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 » ANTAL ERIKA

Hátrányos helyzetű, 18 és 26 év közötti 
fi ataloknak nyújt segítséget a függet-

lenné válásban az Outward Bound Romá-
nia szervezet a Horizont – Segítünk, hogy 
segíts magadon! elnevezésű programja. A 
kezdeményezés azokat célozza, akik állami 
gondozásban, esetleg nevelőszülőknél él-
nek, vagy elvált szülők gyerekeként nehéz 
anyagi körülmények között töltik minden-
napjaikat, és betöltötték a 18. életévüket. 
A Marosvásárhelyen működő Outward 

Bound Románia szervezet két szociális la-
kással rendelkezik a Kövesdombon, ahol a 
fi ataloknak kedvezményes lakhatási lehe-
tőséget tudnak biztosítani legtöbb három 
évig – mondta el a Székelyhon megkeresé-
sére Horváth Kovács Ádám, a szervezet 
ügyvezető igazgatója. Hozzátette, egy kura-
tórium dönti el, hogy ki az, aki a támoga-
tásukra jogosult. „Olyan alapítványokkal, 
egyesületekkel, intézményekkel vagyunk 
kapcsolatban, amelyek hátrányos helyze-
tű fi atalokkal foglalkoznak. Ezenkívül mi 
is hirdetjük a program biztosította lehe-

tőséget” – mondta az ügyvezető igazgató. 
Kifejtette, volt rá példa, hogy valakinek 
csak egy hónapig volt szüksége a szociális 
lakásra, de olyan is akadt, aki kihasználta 
a három évet. A lakhatáson kívül a szerve-
zet segít a munkahelykeresésben, ha igény 
van rá, különböző tanfolyamok elvégzé-
sében, valamint pénzügyi és életvezetési 
tanácsadással. „Megtanítjuk, hogyan osz-
sza be a pénzét a fi atal, megtanítjuk főz-
ni, bevásárolni, és arra is, hogy mit jelent 
közösségben élni, alkalmazkodni” – tette 
hozzá Horváth Kovács Ádám. A szociális 

lakás jó lehetőség arra, hogy a fi atal kisza-
kadjon azok közül a körülmények közül, 
ahol addig élt, hogy sikerüljön tovább-
lépnie az önállósulásban. A rendszert 
úgy építették fel, hogy aki megpályázza 
és elnyeri a lehetőséget, annak dolgoznia 
kell, vagy tanulnia. A pályázatot elnyerők 
tanulmányi ösztöndíjban részesülnek. A 
programot a németországi Orizont Hilfe für 
Selbshilve szervezet támogatja. A szervezet 
elérhetősége: Marosvásárhely, Rózsák tere 
61. szám, tel.: 0748-117475, e-mail: orizon-
toutwardbound@gmail.com.

Segítségnyújtás azoknak, aki saját magukon is segítenének

Nincs konkrét bizonyíték arra vonatkozóan, hogy valóban van összefüggés
az AstraZeneca oltás beadása és a vérrögképződés között

VASS LEVENTE EGÉSZSÉGÜGYI ÁLLAMTITKÁR SZERINT CSAK AZ ÉRETT TÁRSADALMAK ALAPOSSÁGÁT TÜKRÖZI A FELFÜGGESZTÉS

„Túlzottan elővigyázatosak” az AstraZenecával
Vass Levente egészségügyi állam-
titkár a rendelkezésre álló adatok 
alapján arra számít, hogy az Európai 
Gyógyszerügynökség továbbra is 
engedélyezi az AstaZeneca oltó-
anyag használatát, dacára annak, 
hogy több uniós tagállam „túlzott 
elővigyázatosságból” felfüggesztette 
a koronavírus elleni vakcina beadá-
sát. Románia megvárja a hivatalos 
ajánlásokat. Ugyanakkor Fejér 
Szilárd kutató szerint minden esetet 
ki kell vizsgálni, de bizonyíték nélkül 
nem kell felfüggeszteni az oltóanyag 
használatát.

 » BÍRÓ BLANKA

A betegre koncentráló, a feltétlen 
szolidaritás elvén működő egész-
ségügyi rendszereket működtető 

országok túlzott elővigyázatosságból füg-
gesztették fel az AstraZeneca koronavírus 
elleni védőoltás alkalmazását – jelentette 
ki a Krónikának Vass Levente egészség-
ügyi államtitkár. Az RMDSZ szakpolitiku-
sa hangsúlyozta, ezek az érett rendszerek 
minden problémára kiemelten fi gyelnek, 
teljes mértékben ki akarják zárni annak a 
lehetőségét, hogy összefüggés van az oltó-
anyag beadása és az agyi vénákban fellé-
pő vérrögképződés között. Vass Leventét 
annak kapcsán kérdeztük, hogy az Euró-
pai Unió több országa is felfüggesztette a 
vakcina alkalmazását, miután véralva-
dás-problémákat észleltek, és halálesete-
ket jegyeztek azok soraiban, akik megkap-
ták az oltást, ugyanakkor eddig sehol nem 
bizonyították az összefüggést. Eközben 
Románia kitart a brit–svéd gyógyszergyár-
tó és az Oxfordi Egyetem által kifejlesztett 
oltóanyag használata mellett.

Vass Levente: várhatóan
nem lesz baj vele
Vass Levente lapunknak rámutatott, az 
Egészségügyi Világszervezet és az Európai 
Gyógyszerügynökség a napokban még kö-
rültekintőbben újravizsgálja a tudományos 
munkákat, kiértékeli az eredményeket, és 
várhatóan néhány napon belül megfogal-
mazzák javaslatukat az AstraZeneca to-
vábbi használatával kapcsolatban. Amíg 
ez az állásfoglalás megszületik, néhány 
ország a lakosság megnyugtatására leál-
lította a brit–svéd vakcina alkalmazását. 
Vass Levente a rendelkezésre álló ada-
tok alapján arra számít, hogy az Európai 
Gyógyszerügynökség továbbra is engedé-

lyezi az AstaZeneca oltóanyag használatát. 
Az ajánláshoz természetesen Románia is 
alkalmazkodni fog, néhány napon belül ki-
derül, hogy mi lesz a vakcina további sorsa. 
Románia már mind a három oltóanyagot, a 

Pfi zer–Biontech, a Moderna és az AstraZe-
neca vakcinákat szinte egyenlő mértékben 
használja, ha pedig valamelyik használatát 
néhány napra leállítják, az elakadást okoz 
az oltási ritmusban. Ugyanakkor nincs 
konkrét bizonyíték arra vonatkozóan, hogy 
valóban van összefüggés az oltás beadása 
és a vérrögképződés között, tehát egyelőre 
nem indokolt a túlzott elővigyázatosság – 
mondta a szakpolitikus.

Az AstraZeneca a legolcsóbb,
kell a bizonyíték
Az Európai Unió által beszerzett, korona-
vírus elleni vakcinák közül az AstraZeneca 
a legolcsóbb, az amúgy is gazdasági vál-
sággal küzdő országokban nincs értelme, 
hogy kézzelfogható bizonyítékok nélkül 

leállítsák a használatát. Vass Levente arra 
is kitért, a brit–svéd oltóanyag szintén egy 
innovatív, harmadik generációs vakcina, 
amely csak abban különbözik a másik 
kettőtől, hogy adenovírussal juttatja be a 
szervezetbe a hírvivő RNS-t, ez a megoldás 
hatásos és hatékony. Az AstraZeneca ese-
tében valamivel több a dokumentált mel-
lékhatás, mint a másik két, Romániában 
is használt vakcinánál, de elhanyagolha-
tó ezek száma az infl uenza elleni oltások 
esetében felsorolt mellékhatások szá-
mához képest. Ezek a mellékhatások jól 
dokumentáltak, nagyszámú beoltott vett 
részt a tanulmányban, és nincs bizonyíték 
arra, hogy a vakcina vérrögösödést okoz, a 
beoltottak körében sem magasabb a trom-
bózis előfordulási aránya, mint azok köré-
ben, akik nem kaptak vakcinát.

Fel kell vállalni az innovációt
„Romániában még az egészségügyi szak-
politikusok is gyakran panaszkodnak, 
hogy az innováció 40 százaléka nem jut 
be az országba, a betegek számára nem 
elérhetők a legkorszerűbb eljárások, 
gyógyszerek, mert az ország nem tudja 
megvásárolni. A koronavírus elleni oltás 
viszont most szép példája annak, hogy a 
legfrissebb eredmények is elérhetők. Min-
den innováció, új gyógyszer, új procedúra 
jár bizonyos kockázatokkal, ám ha ezek az 
elfogadott kereteken belül vannak, fel kell 
vállalnunk, hogy minél hamarabb, lehe-
tőleg szeptemberig visszatérhessen az éle-
tünk a normális kerékvágásba” – szögezte 
le Vass Levente.

Egyelőre nincs ok-okozati
összefüggés
Fejér Szilárd kutató ugyanakkor politikai 
döntésnek tartja, hogy néhány ország fel-
függesztette az AstraZeneca használatát. 
A Pro Vitam diagnosztikai központ kuta-
tója lapunknak kifejtette, az eddigi adatok 
arra utalnak, hogy semmilyen ok-okozati 
összefüggés nincs az AstraZeneca vakcina 
beadása és az agyérrögképződés között. 
Az oltóanyag beadása után bármi tör-
ténik, jelenteni kell, hiszen akár fenn is 
állhat az ok-okozati összefüggés, ezeket 
mindenképpen alaposan ki kell vizsgál-
ni. „Kialakult egy hisztéria, erre valamit 
lépniük kellett a politikusoknak, döntés-
hozóknak, és ahelyett, hogy a szakem-
berekre hallgatnának, elhamarkodottan 
felfüggesztik a vakcina használatát. Ezzel 
sokkal több kárt okoznak, hiszen aláássák 
az oltóanyagba vetetett bizalmat” – muta-
tott rá a sepsiszentgyörgyi szakember.

Fejér Szilárd hangsúlyozta, minden 
esetet ki kell vizsgálni, ez a normális el-
járás, utána kell járni, hogy oltóanyag 
mellékhatásáról van-e szó. Ám amíg erre 
nincs bizonyíték, nyugodtan lehet hasz-
nálni a vakcinát, mint ahogy azt nagyon 
sok ország teszi, például Nagy-Britan-
niában egy pillanatig sem merült fel a 
felfüggesztés lehetősége. Mint kifejtette, 
Románia jól döntött, hogy kivárja, mi 
lesz az egyértelmű bizonyíték egyik vagy 
másik eshetőségre, annál is inkább, hogy 
sokkal valószínűbb: napokon belül bebi-
zonyítják, az oltás és agyérrögképződés 
között nincs ok-okozati összefüggés. Kor-
relációt sok minden között lehet találni, 
de ez még nem jelent ok-okozati össze-
függést, tehát amiért az oltás beadása 
után képződött valakinél agyérrög, még 
nem bizonyíték arra, hogy az oltás okoz-
ta, ennek bizonyítása egy bonyolultabb 
folyamat.

Fejér Szilárd szerint a sajtónak is hatal-
mas felelőssége van, hiszen ha az szerepel 
címlapon, hogy hány ország függesztette 
fel az oltás használatát, az emberek azt 
jegyzik meg. Nem pedig azt, hogy bár 
nincs bizonyíték, kimutatott összefüggés, 
mégis úgy döntöttek inkább kivárnak. A 
szakértő úgy véli, egyelőre megnyugtató, 
hogy amilyen mértékben mondják visz-
sza az AstraZeneca-előjegyzéseket, szinte 
olyan mértékben foglalják le mások az 
időpontokat. Akkor lenne mindez veszé-
lyes, ha sok oltóanyag maradna felhasz-
nálatlanul, meg kellene semmisíteni, 
ugyanakkor még nagyobb veszélyt jelent, 
ha az emberek nem oltatják be magukat, 
nem érjük el a nyájimmunitást, és nem 
tudjuk megállítani a járvány terjedését – 
szögezte le a szakember.

 » Fejér Szilárd kutató szerint 
egyelőre megnyugtató, hogy 
amilyen mértékben mondják 
vissza az AstraZeneca-előjegy-
zéseket, szinte olyan mértékben 
foglalják le mások az időponto-
kat. Akkor lenne mindez veszé-
lyes, ha sok oltóanyag maradna 
felhasználatlanul, meg kellene 
semmisíteni.
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