
Kérdések tömkelege. A jelentett 
esetek többsége 60 év alatti 
nőknél fordult elő az oltást követő 
két héten belül
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Oltanak  az AstraZenecával
A vérrögképződéses gyanúk ellenére sem mondanak le a vakcináról
• Romániában to-
vábbra sem állítják le, 
és nem is korlátozzák 
az AstraZeneca koro-
navírus elleni vakciná-
jának alkalmazását: 
az oltási kampány 
koordinátora bejelen-
tette, hogy minden 
korosztály megkap-
hatja az oltást.

 

B A L O G H  L E V E N T E

 

R omániában a vakcina és az 
esetleges vérrögképződések 
közötti összefüggés lehető-

sége ellenére is folytatják az oltást 
az AstraZeneca oltóanyagával – 
jelentette be csütörtökön délután 
Valeriu Gheorghiţă, az oltási kam-
pány koordinátora.

A bejelentés előzményeként a 
román egészségügyi hatóságok 
képviselői a nap folyamán egyez-
tettek a további lépésekről, miután 
az Európai Gyógyszerügynökség 
(EMA) szerdán este bejelentette: 

bár a vakcina használata ese-
tén nagyon ritka mellékha-
tásként felléphet vérrögkép-
ződés, az oltás használata 
továbbra is több előnnyel 
jár, mint kockázattal, majd 
szintén szerdán este az EU-s 
egészségügyi miniszterek 

nem tudtak egységes álláspontot 
kialakítani a vakcina további hasz-
nálatáról. Gheorghiţă csütörtökön 
kijelentette: a romániai illetékesek 
az EMA ajánlása alapján szintén ar-
ra a megállapításra jutottak, hogy a 
brit–svéd gyógyszergyártó vakci-
nájának használata több előnnyel 
jár, mint kockázattal, ezért folytat-
ják annak alkalmazását.

Nincs korosztályi korlátozás

Közölte, az oltást korlátozás nél-
kül, minden korosztály esetében 
alkalmazzák, akik megkapták az 
első adagot, az emlékeztető vakci-
nát is ezzel kapják. Akik esetében 
véralvadászavarok léptek fel az 
első oltás után, azok másik gyár-
tó vakcináját kapják majd máso-
dikként. Leszögezte: a romániai 
járványhelyzet azt követeli meg, 
hogy a továbbiakban is az összes 
rendelkezésre álló vakcinával foly-
tassák az oltási kampányt, hogy 
minél hamarabb kialakuljon a nyá-
jimmunitás, mivel az oltások révén 
megelőzhetőek a fertőzések súlyos, 
kórházi kezelést igénylő formái. 
Azt is megjegyezte: ha valaki az 
oltás felvételét követően légzési 
nehézségeket, mellkasi fájdalmat, 

idegrendszeri rendellenességeket, 
szűnni nem akaró fejfájást, illetve 
látászavarokat tapasztal, illetve ap-
ró vérfoltokat észlel az oltás beadá-
sa környékén, azonnal forduljon 
orvoshoz. Gheorghiţă még szerdán 
este arról beszélt: jelenleg nincs 
arra vonatkozó adat, hogy megnőtt 
volna a mellékhatások kockázata 
az AstraZeneca koronavírus elle-
ni oltása kapcsán. Hozzátette, az 
AstraZeneca második dózisa után 
sokkal ritkábban jelentkezik mel-
lékhatás, mint az első dózis után. 

A vérrögképződéses mellékha-
tásokról a katonaorvos nyomaté-
kosította, hogy egymillió beadott 

AstraZeneca oltás közül a becslé-
sek szerint körülbelül 3,5 esetben 
jelentkezett ez a mellékhatás, ami 
nagyon alacsony előfordulási rá-
tát jelent. Azt is kifejtette, ki kell 
dolgozni egy klinikai protokollt, 
amely alapján kezelhetők az eset-
leges mellékhatások. Gheorghiţă 
elmondása szerint Romániában 
több mint 300.000 ember kapta 
már meg az AstraZeneca oltás első 
dózisát, és senkinél nem jelentke-
zett vérrögképződés.

A WHO is kiáll a vakcina mellett

Szintén szerdán Hans Kluge, az 
Egészségügyi Világszervezet (WHO) 
európai igazgatója is úgy nyilat-
kozott, hogy az AstraZeneca által 
kifejlesztett oltás előnyei változat-
lanul nagyobbak, mint a velük járó 

kockázat.  Kluge sajtótájékoztatón 
fejtette ki, hogy Európában min-
den huszadik másodpercben meg-
hal valaki a COVID-19 következ-
tében, ez a második leggyakoribb 
elhalálozási ok a kontinensen. Az 
oltás miatt azonban nem halnak 
meg emberek– szögezte le, arra 
kérve minden tagállamot, hogy 
tartsa tiszteletben a farmakovigi-
lancia-rendszer előírásait, kísérje 
fi gyelemmel az oltás hatásait és 
kövesse a működőképesnek bizo-
nyuló klinikai protokollt, amely 
alapján kezelhetők az esetleges 
mellékhatások, például a trombó-
zis. Mint ismert, az Európai Gyógy-

szerügynökség (EMA) szerdán azt 
közölte, a vizsgálatok szerint lehet-
séges az összefüggés a vérrögkép-
ződéssel összefüggő rendellenessé-
gek korábban jelzett nagyon ritka 
esetei és az AstraZeneca gyógyszer-
gyár koronavírus elleni oltóanyaga 
között, a vakcina előnyei azonban 
továbbra is felülmúlják a lehetsé-
ges mellékhatások kockázatait. Az 
Európai Unió gyógyszerfelügye-
leti hatóságának szerepét betöltő 
amszterdami székhelyű ügynök-
ség közleményében kiemelte: a 
brit-svéd gyógyszergyártó és az 
Oxfordi Egyetem Vaxzevria névre 
keresztelt oltóanyaga esetében a 
vérrögképződés esetleges veszélyét 
fel kell tüntetni a vakcina „nagyon 
ritka mellékhatásaként”. Az EMA 
értékelése alátámasztja, hogy az 
AstraZeneca vakcinája biztonsá-

gos, és hatékonyan képes megelőz-
ni a koronavírus okozta betegséget, 
csökkenti a kórházi kezelés és ha-
lálesetek kockázatát– tették hozzá. 
Hangsúlyozták, hogy a koronaví-
rus okozta elhalálozás kockázata 
sokkal magasabb, mint a vérrög-
képződés esetleges, nagyon ritka 
előfordulása. Az ügynökség nem 
javasol semmiféle korlátozást az ol-
tóanyag alkalmazása tekintetében 
a 18 éveseknél idősebbek esetében 
– közölték. Kiemelték: a vérrögkép-
ződéssel járó megbetegedés, amely 

a trombociták számának alacsony 
számával áll összefüggésben né-
hány esetben, eddig igen alacsony 
arányban fordult elő az AstraZene-
ca cég termékével beoltottak köré-
ben. A jelentett esetek többsége 60 
év alatti nőknél fordult elő az oltást 
követő két héten belül. Az ügynök-
ség szerint a jelenleg rendelkezésre 
álló bizonyítékok alapján azonban 
nem azonosítható specifi kus koc-
kázati tényező sem a nemek, sem 
pedig kor alapján. Az esetek ki-
vizsgálása folytatódik – közölték. 
Egyébként nem mindenhol bíznak 
ennyire a vakcinában: Olaszor-
szágban újraütemezik az országos 
vakcinázási programot, miután az 
AstraZeneca vakcinájának alkal-
mazását hatvan év felett ajánlotta 
az Olasz Gyógyszerügynökség 
(Aifa) elnöke.

Gyenes Emánuel 
a Nézőpontban
Húsz évvel ezelőtt vágott neki 
az első motorosversenyének, 
akkor még meglehetősen 
hiányos felszerelésben, viszont 
így is sikerült megnyernie a 
megmérettetést. Azóta tizenegy 
alkalommal vett részt a világ 
legismertebb és legnehezebb 
terepraliján, a Párizs-Dakaron, 
amelyen többször is nyert saját 
kategóriájában, sőt megkapta 
az ún. legendastátuszt. Mondani 
sem kell, hogy Gyenes Emánuel 
Románia legjobb terepmotoro-
sának, igazi legendának számít, 
nem véletlen, hogy egyesek 
szerint mondhatni benzin folyik 
az ereiben. „2007-ben, amikor 
elkezdtem dakarozni, nem szá-
mítottam erre, hogy lesz tíz vagy 
tizenegy részvételem a Dakaron. 
Minden évben azt akarom, 
hogy megpróbáljak javítani az 
eddigi helyezésemen, és addig 
folytatni a dakarozást, amíg 
vannak támogatóim, és képes 
vagyok rá” – vázolta indulása 
körülményeit és jelenlegi céljait 
a Székelyhon TV-ben a szatmár-
németi versenyző, aki roppant 
szerencsésnek tartja magát, 
hogy részt vehetett a Dakar 
Afrikában rendezett utolsó 
futamán. Azután következett a 
megmérettetés több mint egy 
évtizedes dél-amerikai sorozata, 
ahol kétszer is sikerült meg-
nyernie a maratoni szakaszt, a 
tavalyi, immár Szaúd-Arábiába 
áthozott Dakaron a szerviz 
nélküli motorosok osztályában 
állt fel a dobogó legmagasabb 
fokára. Gyenes Emánuel arról 
is beszél, mekkora fizikai és 
mentális állóképességre van 
szükség a megmérettetéseken, 
amikor a motoros több ezer 
kilométeren teljesen magára van 
utalva, illetve miként sikerült 
megtanulnia együtt élni a ve-
széllyel, a sérülések, balesetek 
kockázatával. A Románia leg-
jobb terepmotorosával Rostás 
Szabolcs által készített interjút 
pénteken 12 órától tekinthetik 
meg a Nézőpontban, a Székely-
hon TV YouTube-csatornáján.

Tanoncképző játék
Tanonc Képző néven idén egy 
többlépcsős programsorozatot 
indít útjára a csíkszéki Kuvik 
Erdei Iskola. A háromlépcsős 
program célja, hogy a gyerekek 
figyelmét a környezeti nevelés 
felé irányítsa, tudatosítva azt, 
hogy környezetünkre fontos 
vigyázni, odafigyelni arra, hogy 
ez a csodaszép természet, 
amelyben élünk továbbra is így 
működjön, megmaradjon az 
utókor számára. A játékot 3-7. 
osztályos gyerekek számára 
hirdetik meg. A játék célja a Tudó 
Tanoncok Kitüntetés megszerzé-
se. Bővebb információkat a Kuvik 
erdei iskola Facebook oldalán 
(www.facebook.com/kuvikerdei-
iskola) vagy az erdeiiskola.ro/
tanonc-kepzo/ oldalon találnak.
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