
ÁLHÍREK  A TÉNYEK TÜKRÉBEN

A tények tükrében:  
Corona álhírek Felvilágosítás  orvosoktól

Hamis: Fiatalként nem kell védekeznem a korona ellen

Helyes: Az oltás 5 év feletti gyerekek és fiatalok számára is fontos és hasznos, mert ...

... megvédi magát a személyt. Igaz, fiatalként a súlyos lefolyású megbetegedés kockázata talán nem 
olyan magas, de nem zárható ki. A védőoltás megvéd a súlyos megbetegedéstől. Ezenkívül véd a 
szövődményektől, mint a long-covid szindróma, amelyek fertőzést követően felléphetnek. Csökkenti 
továbbá a vírus továbbadásának esélyét, ha valaki nem venné észre, hogy vírushordozó. A védőol-
tás tehát nem csak a beoltott személyt védi, hanem a környezetében élőket is. Másfelől a pandémia 
leküzdésének is motivációnak kellene lennie a fiatalok számára is. Csak akkor tudjuk kordában 
tartani a járványt, ha elegendően olttatják be magukat.

Hamis: Az mRNS vakcinák terméketlenné tehetnek engem

Helyes: az oltás nem teszi terméketlenné sem a férfiakat sem a nőket, mert ...

... a pletyka azon a feltevésen alapul, hogy a SARS-CoV-2 tüskefehérje (spike) hasonlít a syncytin-1 
fehérjére, amely fehérje fontos a nők méhlepényének kialakulásához, ezért ha az oltás immunre-
akciót vált ki, az immunrendszer a placenta képződése ellen is védekezne. Ez nem igaz. Sok neves 
tudós tette ezt már közzé, és hangsúlyozta, hogy nincs semmiféle alapja az  álhírnek. A tüskefe-
hérje és a placentafehérje annyira különböző, hogy a hamis reakció (keresztreakció) alapvetően 
lehetetlen. A mindössze 4 (!) közös aminosav nem elegendő, a reakcióhoz körülbelül 50-80 közös 
aminosav lenne szükséges. Tehát az oltás nem akadály, ha gyermeket szeretnél!

 „A koronavírus elleni védőoltás a leghatékonyabb eszköz a járvány elleni küzdelemben. Mindenki, 
aki beolttatja magát, hozzájárul a saját egészségéhez, a társadalom egészségéhez és a járvány 
megfékezéséhez.”

Egy dolog biztos: 

Számos álhír van a Covid -19 elleni védőoltással kapcsolatban, ezek mindegyike pontosan az, ame-
lyet a neve is tükröz: téves. Ennek ellenére továbbra is rendíthetetlenül tartják magukat ezek a hírek, 
és elbizonytalanítják az embereket abban a tekintetben, hogy beolttassák-e magukat, vagy sem. „A 
tények tükrében: Corona álhírek” kampány keretében felsőausztriai kórházak orvosai sorra veszik 
a leggyakoribb téves információkat, és tudományos tényekre alapozva válaszolnak rájuk. Így azokat 
a - főként fiatal - embereket próbálják alaposan tájékoztatni, akik sok aktívak a közösségi oldalakon, 
hogy gyorsan fel tudják ismerni az álhíreket.



Hamis: Az oltások befolyásolják a DNS-emet

Helyes: az oltóanyagok nem befolyásolják a saját DNS-edet, mert ...

... az mRNS vakcinákat „gén-bázisú“-oltóanyagoknak is nevezik, de nincs közük a szervezetünk 
genotípusához. Éppen ellenkezőleg: az oltóanyag nem is kerül a DNS közelébe. Ezenkívül a vakcina 
nagyon gyorsan lebomlik a szervezetben, így hosszú távú hatás sem várható. (Idézet Prim. Priv.-
Doz. Dr. Bernd Lamprecht.)

Hamis: Az oltás nem ajánlott terhes nőknek

Helyes: A védőoltás különösen a várandós nők számára fontos, mert ...

…A SARS-CoV-2 fertőzés esetén a betegség súlyos lefolyásának kockázata körülbelül háromszoro-
sára nő a terhesség alatt. A terhességi szövődmények, például a terhességi toxémia (preeclampsia) 
is gyakrabban lép fel a Covid-19 megbetegedés esetén. Ezenkívül a SARS-CoV-2 fertőzések a ter-
hesség alatt növelik a koraszülés kockázatát, és ezzel az újszülöttet is veszélyeztetik. Még terhesen 
is beolttathatja magát, sőt ajánlott az oltás. Ideális esetben a várandós nő már a terhesség elött 
beolttatta magát, legjobb esetben négy héttel a teherbeesés elött megtörtént a kismama teljes im-
munizálása. Ilyen módon Ön és gyermeke is hatékony védelmet kap a terhesség kezdetétől fogva.

Hamis: Gyógyultként nincs szükségem oltásra.

Helyes: Gyógyultként is legalább egy adag oltást kell kapnia kb. 4 héttel a gyógyulás után, mert ...

... a normális első oltási sorozatban (két részoltás) az első oltás után a szervezetben antitestek kép-
ződnek, amelyeket a vakcina második dózisa megerősít, és így hosszabb távú védelmet nyújt. Ha az 
ember az oltást megelőző 6 hónapban felépült a betegségből, általában már rendelkezik antitestek-
kel. Így az első oltási adag úgy működik a nemrég gyógyultak esetében, mint a normál oltási sorozat 
második oltási adagja. Tehát elég egy oltás. A második oltást akkor kell beadatni, ha formális okok-
ból szükség van rá, például egy utazáshoz. Ha gyógyultként csak egy oltást kapott, akkor a második 
oltást 4 hónappal az első után kell beadni. Ha gyógyulás után két részoltást kapott, a második oltás 
után 6 hónap elteltével vegye fel a harmadik oltást. Azok, akik több mint 6 hónapja gyógyultak vagy 
akik nem tudják PCR-teszttel igazolni hogy túlestek a fertőzésen, azokat a szokásos ütemterv sze-
rint kell beoltani (2+1 adag).

Hamis: Amint két oltást megkaptam, teljesen védetté válok, és már nem kell több oltást kapnom.

Helyes: Jelenleg javasolt egy emlékeztető oltás, mert ...

... néhány hónap elteltével csökken védőoltás hatása. Ezért a védettséget ez idő elteltével fel kell 
frissíteni. A jelenlegi ismeretek szerint mindenkinek meg kell kapnia 4-6 hónap elteltével az emlé-
keztető oltást - kivéve az egészséges 5 és 11 év közötti gyermekeket és serdülőket.

Hamis: Oltottként már nem lehet megfertőződni

Helyes: Az oltott személyek is megfertőződhetnek, de ...

... oltottként a fertőzés kockázata lényegesen alacsonyabb, mint oltás nélkül. Az úgynevezett oltási 
áttörések, azaz a fertőzések az oltás ellenére általában enyhébb lefolyásúak.



Hamis: Ha az oltás ellenére pozitív lehetek, akkor az oltás nem ér semmit

Helyes: Az oltás azért fontos, mert ...

... jelentősen minimalizálja a megbetegedés kockázatát, és megbetegedés esetén csökkenti a 
betegség lefolyásának súlyosságát. Az oltás védi a beoltott személyt és a környezetében élőket. 
Ezenkívül a segít a lehető legalacsonyabb szinten tartani a kórházak terheltségét, és így mindenki 
számára elkerülhetővé teszi a személyes szabadság korlátozására vonatkozó megszorításokat. Egy 
olyan szintű oltási arány, amely a járvány ellen hatékonyan véd, csak akkor érhető el, ha a lakosság 
lehető legnagyobb hányada teljesen immunizált. Az oltásnak előnye felülmúlja a kockázatot, és ez 
egy kis lépés mindannyiunk számára, amivel hozzájárulhatunk ahhoz, hogy újra korlátozások nélkül 
élhessünk.

Hamis: A teljes védettséghez elegendő egy oltás

Helyes: Feltétlenül be kell adni mindkét részoltást, mert ...

... ez az egyetlen módja a teljes kezdeti oltási védettség kialakításának. Bár a szervezet az első 
oltást követően már antitesteket képez, számos tanulmány kimutatta, hogy a második oltás jelen-
tősen felerősíti ezeket az ellenanyagokat. Ezért mindkét oltási időpontot feltétlenül be kell tartani. 
A 2. részoltás után 4-6 hónappal egy további/harmadik oltás szükséges a hosszabb távú védelem 
kialakítása érdekében.

Hamis: a Covid-19 oltóanyagokat a gyors engedélyezésük miatt nem tesztelték megfelelően

Helyes: A Covid-19 vakcinák biztonságosak, mert ...

... egy oltóanyag csak akkor kerül forgalomba, ha azt megfelelően felülvizsgálták. Mint minden 
más vakcinát, a COVID-19 elleni védőoltásokat is gondosan tanulmányozták. A különböző oltóa-
nyagok szigorúan ellenőrzött eljárásokon mennek keresztül. Ezeknek egyértelmű jogi és tudo-
mányos követelményeknek kell megfelelniük, mielőtt egészséges embereken alkalmazhatóak 
lennének. A vakcinát csak akkor engedélyezik a piacon, ha a védőoltás előnyei meghaladják a 
kockázatokat (pozitív kockázat-haszon-arány). Ezután is folyamatosan ellenőrzéseket végeznek, 
hogy nyilvántartsák a lehetséges mellékhatásokat és ellenőrizzék a hatékonyságot, és hogy érté-
keljék a kockázat-haszon-arány alakulását.

www.ooe-impft.at

www.sozialministerium.at/Corona-Schutzimpfung/Corona-Schutzimpfung---Haeufig-gestellte-Fragen.html

www.land-oeberoesterreich.gv.at/fake-news

További megbízható információforrások a COVID-19 elleni védőoltással kapcsolatban:

http://www.ooe-impft.at
https://www.sozialministerium.at/Corona-Schutzimpfung/Corona-Schutzimpfung---Haeufig-gestellte-Fragen.html
https://www.land-oeberoesterreich.gv.at/fake-news
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