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EGY 26 ÉVES BUKARESTI ASSZISZTENSNŐ KAPTA MEG ELSŐKÉNT AZ ELLENANYAGOT – NEM KORLÁTOZZÁK, AKI NEM KÉR A VAKCINÁBÓL

Elkezdődött a Covid–19 elleni oltási kampány
Romániában kezdetét vette tegnap az 
egészségügyi dolgozók koronavírus 
elleni összehangolt beoltása. Elsőként 
a bukaresti Matei Balș Járványtani 
Intézet egyik asszisztense kapta meg 
a védőoltást, majd az ország további 
kilenc egészségügyi intézményének 
munkatársa. Florin Cîţu miniszterel-
nök szerint nem foganatosítanak a 
hatóságok korlátozást azokkal szem-
ben, akik nem oltatják be magukat.

 » ROSTÁS SZABOLCS

M ihaela Anghel, a bukaresti Matei 
Bals járványkórház 26 éves ápo-
lónője kapta meg az országban 

elsőként a koronavírus elleni oltást, ő feb-
ruárban részt vett az első igazolt romániai 
fertőzött kezelésében. „Az emberek nyis-
sák ki a szemüket, és oltassák be magukat, 
hogy meg tudjunk szabadulni ettől a teher-
től” – fogalmazott Mihaela Anghel, miután 
tegnap reggel beoltatták Vlad Voiculescu 
egészségügyi miniszter jelenlétében. Az 
asszisztensnőt – aki megkülönböztetett 
megtiszteltetésnek nevezte, hogy ő lehet 
Romániában az első – tapssal ünnepelték 
kollégái. A koronavírus elleni vakcina első 
10 ezer dózisa pénteken érkezett meg az 
országba, az Európai Bizottság és a BioNT-
tech–Pfi zer között megkötött szerződés 
alapján Románia több mint tízmillió adag 
vakcinához juthat hozzá.

Közel 400 helyszínen zajlik majd
a vakcináció
Valeriu Gheorghiţă, a koronavírus elleni ol-
tási kampány koordinátora szerint az akció 
az egész világ számára megható pillanat, 
amit az orvostudomány előtti főhajtásnak 
nevezett. A katonaorvos az eseményen 
közölte: ha minden rendben zajlik, hat hó-
napon belül a lakosság 60–70 százalékát 
kellene védőoltásban részesíteni. Gheorg-
hiţă tájékoztatása szerint a következő vak-
cinaszállítmány ma érkezik Romániába, és 
megkezdődik a 370 helyszínen kialakított 
oltási központ ellátása a Comirnaty már-
kanéven forgalomba hozott védőoltással. 
Az ütemterv szerint ezentúl várhatóan he-
tente kap 140–150 ezer dózist tartalmazó 
új szállítmányt az ország. Vlad Voiculescu 
egészségügyi miniszter az oltási kampány 
elindítása után is óvatosságra intette a la-

kosságot. A tárcavezető szerint a hatósá-
gok logisztikailag és az oltási központok 
kialakítása terén egyaránt felkészültek 
a kampány lebonyolítására. Amikor új-
ságírók azt kérdezték, tervez-e sürgősségi 
rendeletet kibocsátani a román kormány 
azoknak a személyeknek a kárpótlásáról, 
akiknél esetleg mellékhatásokat vált ki a 
Covid–19 elleni vakcina, a miniszter úgy 
válaszolt: erről majd a megfelelő időben 
nyújtanak tájékoztatást, miután megszü-
letik egy ilyen döntés. „Mint bármilyen 
más gyógyszeripari terméknél, ennek a 
vakcinának az esetében is fennáll az elmé-
leti esély a mellékhatásokra, de minden 
központ rendelkezik felszereléssel arra az 
esetre, ha valakinél súlyos tünetet vált ki 
az oltás. A többi körülményről, mint pél-
dául a kártérítésekről, a megfelelő időben 
fogunk tájékoztatást nyújtani” – jelentette 
ki Voiculescu.

Cîţu: mindenkinek jut
az ingyenes oltásból
Florin Cîţu miniszterelnök a közösségi ol-
dalán posztolt bejegyzésében üdvözölte 
az oltási kampány elkezdődését, törté-
nelminek nevezve az akciót. A hivatalába 
négy nappal ezelőtt beiktatott liberális kor-
mányfő közölte, mindenki hozzáfér majd 
az ingyenes védőoltáshoz, aki immunizálni 
kívánja magát, mindazok számára pedig, 
akik jelenleg bizonytalanok a tekintetben, 
hogy beadassák-e maguknak a vakcinát, 
szakemberek fognak tudományosan meg-

alapozott információkkal, tájékoztatással 
szolgálni. „A vakcináció biztonságos, és 
önkéntes alapon történik. Ugyanakkor 
nem kötelező jellegű, és nem szenved kor-
látozást az, aki nem oltatja be magát” – 
szögezte le a román miniszterelnök.

A védőoltási kampányt tegnap egyszerre 
indították útjára az ország ama tíz kórházá-
ban, amelyben fertőzötteket ápolnak. Ezek 
a brassói járványkórház, a bukaresti Matei 
Balş Járványtani Intézet, a bukaresti Victor 
Babeş járványkórház, továbbá a kolozsvá-
ri, a konstancai, a craiovai, a iaşi-i járvány-
kórház, a nagybányai tüdőkórház, a suce-

avai megyei sürgősségi kórház, valamint 
a temesvári járványkórház. Az első szállít-
mányból 100 adag vakcinát a brassói, 600-
at a bukaresti Matei Balş, 530-at a fővárosi 
Victor Babeş, 375-öt a kolozsvári, 170-et a 
konstancai, 90-et a craiovai, 260-at a iaşi-i, 
210-et a nagybányai, 250-et a suceavai, 
450-et a temesvári kórház kapott. Kolozs-
váron a járványkórház igazgatója, Mihaela 
Briciu kapta meg elsőként a védőoltást.

Valeriu Gheorghiţă, az oltási kampány 
koordinátora egyébként nem aggódik ami-
att, hogy a romániai lakosság számottevő 
része nem kívánja beoltatni magát CO-
VID-19 ellen. Szerinte ez még nem jelenti, 
hogy a többség elutasítja az oltást, csupán 
azt, hogy több információra van szüksége 
ennek eldöntése érdekében. „Az oltáskam-
pány sikere a kommunikáció tól, átlátható-
ságtól függ, hogy az illetékesek a védőoltás 
jótékony hatásairól és annak kockázatairól 
egyaránt tisztességesen beszámoljanak, 
mivel csupán így tudják növelni a lakosság 
bizalmát a vakcina iránt, amely a legbiz-
tonságosabb és legrövidebb út a járvány 
felszámolására” – jelentette ki a katonaor-
vos. Felhívta a fi gyelmet, hogy 60-70 száza-
lékos közösségi immunizálás révén a vírus 
terjedése jelentősen lecsökken, és akkor 
már szóba kerülhet a korlátozó intézkedé-
sek megszüntetése. Raed Arafat, az orszá-
gos katasztrófavédelmi főigazgatóság ve-
zetője is úgy vélekedett, a fertőzés „ördögi 
körének” megszakítása érdekében arra van 
szükség, hogy a lakosság 60–70 százaléka 
be legyen oltva.

 » R. SZ.

Az EU-ban Comirnaty márkanéven for-
galomba hozott vakcina 16 évnél idő-

sebb személyeknél alkalmazható, bizton-
ságosságát és hatásosságát ugyanis ennél 
fi atalabb gyermekek és serdülők esetében 
nem igazolták. A Pfi zer és a BioNTech vál-
lalatok által az új típusú koronavírus ellen 
közösen kifejlesztett oltóanyagot az Euró-
pai Gyógyszerügynökség (EMA) – gyorsí-
tott eljárás nyomán – december 21-én aján-
lotta forgalmazásra, a döntés az oltóanyag 
egyéves feltételes alkalmazásához adta 
meg a zöld jelzést. A forgalomba hozatalt 
hivatalosan az Európai Bizottság engedé-
lyezte még aznap.

A Comirnatyt két injekcióban, általában 
a felkarizomba adják; az egyes injekciók 

között legalább 21 napnak kell eltelnie. Az 
EMA által közzétett leírás és alkalmazá-
si útmutató szerint amint az oltóanyag a 
szervezetbe jut, annak bizonyos sejtjei az 
mRNS elnevezésű molekula utasításait kö-
vetve ideiglenesen előállítják a tüskefehér-
jét. A beoltott személy immunrendszere ezt 
a fehérjét idegenként azonosítja, és antites-
teket termel ellene, illetve aktiválja a T-sej-
teket (fehérvérsejt), hogy támadják meg a 
fehérjét. Ha a beoltott személy később kap-
csolatba kerül a SARS-CoV-2 vírussal, im-
munrendszere felismeri azt, és készen fog 
állni arra, hogy megvédje a szervezetet vele 
szemben. A fő vizsgálat azt mutatta, hogy 
a vakcina 95 százalékos hatásossággal ren-
delkezik. A klinikai vizsgálatok során nem 
jelentkeztek további mellékhatások azok-
nál a személyeknél, akik előzőleg átestek 

a Covid–19-fertőzésen, mielőtt Comirnatyt 
kaptak. Mivel a vakcina nem a vírust tartal-
mazza az immunitás kiváltásához, így nem 
okozhat Covid–19-betegséget.

Jelenleg különben nem ismert, mennyi 
ideig nyújt védettséget a koronavírus elle-
ni vakcina, annak leírása szerint a klinikai 
vizsgálatban beoltott személyeket két évig 
fi gyelemmel fogják kísérni, hogy további 
adatokat gyűjthessenek a védettség idő-
tartamával kapcsolatban. Azt sem tudják a 
védőoltás kifejlesztői, hogy a beoltott sze-
mélyek milyen mértékben hordozhatják és 
terjeszthetik a vírust. Legyengült immun-
rendszerű) személyekre vonatkozóan kor-
látozott adatok állnak rendelkezésre. „Bár 
előfordulhat, hogy a legyengült immun-
rendszerű személyek nem reagálnak annyi-
ra jól a vakcinára, ebben a vonatkozásban 

nem merültek fel különösebb biztonságos-
sági aggályok. Az immunkompromittált 
személyek mindazonáltal beolthatók, mi-
vel nagyobb mértékben ki lehetnek téve a 
Covid–19-fertőzés kockázatának” – olvas-
ható a betegtájékoztatóban. A vakcina ter-
hes nőknél való alkalmazására vonatkozó 
döntést az előnyök és kockázatok mérle-
gelését követően egy egészségügyi szak-
emberrel szorosan együttműködve kell 
meghozni; bár nem állnak rendelkezésre 
a szoptatással kapcsolatos vizsgálatok, eb-
ből a szempontból nem várható kockázat. 
Mint minden védőoltásnál, a Comirnatyval 
végzett vakcináció esetében is előfordul-
hat, hogy az nem véd meg minden beoltott 
személyt; lehetséges, hogy az oltottak nem 
lesznek teljesen védettek a vakcina máso-
dik adagját követő 7. napig.

Egyelőre nem ismert, meddig tart a vakcina védőhatása
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Kibontják a Romániába eljuttatott első tízezer vakcinát a bukaresti járványtani intézetben

Mint minden oltásnak, a Comirnatynak is lehetnek mellékhatásai

A klinikai vizsgálatok során (ezek alatt 43 ezer embert teszteltek) a Comirnaty leggyako-
ribb mellékhatásai általában enyhék vagy közepesen súlyosak voltak, és az oltást követő 
néhány napon belül javultak. A mellékhatások közé tartozott az injekció beadásának 
helyén jelentkező fájdalom és duzzanat, a fáradtság, a fejfájás, az izom- és ízületi fájda-
lom, a hidegrázás és a láz. Gyakori mellékhatás (10 emberből legfeljebb 1-et érinthet) a 
bőrpirosodás az injekció beadásának helyén és az émelygés, nem gyakori mellékhatás 
(100 emberből legfeljebb 1-et érinthet) a megnagyobbodott nyirokcsomó, rossz közérzet, 
végtagfájdalom, álmatlanság, viszketés az injekció beadási helyén. Ritka mellékhatás 
(1000 emberből legfeljebb 1-et érinthet) az átmeneti, egyoldali arcidegbénulás: a bizton-
ságossági utánkövetés során 4 résztvevő jelentett ilyen mellékhatást, az arcidegbénulás 
kezdete egy oltottnál az 1. dózist követő 37. napon volt. A vakcina beadása által kiváltott 
hatások némelyike ideiglenesen befolyásolhatja a gépjárművezetéshez és a gépek keze-
léséhez szükséges képességeket. Egyébként a vakcinák tárolása és felhasználása sem 
egyszerű. A bontatlan ampullák 6 hónapig tárolhatók –90 és –60 Celsius-fok között. A 
fagyasztóból történő kivétel után (egy 195 db injekciósüvegből álló csomag kiolvadása 3 
órát is igénybe vehet) a bontatlan vakcinát 2–8 °C-on 5 napig lehet tárolni, és felhaszná-
lás előtt maximum 2 órán át lehet szobahőmérsékleten, maximum 30 °C-on. (Krónika)




