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A bejelentés tartalmi kivonata

Státusz

Vizsgálat eredménye

Bejelentő felhívta a figyelmet arra,
hogy a WHO azt nyilatkozta, hogy
nem ajánlott a gyermekeket oltani
egyik
SARS-COV-2
elleni
vakcinával sem. Álláspontja szerint,
a gyermekek és serdülők oltásának
nincs értelme, mert ha egyáltalán
megkapják a Covid-19-et, az
rendkívül enyhe, és a vírus
átvitelében a gyermekek nem
jelentenek veszélyforrást. Kérte a
kiskorúak
oltásának
azonnali
beszüntetését.

lezárt

Az ügyben eljárásra jogosult Emberi Erőforrások Minisztériuma a közérdekű bejelentésben
foglaltakat megvizsgálta. Megírta, hogy a koronavírus pandémia a gyermekeket is sújtja,
az ő védelmükre is hangsúlyt kell fektetni. Az Európai Bizottság jóváhagyta a 12-15 éves
gyerekek számára is a Pfizer/BioNTech vállalatok által közösen fejlesztett, Comirnaty
nevű, koronavírus elleni vakcinájának használatát az Európai Unióban. Az uniós biztos
jóváhagyását követően a tagállamok saját hatáskörben dönthetnek a vakcina alkalmazásáról
a jelzett korosztály esetében. Hazánkban 2021. június 11-én kezdődött el a 12-15 évesek
oltásának regisztrációja, a nekik adható Pfizer-vakcinára az Operatív Törzs döntése alapján.
Korábban a Pfizer/BioNTech vakcináját csak a 16 évnél idősebbek oltására volt indikáció.
Addig nem álltak rendelkezésre, a fiatalabb korosztályra érvényes vizsgálati eredmények.
Azóta ezen kohorsz vizsgálat megtörtént a 12-15 évesek bevonásával, megszülettek az első
eredmények, amik alapján a Comirnaty® vakcina magas fokú védelmet biztosít a Covid19 megbetegedéssel szemben, és a tolerálhatósága, biztonságossága is jó. Az EMA
(European Medicines Agency) tájékoztatása szerint Pfizer/BioNTech-oltóanyag esetében a
gyerekeknél tapasztalt mellékhatások hasonlóak a 16 éves vagy annál idősebbekéhez. Ezek
közé tartozhat az injekció beadásának helyén fellépő enyhe fájdalom, a fáradtság, fejfájás,
izom- és ízületi fájdalom, hidegrázás és láz. A hatások általában enyhék, és az oltástól
számított néhány napon belül elmúlnak. A vakcina előnyei felülmúlják a lehetséges
mellékhatások kockázatait. Az EMA vakcinációs stratégiáért felelős vezetője nyilatkozata
alapján a Pfizer mRNS alapú vakcinája igen nagy hatékonysággal előzi meg a Covid-19
megbetegedést a gyermekeknél. Az immunogenitási vizsgálatok alapján a fiatalabbak
intenzívebb immunreakcióval válaszolnak a védőoltásra, mint az idősebbek, és ennek is
betudható lehet a magasabb hatékonyság. Ez valamennyi gyermekkori védőoltás esetében
így van. A Pfizer/BioNTech vakcinájából a 12-15 év közöttiek is két adagot kapnak,
legalább 3 hetes időbeli eltéréssel. Populációs szinten gondolkodva a lakosság legalább 70
%-os átoltottságára van szükség ahhoz, hogy ténylegesen túl legyünk a pandémia jelentette
veszélyen az Egészségügyi Világszervezet (WHO) európai régióért felelős igazgatója
nyilatkozata alapján, így - globálisan gondolkodva - szükség van a kamaszok oltására is, a
védőoltások hazánkban is megkezdődtek. A végső döntést azonban - a gyermekek oltását
illetően - a szülők hozzák meg, ők mondják ki az igent vagy a nemet.

