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 » „ A megoldás mindenképpen 
az oltás, az eddig kifejlesztett 
vakcinák még minden mutációra 
jók, nincs olyan variáns, ame-
lyik kikerüli az oltással szerzett 
immunitást” – szögezte le Fejér 
Szilárd.

tokat támasztják alá a közösségi oldalakon 
látható bejegyzések, hozzászólások is: a 
csíksomlyói búcsú óta még inkább felerő-
södtek az oltáskampányt bíráló hangok. 

Tar Gyöngyi, a Hargita Megyei Közegész-
ségügyi Igazgatóság vezetője lapcsaládunk 
megkeresésére elmondta, a kisebb oltó-
központokban, például Balánbányán vagy 
Szentegyházán továbbra is jóval alacso-
nyabb az érdeklődés, mint a nagyobb váro-
sokban. Kivételt képez Korond és Székely-
keresztúr, ahol zsúfoltság van, de ez nem 
a környékbeli településekről érkezők miatt 

alakult így, hanem a Maros és Brassó me-
gyékből odautazó igénylők miatt. „Főként a 
vidéki településeken vannak gondok, több 
olyan esetről is tudunk, hogy lakodalmakat 
vagy egyéb rendezvényeket szerveztek, és ha 
felütötte a fejét a fertőzés, eltitkolták. Ezzel 
nem a hatóságokat csapják be, hanem saját 
magukat, és a közösségüket veszélyeztetik, 
ami szomorú. A saját lelkiismeretüket azzal 
próbálják tisztára mosni, hogy állítják, nincs 

is koronavírus. Ez a viszonyulás egyértelmű 
volt a búcsú alatt is, és nem tudjuk egyik 
napról a másikra tudatosítani a megelőzés 
fontosságát” – nehezményezte Tar Gyöngyi.

Úgy fogalmazott: egyértelmű, hogy 
mentalitásproblémával küzdünk, mivel 
nem biztosított az egészségügyi nevelés 
az országban. „Más országokban, példá-
ul Máltán már elérték a nyájimmunitást, 
nálunk viszont alacsony az átoltottság, 
és Székelyföld még inkább lemaradt. Azt, 
hogy egy törzsi félelem jellemző az oltással 
szemben, csak egy komoly és hosszú távú 
neveléssel lehetne megváltoztatni. Erre vi-
szont nincs idő. Bizalomra lenne szükség, 
mert nincs idő pótolni az évszázadok vagy 
évtizedek kimaradt egészségügyi nevelé-
sét” – mutatott rá Tar Gyöngyi. 

Arra is kitért továbbá, többször is felvetet-
ték már, hogy ugyanúgy, ahogy a cégeknél 
tömeges oltáskampányokat szerveztek, a 
vidéki településeken is le lehetne bonyolí-
tani hasonló akciókat. Fel is ajánlották ezt 
a lehetőséget a polgármestereknek, mivel az 
önkormányzatoknak kellene biztosítaniuk 
bizonyos körülményeket, például a hely-
színt, de idáig egyetlen településen sem igé-
nyelték, hogy kiszálljanak. „Erőszakkal nem 
tudjuk elvinni az oltást sehová, de bármikor 
együttműködünk azokkal, akik szeretnék 
ezt a lehetőséget, és van is rá igény. Számí-
tunk az önkormányzatokra, a helyi vezetők-
re, akik felvilágosultak, és ezt a tudást át tud-
ják adni a közösségnek” – zárta Tar Gyöngyi.

A negyedik hullám elkerülhetetlen
A nem megfelelő átoltottsági arány viszont 
még nem nyújt elegendő védelmet – szögez-
te le érdeklődésünkre Fejér Szilárd vegyész-
kutató. A Pro Vitam diagnosztikai központ 
kutatója leszögezte, a járvány harmadik 
hulláma mindenképpen csitult volna, a je-
lenlegi átoltottsággal a nagyobb gócpontok 
kialakulását sikerült kivédeni. A járvány fé-
kezése, leállítása szempontjából azonban az 
lenne a fontos, hogy nagyon rövid idő alatt 
minél több embert beoltsanak. Ám ha a fo-
lyamat elhúzódik, csökken a hatékonysága.

„A vírus terjedését úgy lehet megállítani, 
ha hirtelen, tehát nagyon rövid idő alatt 
mindenkit beoltanak, mint ahogy tették Iz-
raelben. Ha lassú az oltás ritmusa, mindig 
megvan a lehetősége a kisebb-nagyobb góc-
pontok kialakulásának, melyek biztosítják 
a vírus folyamatos terjedését” – fogalmaz-
ta meg kutató. Ő maga amúgy szkeptikus, 
mint mondta, ebben az ütemben Románia 
az év végéig sem éri el a 70 százalékos át-
oltottságot. Valamilyen szintű közösségi 
immunitás kialakult ugyan, hiszen sokan 
átestek a betegségen, és úgy szereztek vé-
dettséget, mások felvették az oltást, de ez 
még kevés ahhoz, hogy kimondhassuk: le-
győztük a járványt.

„Ez egy bonyolult kérdés, engedhetjük, 
hogy a járvány járja a természetes útját, de 
akkor legalább a veszélyeztetett kategóriákat 
– az időseket, a krónikus betegeket – kellene 
megvédeni. Ez eddig részlegesen sikerült, a 

kórházakat tehermentesítették, az idősott-
honokban nincsenek gócpontok. De még a 
veszélyeztetett csoportok körében sem meg-
felelő az átoltottság, ami később a negyedik 
hullám megjelenésekor gondokat okozhat” 
– részletezte a kutató. Példaként említette, 
Angliában szintén a veszélyeztetettek oltá-
sával kezdték, fokozatosan terjesztették ki 
az immunizálást életkor szerint, most már a 
30 éveseknél tartanak, és sikeresen minima-
lizálták az idősek elhalálozását. „Románia 
szintén prioritizált, de nálunk sokkal alacso-
nyabb az oltakozási hajlandóság, az idősek 
és a krónikus betegek nagy része nem oltatta 
be magát, így mindig lesznek a fertőzésre 
fogékonyak, akiket előbb-utóbb megtalál a 
vírus” – hívta fel a fi gyelmet a kutató.

Fejér Szilárd szerint mindenképpen lesz 
negyedik hullám, a szakértők arra számí-
tanak, hogy ez az ősz folyamán következik 
be, amikor lehűl az idő. A szakember pedig 
attól tart, hogy az esetszámok korábban 
is növekedhetnek az iskola újraindítása 
miatt, illetve ha megjelenik nagyobb mér-
tékben az indiai variáns. „Angliában az új 
esetek több mint 25 százalékát az indiai mu-
táció okozza, ami leginkább a gyerekeket 
fertőzi meg, ami azért veszélyes, mert ők az 
a korcsoport, akik nem kapnak vakcinát. A 
megoldás mindenképpen az oltás, az eddig 
kifejlesztett vakcinák még minden mutáció-
ra jók, nincs olyan variáns, amelyik kikerüli 
az oltással szerzett immunitást” – szögezte 
le Fejér Szilárd.

 » KRÓNIKA

Tartósabban védettek a koronavírustól 
azok, akik a fertőződés után kaptak 

védőoltást, mint azok, akik csak az oltás 
által szereztek védettséget egy székelyföl-
di kutatás szerint. Ezt a sepsiszentgyörgyi 
Pro-Vitam Diagnosztikai és Kutatóközpont 
végezte, mely 2020 őszén – Romániában 
elsőként – olyan tesztet fejlesztett ki és 
dobott piacra, amely kimutatja a szervezet 
által termelt koronavírus-antitesteket. A 
Fejér Szilárd kutatóvegyész által vezetett 
laboratórium a sepsiszentgyörgyi Proel 
Biotech startup által gyártott tesztek fel-
használásával vizsgálta, hogy miként ala-
kul a Pfi zer–BioNTech vakcinával beoltott 
egészségügyi dolgozók antitestszintje. A 
vizsgálatban a fertőzésnek fokozottan ki-
tett 122 egészségügyi dolgozó koronavíru-
santitest-szintjének alakulását követték. 

Megállapították, hogy a betegségen már 
átesett, beoltott személyek esetében már a 
vakcina első dózisának a beadását követő 
néhány napon belül erős antitestes im-
munválasz alakul ki. „Azok esetében, akik 
már korábban átestek a betegségen, a Pfi -
zer–BioNTech oltás első dózisa emlékezte-
tő oltásként működik. Ennek megfelelően 
napokon belül erős antitesttermelést vált 
ki náluk a vakcina. Ezzel szemben azoknál, 
akik még nem estek át a koronavírus-fertő-
zésen, és így kapják meg a védőoltás első 
adagját, az immunválasz kialakulása csak 
fokozatos, de tíz nappal az oltás második 
adagjának beadását követően már min-
denkinek van kimutatható mennyiségű 
antitestje. Ezek átlagos mennyisége a kö-
vetkező hetekben folyamatosan kevesebb, 
mint a fertőzésen átesett és beoltott sze-
mélyek esetében” – idézte Fejér Szilárdot 
a kutatásról kiadott közlemény.

 A tanulmány szerint ugyanakkor a fer-
tőzésen át nem esett, beoltott személyek 
esetében az antitestek mennyisége a má-
sodik hónaptól fokozatosan csökken, míg 
a fertőzésen átesett és beoltott személyek 
esetében ez a csökkenés jóval lassabb. A 
kutatási eredmények azt is sugallják, hogy 
a második oltás idejének néhány hetes 
eltolásával jóval tartósabb immunválaszt 
lehetne kiváltani azoknál a személyeknél, 
akik nem estek át a betegségen.

A közlemény azonban arra is kitér, hogy 
ennek az alátámasztásához további kuta-
tásokra van szükség. A kutatás szerint a 
súlyos megbetegedések ellen maximálisan 
véd a vakcina.

 A kutatók valószínűsítették, hogy a 
jövőben az oltási stratégiát aszerint kell 
alakítani a veszélyeztetett csoportok eseté-
ben, hogy adott idő után van-e megfelelő 
mennyiségű antitest a szervezetükben.

Hatásosabb az oltás a betegségen átesetteknél

Székelyföldi kutatás. Tartósabb a védettségük azoknak, akik a fertőzés után kaptak védőoltást

Ingyen buszozással 
az immunitásért

Kolozsvár is csatlakozik a környezetvédel-
mi minisztérium zöld péntek elnevezésű 

akciójához: környezetvédelmi okokból pénte-
kenként ingyenes lesz a városban a tömeg-
közlekedés. A vonatkozó helyi önkormányza-
ti határozat gyakorlatba ültetésével azonban 
még várni kell. Emil Boc polgármester a 
Napoca FM helyi rádiónak úgy nyilatkozott, 
hogy a döntést csupán akkor alkalmazzák, 
amikor már a város lakosságának fele be lesz 
oltva az új típusú koronavírus ellen. Az elöl-
járó elmondta, hogy Erdély fővárosában a be-
oltottsági arány meghaladta a 47 százalékot, 
mintegy 7500 személynek kell még megkap-
nia a vakcinát az 50 százalékhoz, ha pedig 
ezt sikerül elérni, következő péntektől be is 
vezetik az ingyenes közlekedést. Úgy vélte, 
erre valószínűleg június 11-étől kerülhet sor. 
Boc egyébként azért kötötte a beoltottsági 
arányhoz az ingyenes buszozást, mivel attól 
tart, hogy a kedvezmény hatására sokan 
fogják megrohamozni a tömegközlekedési 
eszközöket. A kezdeményezéssel a kincses 
város egyébként a Tánczos Barna környe-
zetvédelmi miniszter által kezdeményezett 
Zöld péntek projekthez csatlakozik, amely-
nek lényege a környezetbarát, autómentes 
közlekedés meghonosítása. „Itt, Kolozsváron 
is üdvözöltük az RMDSZ miniszterének 
kezdeményezését, és azonnal elkezdtük az 
ötletelést azzal kapcsolatban, hogy miként 
csatlakozhatnánk hozzá. A péntekenkénti 
ingyenes tömegközlekedés lehetővé tételével 
várhatóan városszerte csökken a forgalom, 
ami a zaj- és a légszennyezés csökkenését 
is eredményezi” – értékelte a kezdeménye-
zést Oláh Emese alpolgármester is. A helyi 
tömegközlekedési vállalat arra számít, hogy 
a pénteki díjmentes utazás népszerűsíti a 
tömegközlekedést, és ez a bérletet váltók 
számának növekedéséhez, a szolgáltatás 
utasonként számított költségeinek csökkené-
séhez vezethet.

A tömegközlekedési vállalat nem vezet 
be pénteki ingyenjegyeket, hogy a lehe-
tő legegyszerűbbé tegye az autóbuszok, 
trolibuszok és villamosok használatát. Az 
ingyenesség okozta bevételkiesést a vállalat 
saját költségvetéséből pótolja, idén 7 millió 
lejt utaltak ki a célra. (Pap Melinda)
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