-
gyarázni. Íme a BBC egyik példája: 
vegyünk példának 100 személyt, 
akik megfertőződtek. Közülük 10-nek 
olyan súlyos panaszai vannak, hogy 
kórházba kerülnek, ahol a teszt ki-
mutatja náluk a koronavírust. A má-
sik 90-et nem is tesztelik. A kórházba 
kerültek közül 1 személy elhalálozik. 
A többi 99 túléli.

Az eseti halálozási arány (case 
fatality rate): egy a tízből, azaz 10%.

A fertőzésekhez viszonyított 
arány (infection fatality rate): egy a 
százhoz, azaz: 1%.

 A teljes lakosságra vetítve pedig 
egyik sem túl megnyugtató…

Felcser V. Örs 
összeállítása

т Folytatás a  I I I .  o ldalról

Kórházi halotti bizonyítvány a szívbeteg páciens példánk esetében – 

pirossal a 25. I pont, ahova az alapbetegséget kell feltüntetni, zölddel 
pedig a kísérőbetegséget (25 II.)

És íme egy olyan halotti bizonyítvány, ahol a páciensnek nem volt 
semmilyen krónikus betegsége




