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• Már közel 14 ezer 
koronavírus elleni 
védőoltást adtak be 
Hargita megyében, sú-
lyos mellékhatásokra 
viszont még egyetlen 
esetben sem volt pél-
da, enyhe mellékhatá-
sok pedig csak ritkán 
jelentkeztek. Maros 
megyében is hasonló 
a helyzet. A második 
dózis után egyébként 
valószínűbb a pana-
szok megjelenése, de 
ez sem törvényszerű.

ISZLAI KATALIN

V ilágszerte több mint 151 mil-
lió dózis koronavírus elleni 
védőoltást adtak be szerda 

estig, az Európai Unióban ez az ér-
ték több mint 18 millió, Romániá-
ban pedig 970 697. Hargita megyé-
ben ugyancsak szerda estig 13 431 
dózis védőoltást adtak be, ennek je-
lentős része, mintegy 94 százaléka 
a Pfi zer-BioNTech által kifejlesztett 
vakcina volt (12 591 dózis), a fenn-
maradó hat százalék pedig Moder-
na (840) – tudtuk meg Tar Gyöngyi-
től, a Hargita Megyei Egészségügyi 
Igazgatóság vezetőjétől. Mivel a 
védőoltásokból egynél több dózis 
szükséges, a teljes körű védőoltás-
ban részesült személyek száma az 
említett értékeknél alacsonyabb. 

Hargita megyében például a 13 431 
oltás közül 3321-et adtak be máso-
dik adagként. Maros megyében a 
prefektusi hivatal már személyekre 
bontva közölte az oltáskampánnyal 
kapcsolatos legfontosabb tudniva-
lókat. Eszerint 21 601 személy kapta 
meg a vakcinát, ebből 9169 orvosi 
személyzet, akiket az első szakasz-
ban oltottak be. A megyében öt 
személynél tapasztaltak enyhébb 
mellékhatásokat. Kovászna megyé-
ben összesen 6912 személyt oltottak 
be, közülük 1665-en az emlékeztető 
oltást is megkapták.

Tények és álhírek

Tar Gyöngyi elmondása szerint 
Hargita megyében a közel 14 ezer 
védőoltás beadása után súlyos 
mellékhatásra nem volt példa, 
sem anafi laxiás sokk, sem egyéb 
komolyabb allergiás reakció nem 
történt. Kizárólag enyhébb mellék-
hatásokat tapasztaltak néhányan, 
mint a fájdalom a szúrás helyén, a 
hőemelkedés vagy a hidegrázás. 
Kérdésünkre arra is kitért: nem 
kijelenthető, hogy a második dó-
zis után jelentkeznek gyakrabban 
vagy erősebben a mellékhatások, 
de tény, hogy ez az oltás hatásától, 
azaz az immunválasz erősségétől 

függ. Mivel az oltás az immunrend-
szerünket stimulálja, megtanítja 
neki, hogyan védekezzen a vírus 
ellen, nyilván a második oltás után 
erősebb az immunválasz, ez lehet 
az oka annak, hogy többen ta-
pasztalhatnak mellékhatásokat az 
emlékeztető oltást követően. Ezek 
aránya viszont nagyon alacsony, 
még kevesebbszer fordulnak elő, 
mint az infl uenza elleni védőoltás 
esetében. „Mindennap elviselném 
azt az enyhe fájdalmat, amit az 
oltás után éreztem, ha tudnám, 
hogy egy életen át védett leszek a 
koronavírussal szemben. A tapasz-
talataim alapján, miután láttam, 
hogy hányan meghaltak és sokan 

milyen súlyos szövődményeken 
estek át, úgy gondolom, messze 
megéri egy enyhe kellemetlenség 
a védettségért cserébe. A mellék-
hatások valós száma elenyésző, a 
rémhíreké viszont annál nagyobb, 
amelyekben nem megtörtént vagy 
eltúlzott, torzított eseteket kapnak 
fel, és ezek sajnos rövid időn belül 
elterjednek. A hatóságok reakciója 
ennél mindig lassabb, mert a hiva-
talos, írott tudományos válasz meg-
fogalmazása időbe telik. Mire meg-
születik egy cáfolat, egy-egy rémhír 
már nagyon sok emberhez eljut, és 
jelentős károkat okoz. Ezért fontos, 
hogy hiteles forrásokból tájékozód-
junk” – húzta alá Tar Gyöngyi.

Nincs ok aggodalomra
Koronavírus elleni védőoltás: az enyhe mellékhatások előfordulása is ritka

SIMON VIRÁG

A Maros Megyei Vérközpont saj-
tószóvivője, Marinela Lazăr a 

Székelyhonnak elmondta, akik 
megkapták a  koronavírus 
elleni második védőoltásu-
kat is, a vakcina beadásától 
számított hét nap után már 
jelentkezhetnek véradásra. 
Amennyiben az oltást kö-

vetően ellenreakcióik vannak, 
akkor meg kell várniuk, hogy ezek 

elmúljanak, és az azt követő hét nap 
után mehetnek donornak. Az illeté-
kes elmondta, hogy bár jelentősen 
csökkent az igény az antitesteket 
tartalmazó vérplazma iránt, azért 
ha szükség van erre, a beoltottaktól 
tudnak ilyet begyűjteni. Mint ismert, 
az eddigi laboratóriumi vizsgálatok 
azt mutatják, hogy a mindkét oltá-
son átesettek nagy többségének jó-
val nagyobb mennyiségű antitestük 
van, mint azoknak, akik a korona-
vírus-fertőzés enyhe vagy közepes 
formáján estek át. „Nagy szükségünk 
van véradókra, hiszen a kórházakban 

újra műtenek, életeket mentenek, de 
a véradók száma még nem elegendő. 
A járvány előtti időszakban napi 60 
donor is felkereste a központunkat, 
most ennek legjobb esetben is csak 
a fele jön. Biztatunk mindenkit, hogy 
jöjjön segíteni, hiszen biztonságos 
körülmények között teheti ezt meg” – 
mondta a sajtószóvivő.

Véradás Hargita megyében is

Korábban a Hargita Megyei Vérköz-
pont vezetője, Kopacz Ildikó is arról 
nyilatkozott, hogy egyre kevesebb az 
igény a koronavírus elleni antiteste-
ket tartalmazó vérplazmára, de annál 
nagyobb szükség van a véradókra. 

A csíkszeredai vérközpont naponta 
8.30–12.30 között várja a véradókat, 
bejelentkezni a 0366-401521-es te-
lefonszámon lehet. Minden kedden 
a Székelyudvarhelyi Városi Kórház 
járóbeteg szakrendelő központjának 

(poliklinika) második emeleti vérköz-
pontjában is lehetőség van vért adni. 
A véradás előzetes telefonos regiszt-
rációhoz kötött. A székelyudvarhelyi 
kórház központi számát (0266-212186) 
hívva a vérközpontot kell kérni.

A duplán beoltottakat is várják véradásra
• Azok, akik megkapták a koronavírus elleni védőol-
tást, bátran jelentkezhetnek véradásra akkor is, ha 
ellenreakciók jelentkeztek náluk. Maros és Hargita 
megyében is nagy szükség van véradókra, ezért arra 
biztatják a segíteni vágyókat, hogy ne habozzanak, 
bátran jelentkezzenek életet menteni.

Szükség van véradókra, hiszen a kórházakban 
újra műtenek, életeket mentenek

▸  FOTÓ: HAÁZ VINCE

Több tízezer beadott dózis 
a székelyföldi megyékben. 
Súlyos mellékhatásokat nem 
tapasztaltak a beoltottak 
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