
Színes világ2021. január 28.
csütörtök12

Valósággal megrohamozták a 
romániai állategészségügyi pa-
tikákat egy koronavírus elleni 
„csodagyógyszerről” szóló álhír 
áldozatai: sok helyen elfogyott 
az Ivermectin nevű hatóanya-
got tartalmazó, állatok parazi-
tafertőzéseit kezelő készítmény, 
miután a közösségi oldalakon 
elterjedt, hogy hatékony a 
Covid–19 ellen. Immár az 
országos állategészségügyi és 
élelmiszer-biztonsági hatóság-
nak is fi gyelmeztetést kellett 
kiadnia, miszerint a gyógyszer 
súlyos hatással lehet az emberi 
szervezetre.

 » SIMÓ HELGA

H irtelen kifogyott az Ivermec-
tin-készlet sok állatgyógyszer-
tárból, miután a közösségi mé-

diában elterjedt a hír, hogy a kutyák 
és macskák számára felírható orvos-
ság megöli a Covid–19 vírust. A pa-
razitaellenes gyógyszerből – amelyet 
főként férgek, tetvek, mindenféle 
gerinctelen élősködők elpusztítására 
használnak az állatgyógyászatban – 
múlt héten egyáltalán nem lehetett 
kapni például Teleorman megyében. 
A történtek láttán egyre több állator-
vos intette óvatosságra a lakosságot: 
arra fi gyelmeztettek, hogy tudomá-
nyosan nincs bizonyítva a gyógyszer 
hatékonysága, ráadásul veszélyes 
lehet az emberre.

Védtelenül az álhírekkel 
szemben
Aurelian Ștefan állatorvos a Di-
gi24-nek elmondta, több telefonhí-
vást is kapott a gyógyszerrel kapcso-
latban. Kifejtette, az orvosságot a 
paraziták által okozott problémákra 
alkalmazzák, de semmiképpen sem 
javasolják, hogy valaki egy esetle-
ges Covid-fertőzést kezeljen vele. 
Arra a kérdésre, hogy kiadna-e egy 
ilyen gyógyszert, ha valaki kérné, 
Ștefan határozott nemmel vála-
szolt. „Kizárt! Az állatorvosok sem-
milyen esetben sem írnak fel ilyet, 
azt hiszem, ez egy hisztéria, amely 
megmutatja, milyen védtelenek va-
gyunk az álhírekkel szemben. Nem 

hiszem, hogy kollégáim engedni 
fognak az emberek nyomásának” – 
jelentette ki a szakember.

Időközben a közösségi médiában is 
számos állatorvos cáfolta azt az infor-
mációt, hogy az Ivermectinnek cso-
dálatos hatásai lennének a Covid–19 
kezelésében. A fővárosban dolgozó 
Ovidiu Roşu egyike azoknak az or-
vosoknak, akik gyorsan reagáltak a 
hamis információkra a Facebookon. 
Emlékeztetett, hogy az Ivermectin va-
lójában parazitaellenes szer, amelyet 
szigorúan állatok esetében használ-
nak. Ovidiu Roşu felhívta a fi gyelmet 
arra is, hogy az állatorvos nem írhat 
fel gyógyszereket embereknek, nem 
kezelheti őket.

A kolozsvári Petru Antonio Mu-
reşan állatorvos aggodalmát fejez-
te ki amiatt, hogy egyes orvosok 
is terjesztik az Ivermectin Covid 
elleni csodálatos erejéről szóló 
hamis üzeneteket. A kolozsvári 
szakember hangsúlyozta, hogy az 
Ivermectin a belső és külső para-
ziták, például a kullancsok, tetvek 
és a rüh leküzdésében hatékony. 
Ugyanakkor arra fi gyelmeztetett, 
hogy az emberi test számára a 
Covid–19-fertőzés elkerülésének 
egyetlen módja az oltás marad.

Büntetőjogi felelősség
Az álhír okozta tömeghisztéria lát-
tán tegnap az országos állategész-
ségügyi és élelmiszer-biztonsági ha-
tóság (ANSVSA) is közleményt adott 

ki, amelyben hangsúlyozzák, hogy 
az Ivermectint tartalmazó gyógy-
szereket csak állati használatra en-
gedélyezték, állatorvos felügyelete 
mellett. Ugyanakkor hozzátették, 
zajlanak olyan kutatások az Euró-
pai Unióban, amelyek az Ivermectin 
emberi szervezetre gyakorolt hatá-
sait vizsgálják, ám ezek még folya-
matban vannak, és csak a majdani 
eredmények ismeretében derül ki, 
hogy lehet-e engedélyeztetni a ható-
anyag emberi használatát. Jelenleg 
azonban ez tilos. Az ANSVSA az ügy 
kapcsán fi gyelmeztetett, hogy ál-
latorvosok nem írhatnak fel gyógy-
szereket embereknek, az állatok 
kezelésére engedélyezett orvossá-

SZÁMOS ÁLLATORVOS CÁFOLTA, HOGY AZ IVERMECTINNEK CSODÁLATOS HATÁSAI LENNÉNEK A COVID–19 KEZELÉSÉBEN 

Veszélyes lehet a vírus elleni állatgyógyszer

Szakemberek szerint a parazitaellenes Ivermectint szigorúan az állatgyógyászatban használják
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gok pedig nem alkalmasak emberi 
használatra. Az Ivermectint csak 
állatorvos által felírt recept alap-
ján lehet kiadni, miután egy szak-
ember úgy ítélte meg, hogy az ál-
tala megvizsgált állatnak erre van 
szüksége. A hatóság megjegyezte, 
a szabályszegésnek fegyelmi vagy 
akár büntetőjogi következményei 
is lehetnek.

Máshol is terjed
Egyébként nem csupán Romániá-
ban, hanem a világ számos pont-
ján problémát okoz az álhír terje-
dése: megbízhatatlan forrásokból 
terjedő videókban beszélnek a 
gyógyszer csodatévő erejéről. Je-
lenleg dél-amerikai országokban 
okoz hatalmas problémát, ahol az 
emberek a feketepiacról próbálják 
beszerezni a csodaszernek vélt 
gyógyszert. Eközben több fejlett 
ország egészségügyi szerve is hiva-
talos álláspontot fogalmazott meg 
a gyógyszerrel kapcsolatban, mint 
például az Egyesült Államokban 
az Országos Egészségügyi Intézet 
vagy éppen Magyarországon az 
Országos Gyógyszerészeti és Élel-
mezés-egészségügyi Intézet (az 
anyaországban decemberben oko-
zott problémát az álhír), amelyek 
kiemelten felhívták a fi gyelmet 
arra, hogy a jelenlegi ismeretek 
alapján senkinek nem javasolják 
az eredeti javallattól eltérő alkal-
mazást. Az Ivermectin Covid–19 
elleni hatékonyságát jelenleg is 
több, párhuzamosan folyó kutatás 
keretében próbálják bizonyítani 
vagy éppen cáfolni.

 » Az Ivermectin 
Covid–19 elleni 
hatékonyságát 
jelenleg is több, 
párhuzamosan 
folyó kutatás 
keretében pró-
bálják bizonyí-
tani vagy éppen 
cáfolni.

 » KRÓNIKA

Szombaton indul a tíz produkciót 
bemutató első adással A Dal 2021 a 

Duna Televízióban. Az immár tizedik, 
jubileumi évad négy válogatójából ösz-
szesen húsz dal jut a két elődöntőbe, 
ezekből nyolc előadó kerül a döntőbe. 
A szombaton 20 óra 35 perckor kez-
dődő első válogatóban Galda Leven-
te (dalának címe: Eredő), Hajdu Erik 
(Szürke madár), a Mudfi eld (Nincsen 
szerencsém), Nagy Adri (Hol voltál?), 
a Name Project (Altass el!), Siklósi Ba-

lázs (Csak egy Igen), Sőti Barbi (Érezz 
idebenn), Szőke Niki (Új esély), a 
Tortuga (Törnek az ablakok) és Veréb 
Tomi (Miénk volt a világ) lép színpad-
ra – közölte a Médiaszolgáltatás-támo-
gató és Vagyonkezelő Alap (MTVA) az 
MTI-vel.

A dalokat Vincze Lilla zenész, dal-
szerző, a Napoleon Boulevard EMeR-
Ton-díjas énekesnője; Nagy Feró 
énekes, dalszövegíró, a Beatrice és 
az Ős-Bikini frontembere; Mező Misi, 
a Magna Cum Laude énekes-gitáro-
sa; valamint a zsűriben idén először 

helyet foglaló Ferenczi György Artis-
jus- és kétszeres eMeRTon-díjas ze-
nész, énekes, szájharmonika-művész 
véleményezi. Idén is a nézők látják el 
az ötödik zsűritag szerepét SMS-sza-
vazáson keresztül, így ezúttal is aktív 
részesei lehetnek a dalválasztási folya-
matnak. A szavazás részletei az első 
adásban derülnek ki.

A négy válogatóból adásonként 
öt, összesen húsz dal jut tovább a két 
elődöntőbe: négy produkció a zsűri 
pontjai alapján, az ötödik a közönség 
szavazataival. Az elődöntőkből négy-

négy dal kerül be a fi náléba, így nyolc 
dalt hallhatnak újra a televíziónézők 
a március 13-i döntőben, amelyben 
kiderül, melyik lesz Magyarország 
slágere 2021-ben. A döntőben a zsűri 
által legjobbnak ítélt, legtöbb pontot 
kapó négy produkcióra szavazhatnak 
a nézők, a végső győztesről tehát a 
közönség dönt. A Dal 2021 honlapján 
(adal.hu) mind a negyven dal meghall-
gatható, emellett a műsor Facebook- és 
Instagram-oldalán találhatók részletes 
információk, extra tartalmak, videók 
és cikkek.

Az első válogatóval indul szombaton A Dal műsorsorozat

 » A döntőben a 
zsűri által leg-
jobbnak ítélt, leg-
több pontot kapó 
négy produkcióra 
szavazhatnak a 
nézők, a végső 
győztesről tehát a 
közönség dönt.




