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Divadlo Jána Palárika v Trnave sa prostred
níctvom citátov známych dramatikov a spiso
vateľov snaží motivovať ľudí k očkovaniu. 

Jednotlivé citáty zdôrazňuje motto „Vak-
cína je sloboda“, ktoré sa objavilo aj na 
priečelí divadla. Herci nakrútili sériu krátkych 
videí, ktoré okamžite získali obľubu na so
ciálnych sieťach a zdieľali ich desiatky ľudí. 

Divadlo a herci sa tak snažia vyjadriť túžbu 
vrátiť sa k životu pred vypuknutím pandémie 
a podeliť sa o názor na očkovanie. Chcú tak 
poukázať na to, že očkovanie je riešením 
súčasnej situácie a výcho diskom zo začaro
vaného kruhu pandemických vĺn, ktoré  
Slovenskom prechádzajú viac ako rok. 

Kampaň sa začala 12. februára tohto roka 
citátom Victora Huga s krátkym zamyslením 
dlhoročnej členky súboru Tatiany Kulíškovej.

A nagyszombati Ján Palárik Színház 
ismert drámaírók és írók idézeteinek 
segítségével próbálja motiválni az  
embereket az oltásra.

Az egyes idézetek mottója az Oltás a sza
badság, amely a színház homlokzatán is 
megjelent. A színészek rövid videosoroza
tot készítettek, amelynek részei azonnal 
népszerűvé váltak a közösségi oldalakon, 
és több tucat ember osztotta meg azokat.

A színház és színészei igyekeznek kife
jezni azon vágyukat, hogy visszatérjen 
a világjárvány kitörése előtti életük, és 
megosszák véleményüket az oltásról. 
Szeretnének rámutatni arra, hogy a jelen
legi helyzetre az oltás a megoldás, és ez 
jelent kiutat a Szlovákiában már több mint 
egy éve tartó járvány által okozott ördögi 
körből.

A kampány február 12én egy Victor 
Hugoidézettel kezdődött, amelyhez 
a színház oszlopos tagjának, Tatiana 
Kulíškovának rövid elmélkedése társult.

Trnavské  
divadlo nabáda  
k očkovaniu

A nagyszombati 
színház oltásra 
ösztönöz
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Napriek tomu, že očkovaciu 
stra té giu určuje ministerstvo 
zdravotníctva, uvažovali sme, ako 
ochrániť pred vírusom aj tých 
najohroze nej ších z nás. Otvori-
li sme preto mož nosť prihlásiť sa 
na očkovanie aj pre ľudí mladších, 
ako je celoná rodné kritérium. Ide 
o skupiny ľu dí vo veku od 18 rokov 
určené vyhláškou, teda napríklad 
o záujemcov s ťažkým zdravot-
ným pois te ním či ťažkou alebo 
stredne ťažkou diagnózou zvyšu-
júcou rizi ko komplikovaného prie-
behu ochorenia Covid-19.

Registrácia pre čakateľov je 
ur čená iba pre osoby, ktoré 
nie sú registrované na stránke  
vakcinacia.nczisk.sk. 

Annak ellenére, hogy az oltási 
stratégiát az egészségügyi minisz- 
 térium határozza meg, mi is töp-
rengtünk azon, miként menthet-
jük meg a vírustól a  legveszélyez-
tetettebb személyeket. Ezért 
nyitottuk meg a  jelentkezési le-
hetőséget az oltásra a  fiatalabbak 
részére is, akik még nem tartoznak 
a rendelettel meghatározott nem-
zeti kritérium szerinti oltható kor-
cso portokhoz. Ez esetben a hir-
detmény szerint olyan 18 évesnél 
idősebb személyekről van szó, akik 
érdeklődnek az oltás iránt és súlyo-
san egészségkárosodottak, illetve 
súlyos vagy közepesen súlyos diag-

nózisuk van, amely fokozza annak 
valószínűségét, hogy esetükben a 
Covid-19 megbetegedés súlyos és 
komplikált lefolyású lenne.

A regisztráció a várólistára csak 
olyan személyek esetében lehetsé-

ges, akik nem regisztráltak a vakci-
nacia.nczisk.sk honlapon.

Amennyiben valaki bejelentkezik 
a cakarentt.sk oldalon, akkor  már 
nem szükséges magát regisztrálnia 
a vakcinacia.nczisk.sk weboldalon.

Otvorili sme 
Čakáreň TTSK

Megnyitottuk a Čakáreň TTSK oldalt

V prípade, že sa zaregistruje te  
na web stránke cakarentt.sk, 
už nie je potrebné sa 
registrovať na web stránke 
vakcinacia.nczisk.sk.

Amennyiben valaki bejelent-
kezik a cakarentt.sk oldalon, 
akkor  már nem szükséges 
magát regisztrálnia a vakcina-
cia.nczisk.sk weboldalon.

Ako funguje prihlasovací formulár?
l	Otvorte si web stránku cakarentt.sk.
l	Kliknite na registráciu čakateľa na očkovanie a prihláste sa.
l	Označte skupinu definovanú vyhláškou ministerstva 
 zdravotníctva, do ktorej patríte. 
l	Do políčka vpíšte buď číslo preukazu ŤZP alebo kód diagnózy. 

Napríklad 3 D. Pred očkovaním je potrebné predložiť preukaz ŤZP  
alebo lekársku správu.

l	Následne si vyberte preferované a doplnkové miesto očkovania.
l	Na výber je Dunajská Streda, Skalica a Trnava.
l	Vyplňte osobné a kontaktné údaje.
l	Na záver sa oboznámte s podmienkami prihlásenia sa na očkovanie.
l	Posledným krokom je potvrdenie registrácie.
l	V prípade jej úspechu dostanete e-mail s podrobnosťami.
l	Dva dni pred očkovaním obdržíte SMS – správu s určením miesta 
 a termínu očkovania.

l Nyissa meg a cakarentt.sk oldalt.
l Klikkeljen az oltásra váró regisz
trációja lehetőségre.
l Jelölje meg azt a csoportot, aho
va az egészségügyi minisztérium 
hirdetményében felsorolt csopor
tok közül Ön tartozik.
l A mezőbe írja be a súlyos 
egészségkárosodást tanúsító 
igazolvány számát vagy diag
nózisának kódját. Például 3 D. 
Az oltás előtt be kell mutatni az 
említett igazolványt vagy az orvosi 
jelentést.
l Ezután jelölje meg  az Ön által 
kiválasztott oltóközpontot és egy 

másik pótlólagos oltóközpontot is.
l Három lehetőség közül választ
hat: Dunaszerdahely, Szakolca 
vagy Nagyszombat.
l Adja meg a személyi adatait és 
elérhetőségeit.
l Végül ismerkedjen meg az oltás
ra való jelentkezés feltételeivel.
l Az utolsó lépés a regisztráció 
megerősítése.
l Ha sikeres volt a bejelentkezés, 
akkor Ön emailt kap további in
formációkkal.
l Két nappal az oltás előtt SMS
ben értesítik az oltás időpontjáról 
és helyszínéről.
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Z poverenia minis terstva zdravot níctva 
koordinuje TTSK očkovanie na území 
kraja. Za účasti mi nis tra školstva 
otvorila trnavská župa svoje prvé 
veľkoka pacitné očkovacie cen  trum 
v priestoroch SZŠ v Trnave 20. februára 
2021. Možnosť zaoč kovať sa v ňom mali 
učitelia MŠ, ZŠ, SŠ.

Nagyszombat megye az egészségügyi 
minisztérium megbízásából koordinál-
ja az oltást a megye területén. Az ok-
tatásügyi minisztérium bevonásával 
Nagyszombat megye február 20-án  
a megyeszékhelyen működő Egészsé-
gügyi Középiskolában megnyitotta az 
első nagy kapacitású oltóközpontját. 
Beoltathatták magukat az óvodák-
ban, az alapiskolában és a középis-
kolákban dolgozó pedagógusok.

V našich veľkokapacitných očkovacích 
centrách sa začalo očkovať vakcínou 
vyvinutou Oxford skou univerzitou 
a spoločnosťou AstraZeneca. 

Nagy kapacitású oltóközpontjainkban 
megkezdődött az oltás az Oxfordi  
Egyetem és az AstraZeneca társaság 
által kifejlesztett vakcinával.

Konzultácie a samotné  
po dávanie vakcín 
v žup  ných očkovacích 
centrách je v réžií  
am bulantných leká rov 
a zdra votných sestier.  
Návšteva očkovacie ho 
centra zväč ša trvá  
30 minút.

A megyei oltóközpon-
tokban a tanácsadást 
és a vakcinák beadását 
a háziorvosok és az 
egészségügyi nővérek 
végzik. Az egész folya-
mat rendszerint alig fél 
órát vesz igénybe.

Trnavská župa koordinuje  
očkovanie na svojom území
Nagyszombat megye koordinálja 
az oltást a megye területén



Očkovacia stratégia župy má štyri fázy – pilotnú,  
vysokokapacitnú, útlmovú a individuálnu. 
Prechod do druhej fázy závisí od počtu a typu 
dostupných vakcín. V tejto súvislosti sa župa 
pripravuje na zriadenie ďalších očkovacích cen-
tier v spolupráci s primátormi okresných miest.

A megye oltási stratégiája négy szakaszra osztható: próbajellegű, 
a nagy kapacitású oltóközpontokban lezajló, fokozatosan csillapuló  
és egyéni oltási szakasz. A következő szakaszba történő átmenet 
időpontja attól függ, hogy mennyi és milyen típusú lesz a rendelkezésre 
álló vakcina. Ezzel összefüggésben a megye arra készül, hogy a járási 
székhelyek polgármestereivel közösen újabb oltóközpontokat hoz létre.

Od začiatku očko vania do polovice apríla župa 
zaočkovala viac ako 41 000 ľudí.

Az oltás beindulása óta április közepéig a megye több 
mint 41 ezer embert oltott be.

Záujemcovia o očkovanie sa registrujú do centrálnej alebo župnej 
čakárne. V doruče nej SMS správe nájdu čas a miesto očkovania. 
Na miesto stačí prísť 5-10 minút pred samotným časom očkovania.

Az oltás iránt érdeklődők vagy a központi vagy pedig a megyei 
ún. váróteremben regisztrálhatnak. A kapott SMS-ben értesítik  
az érintett személyt az oltás helyéről és időpontjáról. Elegendő, 
ha az oltásra hívott személy a jelzett időpont előtt csak  
5-10 perccel korábban érkezik az oltóközpontba.



Štátny ústav pre kontrolu liečiv:

Všetko o vakcínach
Aký je hlavný rozdiel medzi vak-
cínami, ktorými sa v súčasnosti 
na Slovensku očkuje? 

Medzi všetkými registrovanými vak- 
cínami, sú určité rozdiely: týkajú sa 
účinnej látky, pomocných látok, me-
chanizmu účinku, počtu dávok v jed-
nej liekovke, odstupu medzi dávkami, 
skladovaním, toho, či očkovaciu látku 
je nutné pred podávaním riediť, a tak 
ďalej. Všetky registrované vakcíny 
však spĺňajú prísne nároky na bez-
pečnosť, účinnosť a farmaceutickú 
kvalitu.

Ako vakcíny fungujú? mRNA vs. 
vektorové vs. na báze proteínov 
vs. inaktivované? Jedna dáv-
ka vs. dve? Na čo slúži interval 
medzi prvou a druhou dávkou?

Spoločnou úlohou vakcín je pripra-
viť ľudský organizmus na obranu voči 
infekcii, ktorú spôsobuje koronavírus 
SARS-CoV-2. Vírus používa na vstup  
do buniek ľudského organizmu tzv. 
spi ke proteín, ktorý sa nachádza na 
povr chu vírusu. Všetky registrované 
vak cíny i vakcíny v procese schvaľo-
vania nejakou formou pracujú so spi-
ke proteínom. Registrované sú mo-
mentálne vakcíny Comirnaty (Pfi zer 
a  BioNTech), COVID-19 Vaccine Mo-
derna, COVID-19 Vaccine AstraZene-
ca a  vakcína od spoločnosti Janssen 
(Johnson and Johnson). V priebežnom 
hodnotení Európskej liekovej agentúry 
sa nachádzajú vakcíny od spoločností 
CureVac a  Novavax a vakcína známa 
ako Sputnik V. 
n  mRNA vakcíny (Comirnaty, CO-

VID-19 Vaccine Moderna, CureVac) 
obsahujú mRNA – nosič genetickej 
inštrukcie na výrobu spike proteínu.

n  Vektorové vakcíny (COVID-19 Vac-
cine AstraZeneca, Janssen, Sputnik V) 
obsahujú konkrétny gén koronaví ru   - 
su, na základe ktorého si ľudský  
or ganizmus vytvorí spike proteín. 
Tento gén je uložený v adenovíruse, 
pomocou ktorého prenikne do bunky.

Po očkovaní mRNA vakcínou i vek-
torovou vakcínou si organizmus sám 
vytvorí spike proteín, následne ho 
rozozná ako cudzí a spustí obran-
nú reakciu – začne tvoriť protilátky 
a T-bunky. Keď sa v budúcnosti orga-
nizmus s koronavírusom SARS-CoV-2 
stretne, imunitný systém ho rozozná 
a dokáže voči nemu bojovať. 
n Vakcíny na báze proteínu (Nova-

vax) už obsahujú laboratórne vyrobe-
né časti proteínu. Je dôležité povedať, 
že spike proteín je len malou časťou 
koronavírusu a nemôže spôsobiť 
ocho renie COVID-19. 

Pri niektorých vakcínach je dosta-
točná na vyvolanie imunity jedna dáv-
ka vakcíny, kým pri iných sú potrebné 
dve. Druhá dávka ma za úlohu potvrdiť 
a zosilniť ochranné pôsobenie imunit-
ného systému proti koronavírusu. Po 
podaní prvej dávky sa imunitný sys-
tém zmobilizuje a začne produkovať 
protilátky a aktivovať T-bunky. Táto 
mobilizácia si vyžaduje istý čas, preto 
sú obe dávky vakcíny od seba odde-
lené časovým intervalom. Následne 
druhá dávka proces aktivácie imunit-
ného systému zosilní a upevní. 
Čo si máme predstaviť pod 
účinnosťou vakcíny?

Účinnosť sa stanovuje na základe 
výsledkov klinických skúšaní. Zúčast-
ňu jú sa ich tisíce dobrovoľníkov, pri-
čom jedna polovica dostáva vak-
cí nu a druhá polovica placebo. 

Kli nic ké skúšania sú randomizované 
a zaslepené. To znamená, že dobro -
voľníci sú do skupín rozdelení ná-
hodne a nevedia, či dostávajú place-
bo alebo vakcínu. Následne sa sledujú 
prípady symptomatického ochorenia 
COVID-19 a porovná sa, koľko prípa-
dov sa vyskytlo v ktorej skupine. 

Ak sa napríklad stanovuje účinnosť 
v skupine cca 36 000 ľudí, a v skupine 
s vakcínou sa vyskytne 8 prípadov 
nákazy z 18 198 účastníkov a v skupine 
s placebom 162 prípadov z 18 325 
účastníkov, účinnosť sa stanoví na 
95 %, keďže vakcína o takéto percento 
znížila počet symptomatických prípa-
dov COVID-19 oproti placebu. 

Okrem účinnosti sa sledujú aj iné 
parametre – najmä to, či vakcína 
chráni pred závažným priebehom 
ochorenia COVID-19, pred hospitali-
záciou a podobne. Takéto štúdie pre-
biehajú aj po registrácii vakcíny. 

Sú vakcíny účinné aj proti 
novým mutáciám?

Prirodzenou vlastnosťou vírusov je, 
že mutujú a výskum vakcín s  tým-
to faktom počíta. Momentálne pre-
bie hajú výskumy, či sú registro-
vané vakcíny účinné aj proti novým 
mutáciám, prípadne do akej miery 
do kážu očkovaného človeka ochrániť 
proti závažnému priebehu ochorenia 
spôsobeného novými mutáciami. Je 
možné, že vakcíny bude potrebné up-
raviť, aby boli voči novým mutáciám 
účinné. Napríklad vakcína proti chríp-
ke sa každoročne mení. Liekoví re-
gulátori vrátane Európskej liekovej 
agentúry pripravili usmernenia pre 
výrobcov týkajúce sa nových varian-
tov vírusu SARS-CoV-2. 
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Mi a fő különbség azon  
regisztrált vakcinák között, 
amelyekkel jelenleg  
Szlovákiában oltanak?

Vannak bizonyos különbségek 
a regisztrált vakcinák között. Ezek fő-
leg a hatóanyagra, a segédanyagokra, 
a hatásmechanizmusra, az egy fla-
konban lévő adag mennyiségére, 
az oltások között eltelt időszakra 
vagy arra vonatkoznak, hogy pl. 
az oltóanyagot használat előtt 
kell-e hígítani vagy nem. Az ös-
szes regisztrált vakcina azonban 

eleget tesz a  szigorú biztonsági és 
hatékonysági igényeknek, valamint 
a  gyógyszeripari minőségbiztosítás 
követelményének is.

Hogyan működnek a vakcinák? 
mRNA alapú, proteinbázisú, 
vektoralapú vagy inaktivált? 
Egy adagot vagy kettőt? Miért 
kell bizonyos időnek eltelnie 
a két vakcina beadása között?

A vakcinák közös szerepe az, hogy 
felkészítsék az emberi szervezetet 
a SARS-CoV-2 koronavírus okozta 

fertőzések elleni védelemre. A vírus 
az ún. spike proteinek (tüskefehérjék) 
segítségével hatol be az emberi sej-
tekbe, amelyek a vírus felületén talál-
hatóak. Minden regisztrált vakcina és 
a regisztrálás folyamatában lévők is 
valamilyen módon a tüskefehérjékkel 
dolgoznak.  Jelenleg a következő vak-
cinák vannak regisztrálva: Comirnaty 
(Pfizer és BioNTech), COVID-19 Vaccine 
Moderna, COVID-19 Vaccine AstraZen-
eca és a Janssen (Johnson and John-
son) társaság által gyártott vakcina. 
Az Európai Gyógyszerügynökségnél  

Každá vakcína má vedľajšie 
účinky, ako sa vyhodnocujú?

Bezpečnosť vakcín sa takisto vy-
hodnocuje v rámci klinických skúšaní. 
Sleduje sa výskyt nežiaducich (vedľaj-
ších) účinkov aj ich frekvencia. K regis-
trácii vakcíny môže dôjsť, len ak prínos 
vakcíny vysoko prevyšuje jej riziká. Sle-
dovanie bezpečnosti ale registráciou 
nekončí. Aj po registrácii sa sleduje 
výskyt nežiaducich účinkov, pričom 
podozrenia na ne môže hlásiť každý 
očkovaný človek priamo Štátnemu 
ústavu pre kontrolu liečiv. Podozre-
nia na nežiaduce účinky sa následne 
zbierajú a analyzujú aj na úrovni Eu-
rópskej únie a bezpečnosť vakcín na 
prevenciu ochorenia COVID-19 sa pre-
hodnocuje na mesačnej úrovni. 

Čo znamená, že je vakcína 
regis trovaná Európskou  
liekovou agentúrou?

Každý liek a vakcína musí prejsť 
procesom registrácie, kedy sa hĺbko-
vo posudzuje účinnosť, bezpečnosť 
a  farmaceutická kvalita (výroba, 
zloženie atď.). Ku väčšine liekov vy-
dáva registračné rozhodnutie Štát-
ny ústav pre kontrolu liečiv, avšak 
je skupina liekov, ktorá musí prejsť 
posudzovaním Európskej liekovej 
agentúry, kedy registračné rozhod-
nutie vydáva Európska komisia. Do 
týchto skupín spadajú inovatívne 
lieky, lieky na zriedkavé ochorenia, či 
lieky vyrobené biotechnologickými 
postupmi, čo sú aj vakcíny na pre-
venciu COVID-19. Takýto postup je 
prirodzený, keďže posúdenie vakcín 

a iných inovatívnych liekov je ne-
smierne náročný proces na vedecké 
zhodnotenie. Pri registrácii cez EMA 
sa členské štáty môžu spoľahnúť na 
medzinárodnú spoluprácu najlepších 
odborníkov z  celej Európskej únie. 
ŠÚKL má v EMA svojich zástupcov, 
kto rí sa na hodnotení vakcíny podieľa-
jú, vznášajú pripomienky a následne 
aj hlasujú o jej registrácii. Európska 
lieková agentúra vydá odporučenie,  
na základe ktorého rozhodnutie o re-
gistrácii vydáva Európska komisia. Ta-
ké to rozhodnutie je automaticky plat-
né vo všetkých členských štá toch EÚ. 

Aká je úloha ŠUKL pri  
posudzovaní liekov a vakcín?

Ak sa liek registruje na národnej úrov-
ni, jeho účinnosť, kvalitu a bezpečnosť 
posudzuje Štátny ústav pre kontrolu 
liečiv. Ak sa posudzuje cez Európsku 
liekovú agentúru, niektorý štát zastá-
va úlohu hlavného posudzovateľa, 
pričom ŠÚKL sa môže podieľať na 
posudzovaní prostredníctvom klade-
nia otázok, vznášania pripomienok 
a podobne. Pri niektorých liekoch má 
úlohu hlavného hodnotiteľa ŠÚKL, 
kedy odborný posudok vypracujú ex-
perti zo štátneho ústavu. 

Okrem toho má štátny ústav mno-
hé iné úlohy pri kontrole liekov: schva-
ľuje klinické skúšania plánované na 
Slovensku, zbiera a analyzuje hlásenia 
podozrení na nežiaduce účinky, vyko-
náva inšpekcie vo výrobe a distribúcii 
liekov, v lekárňach a iných subjek-
toch, vykonáva laboratórnu analýzu 
liekov a iné. 

Aké lieky sú odporúčané pre 
liečbu pacientov, ktorí majú 
ťažký priebeh COVID-19?

V súčasnosti sú schválené dve liečivá 
pre pacientov s COVID-19 v závažnom 
stave – remdezivir (liek Veklury) a 
dexametazón (viacero liekov). Tieto 
lieky majú presnú špecifikáciu, kedy 
môžu byť podané, ale po predložení 
nových dôkazov, sa môže zmeniť. 

Okrem toho sa podávajú lieky na 
symptomatickú liečbu (napríklad 
antibiotiká ak sa pridruží bakteriálna 
infekcia) a nemocničné zariadenia 
majú protokoly, aké kombinácie lie-
kov pacientom s COVID-19 podávajú. 
Viaceré lieky sa používajú na základe 
povolenia Ministerstva zdravotníctva, 
ktoré môže povoliť takzvané terapeu-
tické použitie neregistrovaného lieku. 

V procese priebežného hodnotenia 
EMA sú ďalšie dva lieky, ktoré čoskoro 
môžu byť schválené pre pacientov 
s  miernym a stredne závažným prie-
behom COVID-19 u ktorých je vyššie 
riziko závažného priebehu. V oboch prí-
padoch ide o tzv. monoklonálne pro-
tilátky, v prvom prípade o kombináciu 
kasirivimab a imdevimab a v druhom 
prípade o regdanvimab. Ich úlohou 
je prichytiť sa k spike proteínu, ktorý 
pokrýva vírus SARS-CoV-2. Zabráni sa 
tak preniknutiu vírusu do buniek ľud-
ského tela a tým pádom sa infekcia 
nevyvinie do závažného štádia s po-
trebou hospitalizácie.

Liečba pacientov má byť za každých 
okolností konzultovaná s ošetrujúcim 
lekárom a má prebiehať pod dozo-
rom ošetrujúceho lekára.

ZDRAVÁ ŽUPA / EGÉSZSÉGES MEGYE
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folyamatban van a CureVac és a Nova-
vax társaságok vakcinái, valamint  
a  Szput nyik V néven ismert vakcina 
engedélyeztetése.  
n az mRNA típusú vakcinák 

(Comirnaty, COVID-19 Vaccine Moder-
na, CureVac) mRNA–t tartalmaznak, 
ami a tüskefehérje előállítására vonat-
kozó genetikai instrukció hordozója.
n a vektoralapú vakcinák (CO-

VID-19 Vaccine AstraZeneca, Janssen, 
Szputnyik V) tartalmazzák a koro-
navírus konkrét génjét, amely alapján 
az emberi szervezet tüskefehérjéket 
termel. Ez a gén az adenovírusban 
található, amelynek segítségével be-
hatol a sejtbe.  

Az mRNA vakcinával vagy a vektor-
vakcinával való oltás után a szervezet 
maga hoz létre tüskefehérjét, majd 
ezeket idegenekként azonosít-
ja és beindítja a védőreakciót – el-
lenanyagokat és T-sejteket kezd ter-
melni. Ha a szervezet a jövőben 
SARS-CoV-2 koronavírussal találkozik, 
az immunrendszer felismeri  és képes 
ellene felvenni a harcot.
n a proteinbázisú vakcinák (Nova-

vax) már laboratóriumban elő állí tott 
proteinrészeket tartalmaznak. Fontos 
elmondani, hogy a tüskefehérje csak 
a koronavírus kis alkotóeleme, és nem 
okozhat COVID-19 megbetegedést.

Egyes vakcinák esetében az im-
munitás előidézésére elégséges egy 
adag vakcina, más vakcinák eseté-
ben azonban két adag beadására van 
szükség. A másik adagnak az a fela-
data, hogy megerősítse az immun-
rendszer védekező jellegű működését 
a koronavírus ellen. Az első adag 
beadása után az immunrendszert 
mozgósítja, ellenanyagokat kezd ter-
melni és aktiválja a T-sejteket. Ehhez 
a mozgósításhoz időre van szükség, 
ezért a két vakcina beadása között 
el kell telnie bizonyos időnek. Ezt 
követően a második vakcina beadá-
sa az immunrendszer aktivizálásának 
folyamatát felerősíti és megszilárdítja.

Mit kell érteni a vakcina  
hatékonyságán?

A hatékonyságot a klinikai vizs-
gálatok eredményei alapján állapít-
ják meg. Ebben önkéntesek ezrei 
vesznek részt oly módon, hogy az em-
berek fele vakcinát kap, a másik fele 
placebót. A klinikai vizsgálatokat vélet-
lenszerűen kiválasztott személyeken 
végzik, akik nem tudják, vakcinát kap-
nak-e vagy placebót. Ezt követően 
figyelik a COVID-19 szimptomatikus 
megbetegedés tüneteit, és össze-

hasonlítják, hogy melyik csoportban 
hány eset történt.

Amennyiben például a hatékonysá-
got egy 36 ezer embert számláló 
mintán végzik, akkor ha a vakcinát 
kapó csoportban 18 198 résztvevő 
közül 8-an betegedtek meg, a pla-
cebo-csoportban pedig 162 eset 
történt a 18 325 résztvevő közül, akkor 
a hatékonyság 95 százalékos lesz, mi-
vel a vakcina ilyen százalékkal csök-
kentette a COVID-19 szimptomatikus 
esetek számát  a placebóval szemben.

A hatékonyságon kívül más para-
métereket is figyelnek – leginkább azt, 
hogy a vakcina megvéd-e attól, hogy 
súlyos lefolyása legyen a COVID–19 

megbetegedésnek, elejét veszi-e an-
nak, hogy az illető kórházba kerüljön, 
stb. Ilyen felmérések folynak azután is, 
hogy a vakcinát regisztrálták.

Hatékonyak a vakcinák 
a mutációkkal szemben?

A vírusok természetes tulajdonsá-
ga, hogy mutálódnak, és a vakcinaku-
tatásnak ezzel a ténnyel is számolnia 
kell. Jelenleg a kutatások kiterjednek 
arra is, hogy a regisztrált vakcinák 
hatékonyak-e az új mutációk el-
len, esetleg milyen mértékben tud-
ják megelőzni azt, hogy a beoltott 
embernél súlyos lefolyása legyen 
a be tegségnek, ha új mutációkkal 
fertőződik meg. Elképzelhető, hogy 
a  vakcinákat módosítani kell, hogy 
az új mutációkkal szemben is vé-
dettséget nyújtsanak. Például az influ-
enza elleni vakcina is évente változik. 
A gyógyszerszabályozó intézetek, 
beleértve az Európai Gyógyszerügy-
nökséget is, útmutatásokat készíte-

nek a gyártók részére a SARS-CoV-2 
vírus új variánsaival kapcsolatosan.

 
Minden vakcinának vannak 
mellékhatásai? Ezeket hogyan 
értékelik ki?

A vakcinák biztonságát is klinikai 
tes ztelés keretében értéke-
lik ki. A nem kívánatos hatások 
(mellékhatások) előfordulását és azok 
gyakoriságát figyelik. A vakcinát csak 
akkor regisztrálják, ha az előnyei ma-
gasan meghaladják a kockázatokat. 
A regisztrálással azonban nem fejező-
dik be a  biztonság szemmel tartása. 
A regisztrálás után is figyelik a nem-
kívánatos hatások előfordulását, 
miközben a gyanús esetet minden 
beoltott személy közvetlenül jelent-
heti az Állami Gyógyszerellenőrző In-
tézetnek. A nemkívánatos hatásokra 
vonatkozó gyanús eseteket ezután 
összegyűjtik és elemzik az Európai 
Unió szintjén is. Havonta átértékelik 
a vakcinák biztonságát, hogy mennyi-
re nyújtanak megelőzést  a COVID–19 
megbetegedéssel szemben.

 
Mit jelent az, hogy a vakcinát  
regisztrálta az Európai 
Gyógyszerügynökség?

Minden gyógyszernek és vak-
cinának át kell esnie a regisztrálási 
folyamaton, amikor alaposan elemzik 
a hatékonyságát, a biztonságát és 
a gyógyszerészeti minőségét (gyártás, 
összetétel stb.). Az orvosságok 
többségéhez elegendő az Állami 
Gyógyszerellenőrzési Intézet regiszt-
rációs döntése, vannak azonban olyan 
gyógyszercsoportok, amelyek eseté-
ben szükség van az Európai Bizottság 
regisztrációs határozatára is. Ebbe 
a  csoportba tartoznak az innovatív 
gyógyszerek, a ritka betegségeket 
gyógyító orvosságok, vagy pedig 
a  biotechnológiai eljárásokkal előállí-
tott gyógyszerek, amelyek közé tar-
toznak a COVID-19 megbetegedés 
megelőzésére szolgáló vakcinák is. Ez 
az eljárás természetes, mivel a vak-
cinák és más innovatív gyógyszerek 
elbírálása, tudományos értékelése 
rendkívül bonyolult és igényes folya-
mat. Ha a vakcinát regisztrálja az Eu-
rópai Gyógyszerügynökség, a tagál-
lamok ebben megbízhatnak, mert 
az Európai Unió legjobb szakem-
bereiből álló nemzetközi csapat 
vizsgálta meg a vakcinát. Az Álla-
mi Gyógyszerellenőrzési Intézetnek 
is vannak képviselői az Európai 
Gyógyszerügynökségben, és ők is 
részt vesznek a vakcina értékelésében,  
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észrevételeket tesznek, majd szavaz nak 
a regisztrálásról. Az Európai Gyó gysze-
rügynökség ezután ajánlást fo galmaz  
meg, ennek alapján adja ki a határoza-
tot a regisztrálásról az Euró pai Bi-
zottság. Ez automatikusan érvényessé 
válik az EU minden tagállamában.

 
Milyen az Állami Gyógyszerel-
lenőrzési Intézet szerepe 
a gyógyszerek és a vakcinák 
megítélésében?

Amennyiben az orvosságot nemze-
ti szinten regisztrálják, akkor ez a ha-
zai intézet vizsgálja meg annak haté-
konyságát, minőségét és bizton ságát. 
Ha a vizsgálódás az Európai Gyógy-
sze rügynökségen keresztül történik, 
akkor  valamelyik állam lesz a fő el-
bíráló szerepében, miközben az Ál-
lami Gyógyszerellenőrzési Intézet is 
részt vehet az elbírálási folyamatban 
úgy, hogy kérdéseket fogalmazhat 
meg, észrevételeket tehet, stb. Bizo-
nyos gyógyszerek esetében az Állami 
Gyógyszerellenőrző Intézet tölti be a fő 
elbíráló szerepét, elsősorban akkor, ha 
a szakvéleményt ennek az állami in-
tézetnek a szakemberei dolgozzák ki.

Az állami intézetnek ezen kívül más 
feladatai is vannak a  gyógyszerellenőr-

zés területén: jóváhagyja a  Szlo  vákiá- 
ban tervezett klinikai teszteléseket, gyűjti 
és elemzi a nemkívánatos mellékhatá- 
sokra vonatkozó bejelentéseket, ellenőr-
zéseket tart a gyógyszergyártóknál, a for- 
galmazóknál, a  gyógyszertárakban és 
más szubjektumoknál, laboratóriumi e- 
lemzésnek veti alá az orvosságokat, stb.

Milyen gyógyszereket ajánla-
nak azoknak a pácienseknek 
a gyógyítására, akiknél súlyos 
a COVID–19 lefolyása?

Jelenleg két készítmény van jóvá-
hagyva a COVID–19 megbetegedés-
ben szenvedő páciensek részére: akik 
súlyos állapotban vannak, a remdezi-
virt (Veklury gyógyszer) és a dexa-
metazont (ez több orvosságból áll) 
kapják. Pontosan meg van határozva, 
hogy ezeket mikor lehet beadni, de ez 
az útmutatás új bizonyítékok hatására 
megváltozhat.

Ezenkívül a szimptomatikus gyó-
gyítás esetében is adnak gyógyszere-
ket (pl. antibiotikumokat, ha még 
bakteriális fertőzés is mutatkozik), és 
a kórházaknak vannak arra vonat-
kozó protokolljaik, hogy milyen 
gyógyszerkombinációk adhatók be 
COVID-19 megbetegedéssel küzdő 

pácienseknek. Több gyógyszert 
használnak az egészségügyi minisz-
térium engedélye alapján, amely 
engedélyezheti a nem regisztrált or-
vosság ún. terápiás célú alkalmazását.

Folyamatban van az Európai Gyó-
gyszerügynökségnél két további 
gyógy szerkészítmény bevizsgálása, 
amelyeket hamarosan jóváhagyhat-
nak azon páciensek részére, akik-
nél vagy kevésbé súlyos lefolyású 
a  COVID–19 megbetegedés, vagy 
köze pesen súlyos esetekben, amikor 
fennáll a veszélye annak, hogy súly-
osbodik a megbetegedés. Mind-
két esetben ún. monoklonális el-
lenanyagokról van szó, első esetben 
a kasirivimab és a imdevimab kom-
binációjáról, a másik esetben pedig 
a regdanvimabot vizsgálják. A monok-
lonális ellenanyagok szerepe az, hogy 
hozzátapadjanak a tüskefehérjéhez, 
amely beburkolja a SARS-CoV-2 vírust. 
Ezzel megakadályozzák azt, hogy a ví-
rus az emberi sejtekbe hatoljon, így 
a  fer tőzés nem jut el olyan súlyos stá-
diumba, hogy az illető kórházba kerüljön.

A páciensek gyógyítását azonban min-
den esetben egyeztetni kell a kezelőor-
vossal, és szükséges, hogy az ő felügye-
lete mellett történjen a gyógyítás.
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Tomi „Kid“ Kovács:
Neutečiem odtiaľto, 
som bojovník
V minulom roku, keď ešte len 
COVID-19 začínal, dostal tvoj 
zverenec Andrej Czemez toto 
ochorenie. Ty si vtedy napísal 
na Facebooku celkom ostro, ci-
tujem: „Žijeme vo svete, kde sú 
negatívne správy ako výherný 
los.“ Nezmenil si teraz, po roku 
tento svoj názor?

Práveže je to dosť smutné a stále sa 
toho držím. Toľko krásnych úspechov 
sme dosiahli, či už ja, alebo moji zve-
renci. Keď som prosíkal novinárov, 
aby si to všimli, tak sa nič nedialo. 
Keď zistili, že Andrej mal pozitívny 
výsledok, horel mi telefón. Ja som 
sa ich potom pýtal, kde boli, keď sa 
stal Andrej majstrom Európy? Keď 
sme robili tlačovku, česť výnimkám, 
málokto tam bol a ani neodpísali na 
to, či by prišli. Uvediem ďalší príklad, 
keď sme s manželkou Dominikou 
stratili bábätko, ťažko sme to znáša-
li doma. Boli sme tri dni na titulkách 
známych časopisov na Slovensku. 
Máme dosť svojich problémov, a ak 
toto robí nejaké čísla predajnosti, tak 
je to hrozné. V tomto roku je to ešte 
horšie, keď si pozriem správy, nie je 
tam nič pozitívne. Sme obklopení 
negatívnymi správami. Keď dáme na 

sociálne siete niečo pozitívne, tak si to 
ľudia nevšimnú, ale negatívne správy 
si ľudia všimnú hneď.

Vnímaš aj vo svojom okolí, že za 
posledný rok niekto stratil chuť 
do života aj vďaka negatívnym 
správam?

Veľmi veľa ľudí stratilo nádej. Ja sa 
často rozprávam s mladými a viacerí 
nevidia svoju budúcnosť na Sloven-
sku. Moja dcéra z prvého manželstva 
je prijatá do Anglicka na vysokú školu. 
Veľmi mi bude chýbať, bude ďaleko 
odo mňa. Viem, že tá škola jej môže 
zmeniť život. Prečo by teda nešla? Ja 
ju podporovať budem.

Tebe by teda nerobilo problém 
odísť zo Slovenska? Napríklad 
za dcérou do Anglicka?

V roku 2011 som dostal ponuku ísť 
do Švajčiarska, kde som mohol box-
ovať a robiť trénera. Aj finančne by 
to bolo výhodné. Vtedy som pove-
dal nie, lebo som tu mal založený 
svoj boxerský klub a mám tu rodinu. 
Odvtedy prešlo mnoho rokov a za tie 
roky som doniesol veľa medailí. Som 
hrdý na svoju prácu. Som lokálpatri-
ot, aj keď je to také, že sa nám veci 

častokrát nevrátia. Poviem na rovinu, 
že prednedávnom som mal chuť sa 
na všetko vykašlať, odísť zo Slovens-
ka, ale netreba utekať, treba bojovať 
ďalej. A ja som bojovník.

Prijaté opatrenia nám ovplyvnili 
životy. Niektorým viac, niek-
torým menej. Čo sa zmenilo v 
tvojom živote najviac?

Stratil som slobodu, voľnosť. Na-
jväčší problém je pre mňa to fungo-
vanie, že nevieme, čo bude zajtra. Čo 
sa týka nášho športu, domáce súťaže 
sú zastavené. Nechápem, prečo oko-
lité krajiny môžu súťažiť a trénovať, 
a my nie. Nechápem, prečo športovci 
nemôžu fungovať. Nechápem, prečo 
pohybom nemôžeme pomáhať imu-
nite. Veď samotná imunita pomáha 
pri boji s vírusmi.

Tebe sa pred pár rokmi podarilo 
založiť Akadémiu Tomiho Kida. 
V akom režime v nej fungujete?

Kaviareň, ktorá je na prízemí, je už 
minulosťou. Bude slúžiť ako klubovňa 
pre boxeristov. Pre verejnosť bude za-
tvorená. Kaviareň nezarába, nedá sa 
udržiavať v tomto režime. Čo sa týka 
tréningov, tak my máme dekrét kvôli  
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príprave na olympijskú kvalifikáciu 
v júni. Sme tu od rána do večera, pre-
bieha tréningový plán. Sú tu športov-
ci, fyzioterapeuti a ja. Ak sem prídu 
sparingpartneri z iných klubov, ktorí 
majú povolenia, tak ich hlásim na hy-
giene. Je tu pohyb, lebo ja tu mám aj 
svoju kanceláriu. Snažíme sa vyťažiť 
maximum, čo sa dá.

Aké výraznejšie úspechy ste 
zažili v akadémií za posledný 
rok?

Stále som vyhľadával možnosti, ako 
čo najlepšie trénovať, a to aj mimo 
Slovenska. Aj kvôli tomu, aby boli 
chlapci stále silnejší. Prichádzala jed-
na rana za druhou. Rušili sa poduja-
tia, medzinárodné aj kvalifikácia do 
Tokia... Bolo to hrozné pre mňa, aj pre 
chlapcov.

Zanechali zrušené podujatia 
na tvojich zverencoch stopy 
znechutenia alebo straty mo-
tivácie?

Snažil som sa im to vysvetliť. Pove-
dal som im, že tento čas je určený na 
to, aby sme sa zlepšili, a aj vzdeláva-
li. Napríklad Andrej Czemez si urobil 
masérsky kurz, šiel na rôzne školenia, 
lebo ho to baví. Nemôže byť do kon-
ca života boxerom, takže sa rozhodol 
vzdelávať sa v tomto odbore. Počas 
celého roka sme hľadali možnosti, 
kde sa dá trénovať a súťažiť. Musíme 
bojovať a ďalej vyhľadávať možnosti 
na súťaženie.

Venuješ sa trénovaniu, ale aj 
pomoci druhým ľuďom. Keď 

som si pozeral tvoje sociálne 
sie te, tak som si všimol, že  
často pomáhaš druhým. Máš 
pocit, že potrebujú v tejto  
dobe ešte väčšiu pomoc?

Určite áno. Ľudia sú negatívne nas-
tavení. Veľa ľudí má existenčné prob-
lémy. Viacerí mi píšu, lebo vedia, že sa 
snažím pomáhať. Už po desiatykrát 
som sa minulý rok spojil s Ježiškom 
a obdarúval som detičky, ktoré to 
potešilo. Každé euro pomôže. Ľudia 
potrebujú pomoc, aj malé deti, ktoré 
sú choré, a keď môžem, tak vždy uro-
bím všetko preto, aby som pomohol. 
Uvedomujem si to, že môžem byť 
hrdý na to, že moja rodina je zdravá. 
Zdravie je na prvom mieste. Cez 
projekt „Šport spája, šport pomáha“ 
pomáhame deťom. Ostáva nám nie-
koľko dní na ukončenie výzvy, ktorá 
pomôže deťom formou delfínotera-
pie. Každé euro pomôže. Teraz, keď sa 
nemôže kávičkovať, tak kebyže dáme 
to euro za kávu pre tieto deti, bolo by 

to krásne. Ak sa tie sumy nevyzbiera-
jú, tak ručím za to, že ich doložíme my 
aj vďaka mojim partnerom, ktorí ma 
nikdy nesklamali. Pomôcť treba - naj-
mä v tejto ťažkej dobe.

Viacerí ľudia ťa vnímajú ako 
drsňáka. Aký je skutočný Tomi 
Kid Kovács?

Je Tomi boxerista a Tomi rodič 
a  pria teľ. Keď som sa venoval boxu 
ako profesionál, vedel som byť 
drsňák. Na druhej strane, viem byť 
citlivý a smutný. Veľa ľudí mi hovo-
rí, že sa viem rozdať. Či je to dobré, 
alebo zlé, neviem. Stávalo sa, že keď 
som niekomu pomohol, tak som ne-
dostal žiadnu vďaku. Nie kvôli tomu, 
že by som to vyžadoval, ale prišlo mi 
to ľúto a bolo mi z toho smutno. Moja 
Dominika mi povedala, aby som veci 
robil nie kvôli vďake, ale kvôli tomu, 
lebo to chcem. Robím to preto, lebo 
mám dobrý pocit, že som niekomu 
pomohol.
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Tavaly, amikor a COVID–19 
járvány még csak elkezdődött, 
tanítványod, Csemez András 
megfertőződött. Te akkor éles 
hangú bejegyzést közöltél 
Facebook-profilodon: „Olyan  
világban élünk, amikor a nega-
tív hírek nyereménysorsjegy-
nek  számítanak.“ Most, egy év 
elmúltával sem változtatsz ezen 
a véleményeden?

Éppenséggel elég szomorú, 
hogy még mindig ragaszkodom 
ahhoz, amit akkor írtam. Meny-

nyi fényes sikert értünk el, jóma-
gam vagy a  tanítványaim. Amikor 
könyörögtem az újságíróknak, hogy 
vegyék már ezt észre, mégsem 
történt semmi. Amikor megtudták, 
hogy Andrásnak pozitív lett a tesztje, 
égett a telefonom. Megkérdeztem 
az érdeklődőket, hogy hol voltak, 
amikor védencem Európa-bajnok 
lett? Amikor sajtóértekezletet tartot-
tunk, tisztelet a kivételnek, alig jöttek 
el, de nem válaszoltak arra sem, 
hogy eljönnének-e. Megemlítek egy 
másik esetet: amikor a feleségem-

mel, Dominikával elvesztettünk egy 
kisbabát, ezt nagyon nehezen vi-
seltük. Három napon át az ismert 
hazai újságok címlapjain szere-
peltünk. Megvoltak a saját gondjaink 
és szörnyűnek tartom, ha az ilyen 
hírek dobják meg egy újság példány-
számát. Az idén ez még rosszabb, 
ha a híreket nézem, nincs közöttük 
semmi pozitív. Csupa negatív hírrel 
vagyunk körülvéve. Ha valami pozitív 
üzenetet teszünk fel a világhálóra, 
az emberek fel sem figyelnek rá, de 
a negatív hírekre azonnal ráharapnak.

Kovács Tamás Tomi Kid:
Nem futamodom meg innen, 
harcos típus vagyok
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A környezetedben tapaszta-
lod-e azt, hogy az utóbbi évben 
valakinek a negatív hírek miatt 
elment az életkedve?

Nagyon sok ember lett 
reményvesztett. Jómagam gyakran 
beszélgetek fiatalokkal, és sokan 
nem Szlovákiában látják a jövőjüket. 
Az első házasságomból származó lá-
nyomat  angliai egyetemre vették fel. 
Nagyon fog hiányozni, mert messze 
lesz tőlem. Tudom, hogy ez az iskola 
megváltoztathatja az életét. Akkor 
hát miért ne menjen? Én támogatni 
fogom őt ebben.

Neked akkor nem okozna  
gondot az, hogy elmenj  
Szlovákiából? Például a  
lányod után Angliába?

2011-ben kaptam egy ajánlatot, 
hogy menjek Svájcba, ahol bokszol-
hattam volna es edzhettem is vol-
na közben ökölvívókat. Pénzügyi 
szempontból is előnyös lett volna. 
Akkor nemet mondtam, mert már 
működött az ökölvívó-klubom és itt 
van a családom is. Azóta pár év eltelt, 
ezalatt sok érmet is szereztem. Büsz-
ke vagyok a munkámra. Lokálpatrióta 
vagyok, habár az a helyzet, hogy sok 
lehetőséget már nem lehet vissza-
hozni. Kertelés nélkül megmondom, 
régebben voltam olyan hangulatban, 
hogy fütyülök mindenre és elmegyek 
Szlovákiából, de nem lehet megfuta-
modni, küzdeni kell tovább. Én harcos 
típus vagyok.

Az elfogadott intézkedések 
hatással voltak az életünkre. 
Egyesekére jobban, másokéra 
kevésbé. A te életedben mi  
változott meg leginkább?

Elvesztettem a szabadságomat, 
a kötetlenségemet. A legnagyobb 
gondot nekem az okozza, hogy nem 
tudjuk, mi lesz holnap.  Ami a  mi 
sportunkat illeti, leállították a ha-
zai versenyeket. Nem értem, miért 
van az, hogy a környező államokban 
versenyezhetnek és edzhetnek, mi 
pedig nem. Nem értem, hogy a spor-
tolók miért nem tevékenykedhetnek. 
Nem értem, hogy a mozgással miért 
nem segíthetünk az immunitásunk-
nak. Hiszen maga  az immunitás  
segít a vírus elleni harcban.

Pár éve sikerült létrehoznod  
a Tomi Kid Akadémiát.  
Hogyan működik?

A földszinten lévő kávéház már 
a múlté. Klubként fog működni 

a  bokszolók részére. A nyilvánosság 
előtt zárva lesz. A kávéházat nem 
lehet ebben a helyzetben fenn-
tartani, nem tartja el magát. Az 
edzéseket illetően nekünk  van egy 
dekrétumunk, amely a júniusban 
esedékes olimpiai kvalifikációra való 
felkészülésre vonatkozik. Reggeltől 
estig itt vagyunk, az edzésterv sze-
rint haladunk. Itt vannak a sportolók, 
a fizioterapeuták és jómagam is. Ha 
eljönnek az edzőpartnerek is más 
klubokból, és van engedélyük, akkor  
azt jelentem a közegészségügyi hi-
vatalnak. Van itt mozgás, nekem is itt 
van az irodám. Igyekszünk a maximu-
mot kihozni ebből a helyzetből, amit 
csak lehet.

Milyen átütőbb sikereket érte-
tek el az akadémiával tavaly?

Folytonosan kerestem azokat a  le-
hetőségeket, hogy ebben a hely-
zetben hogyan lehet a legjobban 
edzeni, akár Szlovákián kívül is. Azért 
is, hogy a fiúk állandóan erőseb-
bek legyenek. Az egyik csapás jött 
a másik után. Törölték a versenyeket, 
a nemzetközieket is, és a kvalifikációt 
is Tokióra... Ez szörnyű volt nemcsak 
rám nézve, hanem a fiúk szempont-
jából is.

A törölt versenyek miatt tapasz-
taltad-e azt, hogy a védenceid 
elkedvetlenedtek vagy elvesz-
tették a motivációt?

Igyekeztem nekik megmagyarázni 
a helyzetet. Mondtam nekik, hogy 
ez az idő jó arra, hogy javuljunk és 
művelődjünk is. Például Csemez 
András elvégezte a masszőri tan-
folyamot, különféle képzéseken vett 
részt, mert ez érdekli őt. Nem le-
het élete végéig bokszoló, ezért úgy 
döntött, hogy képzi magát ezen 
a területen. Egész évben kerestük a le-
hetőségeket, hogy hol lehet edzeni és 

versenyezni. Harcolnunk kell, de keres-
nünk is a versenyzési alkalmakat.

Edzéseket tartasz, de más em-
bereknek is segítesz. Amikor 
néztem a közösségi oldalakat, 
azt vettem észre, hogy gyakran 
segítesz másokon. Van olyan 
érzésed, hogy a jelenlegi idők-
ben még nagyobb segítségre 
van szükségük?

Biztosan ez a helyzet. Az ember-
ek beállítottsága negatív. Sokuknak 
megélhetési gondjaik vannak. Töb-
ben fordulnak hozzám, mert tudják, 
hogy igyekszem segíteni. Tavaly már 
tizedik éve vettem fel a kapcsolatot 
Jézuskával, és megajándékoztam 
a gyerekeket, akik nagyon örültek en-
nek. Az embereknek segítségre van 
szükségük, a kicsiknek is, ha betegek. 
Ami tőlem telik, mindig mindent 
megteszek azért, hogy segíthessek. 
Közben tudatosítom, milyen büsz-
ke lehetek arra, hogy a családom 
egészséges. Az egészség szere-
pel mindig az első helyen. A sport 
összeköt, a sport segít projekt révén 
segítünk a gyerekeknek. Már csak 
néhány napunk van hátra, és lezárul 
az a felhívás, amellyel delfinterápiával 
segítünk a gyerekeknek. Minden euró 
segít. Most, amikor nem járhatunk 
kávézni, milyen gyönyörű lenne, ha 
ezeknek a gyerekeknek szánnánk egy 
eurót abból, amit kávéra költenénk. 
Ha nem jönne össze ez a pénz, akkor 
garantálom, hogy mi ezt a partnere-
imnek is köszönhetően is kipótoljuk, 
akikben sosem csalódtam. Segíteni 
kell – legfőképpen ezekben a nehéz 
időkben.

Sokan keményfiúként ismernek 
téged. Milyen is valójában 
Kovács Tamás Tomi Kid?

Tomi bokszoló, Tomi szülő és barát 
is egy személyben. Amikor hivatásos 
versenyzőként foglalkoztam a sport-
tal, tudtam, hogy kell keményfiúként 
viselkedni. Másrészt viszont tudok 
érzékeny és szomorú is lenni. Sokan 
mondják, hogy képes vagyok adni. 
Hogy ez jó-e vagy sem, nem tudom. 
Előfordult, hogy segítettem valakinek, 
de köszönetre sem méltatott. Nem 
azért csinálom, hogy valaki hálálkod-
jon, de sajnáltam, hogy így történt, és 
szomorú voltam.  Dominikám mond-
ta nekem, hogy amit csinálok, azt ne 
a hála miatt csináljam, hanem azért, 
mert segíteni akarok. Azért csinálom 
tehát, mert jó érzés tölt el akkor, ha 
valakinek segítettem.
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Psychologička Lucia Blažková:
Máme príležitosť vyriešiť 
si nedoriešené veci
Už viac ako rok je väčšina  
študentov doma kvôli  
pandémii ochorenia COVID-19. 
Zaznamenali ste nárast žiadostí 
o pomoc (od študentov/dospie-
vajúcich)?

Áno, zaznamenali sme žiadosti o po-
moc rodičov detí a študentov, ktorí sú 
dlhodobo na online vyučovaní. Týka sa 
to hlavne detí od 10 - 11 rokov a vyššie. 

S akými otázkami (problémami) 
sa na vás najčastejšie obracajú? 

Najčastejšie problémy súvisiace 
s  pan demickou situáciou vyplýva-
jú z  dlhodobej sociálnej izolácie detí 
a dospievajúcich, nemožnosť stretávať 
sa s kamarátmi. Rodičia popisujú deti 
ako bez energie, apatickejšie, príp. 
trávia veľa času za počítačom.

Nie vždy ich privádza súčasná situá-
cia. Často už nejaké ťažkosti mali aj 
predtým, ale teraz sa viac zvýraznili. 
Napríklad úzkostnejšie 10-ročné dieťa 
môže teraz pociťovať vyššiu mieru úz-
kosti ako predtým, napríklad z  toho, 
že je doma samé alebo vníma napätú 
situáciu medzi rodičmi, ktorí môžu 
neistotu prenášať na deti a pod. Čiže 
problémy u niektorých zostávajú rov-
naké, len teraz sa rýchlej šie dostávajú 
na povrch.

Študenti sú zatvorení doma, 
majú online výučbu. Akým 

spôsobom sa zmenila psychika 
študentov?

Je to individuálne. Závisí to od via-
ce rých faktorov. Napríklad od osob-
nostných vlastností - či je dieťa spo-
ločenské alebo skôr introvertné. Aj 
od toho, v akom vývinovom období 
sa nachádza – v každom veku má 
dieťa iné potreby. Napríklad u 14, 
15-ročných sa objavuje silná potreba 
patriť niekam, byť členom nejakej 
partie, tráviť spolu čas, hľadať a vyt-
várať si svoju identitu. Medzi hlavné 
vývinové úlohy v období dospieva-
nia patrí najmä postupné uvoľne-
nie z  prílišnej závislosti na ro dičoch 
a nadväzovanie významnejších vzťa-
hov k  vrstovníkom oboch pohlaví. 
V súčasnosti prichádzajú svojim spôs-
obom o príležitosti. Sú nútení zostať 
doma a tráviť čas s rodičmi. Môže sa 
u nich dostaviť smútok, úzkosť a de-
presívne symptómy.

Ako sa dá vyhnúť úzkostným 
stavom a depresii? Čo robiť,  
aby nenastala tzv. ponorková 
choroba?

Denný režim študentov, ktorí sú 
dl ho dobo doma, sa stáva stereotyp-
ným, nehovoriac o tom, že celý 
týždeň sa možno nedostanú ani 
von na vzduch, cítia sa deprimovane 
a  bez nálady, počas dňa nezažívajú 
žiadne pozitívne zážitky, preto sa ich 

nálada zhoršuje a robia už len najnut-
nejšie úkony, napr. školské povinnosti, 
sú bez energie. Akoby sa zacyklia, čo 
vedie k  úz kostným až depresívnym 
stavom. Dôležité je v niektorom bode 
prelomiť ten bludný kruh, vzchopiť sa 
a urobiť niečo, čo ste už dávno chce-
li. Tešíte sa z úspechu a aj nálada sa 
zlepšuje a dokážete plánovať ďalšie 
aktivity, ktoré vám urobia radosť.

Treba mať na pamäti, že ide o do čas-
nú situáciu. Dlhodobých nepriazni-
vých následkov na psychiku by sme 
sa mohli obávať, ak by izolácia trvala 
nie mesiace, ale roky. To, či sa rozvinie 
u človeka napríklad depresia, zavisí 
od viacerých faktorov. Za vznik depre-
sie nie je zodpovedný len jeden faktor. 
Rizikovejší však budú ľudia, ktorí majú 
určité predispozície. Spomedzi sociál-
nych faktorov sú rizikovými, alebo na- 
opak protektívnymi (ochrannými), na- 
prík lad rodinné pomery či prítomnosť, 
respektíve absencia dôverného osob-
ného vzťahu. Čiže udržiavanie po zi- 
tívnych vzťahov (aj online, ak to inak 
nejde) a dobré vzťahy medzi ro dič mi 
a deťmi sú v tomto období dôležitými 
i pre naše duševné zdravie. Na druhej 
strane môže nastať tzv. ponorková 
choroba. Nemáme kam uniknúť 
a vzájomne sme vystavení našim 
náladám a  stavom. To, čo nám pred 
tým len trochu prekážalo na tom 
druhom, teraz nám môže prekážať 

Foto: TTSK

Mgr. Lucia Blažková
pochádza z Trnavy, ale už niekoľko rokov žije s rodinou  
v Brestovanoch. Vyštudovala Filozofickú fakultu 
v odbore psychológia na Univerzite sv. Cyrila a Metoda 
v Trnave. Pracuje v Centre pedagogicko-psychologic-
kého poradenstve a prevencie v Hlohovci a v ambulan-
cii klinickej psychológie Al Mente v Trnave. Vo svojej 
práci sa venuje najmä psychodiagnostike detí, pora-
denstvu, terapii hrou, filiálnej terapii (čo je tzv. tréning 
rodičovských zručností). Minulý rok bola tiež súčasťou 
linky psychologickej podpory TTSK zriadenej v prvej 
vlne pandémie, ktorá zasiahla Slovensko. V roku 2015 jej 
v plnom pracovnom nasadení diagnostikovali rakovinu 
prsníka a v priebehu roka 2016 svoj príbeh zverejňovala 
v blogoch, ktoré vychádzali na stránkach www.ozama-
zonky.sk a neskôr aj v knižnej podobe “Keď sa čas 
zastaví”. Vo voľnom čase sa rada učí taliančinu, počúva 
hudbu, hrá na gitare a chodieva do prírody. 
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oveľa viac a  pod. Závisí to však od 
toho, aké kvalitné vzťahy sme mali. 
Dôležité je naše pocity zdieľať a nie 
ich držať v sebe a  je to skôr príleži-
tosť na vyriešenie si nejakých nedo-
riešených záležitostí...

Nastávajú aj situácie, kedy sa 
rodičia so svojimi deťmi doma 
pohádajú, keďže spolu trávia 
podstatne viac času ako pred 
pandémiou. Aký je najlepší 
spôsob pri riešení nezhôd?

Situácie, ktoré môžu vznikať, sú 
rôzne. Rodičia sa môžu častejšie 
hádať, pretože v dôsledku opatrení 
prichádzajú o príjem alebo sa nahro-
madia doteraz neriešené problémy, 
prípadne obaja rodičia pracujú z domu 
a pracovné problémy sa potom ľahko 
prenášajú do rodinného života a vtedy 
nemusia byť schopní pružne reagov-
ať na potreby detí a ľahko sa rozčúlia. 
Aj u detí môže dochádzať k výkyvom 
nálad. Spoločný čas však môže byť 
príležitosťou na vyriešenie konfliktov. 
Nie je hanba priznať si chybu a osprav-
edlniť sa. Rodič môže prísť za dieťaťom 
či už tínedžerom a jednoducho pove-
dať: „Mrzí ma, že som dnes na teba 
kričala... je toho na mňa veľa, ale kričať 
som nemala..., ale naozaj by mi po-
mohlo, keby si niekedy poumýval riad, 
vyniesol smeti...“

V súčasnej situácií využíva-
jú študenti častejšie mobilné 
telefóny a notebooky z dôvo-
du online vyučovania. Ako má 
rodič komunikovať s dieťaťom, 
ak sa mu zdá, že používa tieto 
technológie príliš často aj vo 
voľnom čase?

Deti v súčasnosti vyrastajú v digi tál-
ne dobe a teraz oveľa viac ako pred tým 
trávia voľný čas za počítačom. Ma jú 
viac času a keďže sa nemôžu stretávať 
a navštevovať záuj mové krúžky, kon-
taktujú sa v online priestore. Je to 
momentálne ich jedi ný kontakt s ka-
marátmi, spolužiakmi. Dôležité je tiež 
rozlišovať čomu sa dieťa venuje, čo 
robí, či sa hrá hry a aké hry alebo vyt-
vára videá, webové stránky apod. 

Ak má rodič pocit, že dieťa trávi veľa 
času hraním hier, je dobré si dohodnúť 
s ním vopred časový li mit. Vopred up-
ozorniť dieťa, že jeho čas bude končiť 
a určite nevypínať dieťaťu počítač 
počas rozohranej hry. Do tohto limitu 
by som nezahŕňala kreatívnu činnosť 

(strihanie videí, úprava fotiek, tvor-
ba prezentácií, videí apod.). Dieťaťu 
treba vysvetliť, prečo nemôže tráviť 
celý svoj voľný čas pri online hrách. 
Ak dieťa nevie vyplniť inak svoj voľný 
čas, ponúknite mu vhodné alternatívy. 
Napríklad mu kúpte knihu a večer 
pred spaním si ju môže čítať. Alebo 
cez víkend si zahraj te spoločenskú 
hru alebo sa môžete prejsť do príro-
dy... Dôležitejšie, ako to, čo hovoríme 
dieťaťu, vždy bude to, čo robíme...

Čo vás prax za posledný rok 
naučila?

Som skôr optimista a snažím sa aj 
v zlých časoch nájsť niečo pozitívne. 
V čase krízy sa síce vyostrujú mnohé 
problémy a stúpa počet ľudí, ktorí 
napr. kontaktujú IP-čko (internetová 
poradňa), alebo vyhľadávajú odbornú 
pomoc psychológov v ambulanciách. 
Som rada, že ľudia vôbec dokážu vy-
hľadať pomoc a spoločnosť dospela 
(dospieva) k vedomiu, že je rovnako 
dôležité psychické zdravie ako fyzické.
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Lucia Blažková pszichológus:
Lehetőségünk van a megoldatlan 
dolgok megoldására
A COVID-19 által okozott  
pandémia miatt a diákok 
többsége már több mint egy 
éve otthon van. Tapasztalja-e,  
hogy a diákok, serdülők 
gyakrabban kérnek  
segítséget?

Igen, többször kérnek segítséget 
a szülők és azok a diákok, akik hosszú 
ideje online tanulnak. Elsősorban 10-
11 éves és annál idősebb gyerekekről 
van szó.

Leggyakrabban milyen 
kérdésekkel, problémákkal  
fordulnak Önhöz?

A pandémiával kapcsolatban leg-
gyakrabban a gyerekek és a serdülők 
szociális elszigeteltsége okoz prob-
lémát, az, hogy nem találkozhatnak 

a  barátaikkal. A szülők elmondása 
szerint a gyerekek kevésbé energiku-
sak, inkább apatikusak, esetleg több 
időt töltenek a számítógép előtt.

Ennek nem minden esetben 
a mos tani helyzet az oka. Sok esetben 
már korábban is voltak problémáik, 
amelyek most fokozódtak. Például 
egy 10 éves szorongó gyermek most 
a  korábbinál jobban szoronghat ab-
ból kifolyólag, hogy egyedül van 
ott hon, vagy pedig érzékeli a szülei 
közötti feszültséget, ami átterjedhet 
a gyerekekre, stb. Tehát egy részüknél 
a  problémák ugyanazok maradtak, 
csak jelen helyzetben gyorsabban 
kerülnek a felszínre.

A diákok otthon vannak  
bezárva, és online tanulnak.  

Ez milyen hatással volt 
a pszichikájukra?

Ez egyénfüggő, és több tényezőtől 
függ. Például az illető tulajdonságaitól 
– a gyerek közösségi típus vagy inkább 
introvertált. Vagy attól is függ, hogy 
éppen melyik fejlődési szakaszban 
van, hiszen egy gyereknek minden 
életkorban más igényei vannak. A 14-
15 éveseknél például nagy az igény 
arra, hogy tartozzanak valamilyen 
társasághoz, együtt töltsék az időt, 
keressék és kialakítsák a saját iden-
titásukat. A felnőtté válás időszakában 
a fejlődés egyik fontos része, hogy 
a gyerek fokozatosan egyre kevés-
bé függjön a szüleitől, és komolyabb 
kapcsolatokat alakítson ki a kortár-
saival, beleértve mindkét nemet. 
Mondhatjuk, hogy manapság ez 
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a lehetőség nem adott számukra. 
Kénytelenek otthon maradni, és 
a  szüleikkel kell tölteniük az időt. Ez 
szomorúságot, szorongást vagy akár 
depresszív tüneteket is okozhat.

Hogyan lehet kivédeni  
a depressziót? Mit kell tenni  
az ún. tengeralattjáró betegség 
elkerülése érdekében?

A hosszú ideje otthon lévő diákok 
napirendje sztereotípiákat vesz fel. 
Nem beszélve arról, hogy esetleg 
egész héten nincsenek kint a le-
vegőn, deprimáltnak érzik magukat, 
és rossz a hangulatuk. A nap során 
nincsenek pozitív élményeik, ezért 
romlik a hangulatuk, és már csak 
a  legszükségesebb dolgokat, például 
az iskolai teendőket végzik el, ezért 
kevés az energiájuk. Úgymond cikli-
kussá válnak a mindennapjaik, ami 
szorongáshoz vagy depresszióhoz 
vezethet. Fontos, hogy egy ponton 
megtörjön a jég, összeszedje magát 
a gyerek, és valami olyat csináljon, 
amit már régóta szeretett volna. 
Sikerélménye van, javul a hangula-
ta, és további olyan tevékenységeket 
tervez, amelyek örömet okoznak 
számára.

Tudatosítanunk kell, hogy egy átme-
neti időszakról van szó. A pszichikára 
gyakorolt hosszútávú, kedvezőtlen 
hatásokról akkor beszélhetnénk, ha 
az elszigeteltség nem hónapokig, ha-
nem évekig tartana. Az, hogy például 
kialakul-e depresszió, több tényezőtől 
függ. A depresszióért nem csak egy 
tényező felelős. Ebből a szempont-
ból rizikósabbnak számítanak az 
olyan emberek, akiknél ennek van-
nak bizonyos előfeltételei. Szociális 
szempontból rizikós, vagy épp ellen-
kezőleg, protektív (védő) tényezőnek 
számítanak a  családi viszonyok, 
a  bizalmas kapcsolat megléte vagy 
hiánya. Tehát a lelki egészségünk 
szempontjából ebben az időszakban 
fontos a pozitív kapcsolatok fenn-
tartása (online módon is, ha más-
hogy nem lehet), valamint a szülő 
és a  gyermek közötti jó viszony. El-
lenkező esetben jelentkezhet az ún. 
tengeralattjáró betegség. Nincs hová 
elvonulni, kölcsönösen ki vagyunk 
szolgáltatva egymás hangulatának 
és állapotának. Ami korábban leg-
feljebb egy kicsit zavart bennünket 
a másik viselkedésében, az most sok-
kal inkább zavaró lehet, stb. Azonban 
minden attól függ, hogy mennyire 
voltak jók a kapcsolataink. Fontos, 
hogy beszéljünk érzéseinkről, és 

azokat ne tartsuk magunkban. Le-
hetőség mutatkozik a korábbi nem 
lezárt ügyek megvitatására is...

Olyan helyzetek is adódhatnak, 
hogy a szülők és a gyerekek vi-
tatkoznak otthon, hiszen sokkal 
több időt töltenek együtt mint 
a pandémia előtt. Mi a konfliktu-
sok kezelésének legjobb módja?

Különféle helyzetek adódhatnak. 
A  szülők gyakrabban veszekedhet-
nek egymással, hiszen a járványügyi 
intézkedések miatt csökkenhetnek 
a  bevételek, esetleg felgyülemlenek 
a megoldatlan problémák. Az is előfor-
dulhat, hogy mindkét szülő otthonról 
dolgozik, és ilyen esetben a munkahe-
lyi problémák gyakran a család életére 
is negatív hatást gyakorolnak. Nem biz- 
tos, hogy a szülő ilyenkor rugalmasan 
tud reagálni a gyerekek igényeire, és 
könnyen feldühödik. A gyerekeknél is 
lehetnek hangulatváltozások. A közö-
sen eltöltött idő azonban lehetőséget 
kínál a konfliktusok megoldására. 
Nem szégyen, ha valaki elismeri, hogy 
hibázott és bocsánatot kér. Elég, ha a 
szülő egyszerűen ennyit mond a gye-
reknek vagy a kamasznak: „sajnálom, 
hogy kiabáltam veled...sok a gondom, 
de kiabálnom azért nem kellett volna...
viszont tényleg sokat segítenél azzal, 

ha néha elmosogatnál vagy kivinnéd 
a szemetet...“

A jelenlegi helyzetben az online 
oktatás miatt a diákok gyakrab-
ban használják a mobiltelefo-
nokat és a laptopokat. A szülő 
hogyan beszélgessen erről a 
gyerekkel, ha úgy érzi, hogy eze-
ket az eszközöket a szabadidejé-
ben is túl gyakran használja?

A gyerekek digitális korban élnek, és 
sokkal több időt töltenek a számítógép 
előtt mint korábban. Több a szabadi-
dejük, és mivel nem találkozhatnak 
egymással, valamint nem látogathat-
nak különféle szakköröket, az online 
térben veszik fel egymással a kap-
csolatot. Jelenleg ez jelenti az egyetlen 
kapcsolatot számukra barátaikkal és 
osztálytársaikkal. Fontos tudni, hogy 
a gyerek mivel foglalkozik az említett 
eszközökön, mit csinál, játszik-e, és ha 
igen, mit játszik, létrehoz-e videókat, 
honlapokat, stb.

Amennyiben a szülő úgy érzi, 
hogy a gyerek túl sok időt tölt online 
játékokkal, ajánlott megszabni ennek 
az időkeretét. Előre figyelmeztetni őt, 
hogy letelik az idő, és semmi eset-
re nem kikapcsolni a számítógépet 
a játék kellős közepén. Az időkeretbe 
nem számítanám bele a kreatív 
tevékenységre (videók vágása, fotók 
szerkesztése, prezentációk és videók 
készítése, stb.) fordított időt. A gyer-
meknek el kell magyarázni, hogy 
miért nem töltheti az egész szabad-
idejét online játékokkal. Amennyi-
ben nem tudja máshogy elfoglalni 
magát, megfelelő alternatívákat kell 
kínálnunk számára. Például vesz neki 
egy könyvet, amit este, elalvás előtt 
olvashatnak is. Hétvégén társasjáté-
kozhatnak vagy a természetben töl-
thetnek el időt... Mindig az a fontosabb,  
hogy mit csinálunk a gyerek előtt, 
nem pedig az, hogy mit mondunk...

Mire tanította meg Önt az  
elmúlt egy év?

Inkább optimista típus vagyok, és 
a nehéz időkben is próbálok pozitívu-
mot találni. Válsághelyzetben u  gyan 
sok probléma felerősödik, és nő azon 
emberek száma, akik internetes 
tanácsadókban kérnek segítséget 
vagy pszichológus szakembereket 
keresnek fel a rendelőkben. Örülök 
annak, hogy az emberek egyáltalán  
képesek segítséget kérni, és a társada-
lom felismerte, felismeri azt, hogy  
a lelki egészség ugyanolyan fontos 
mint a fizikai egészség.

Mgr. Lucia Blažková
Nagyszombati származású, azon-
ban már több éve Bresztoványban 
(Brestovany) él. A nagyszombati Cirill 
és Metód Egyetem Bölcsészettu-
dományi Karán végzett pszicholó-
gia szakon. A galgóci Pedagógi-
ai-Pszichológiai Tanácsadó Központ 
és a nagyszombati Al Mente klinikai 
szakpszichológiai rendelő munka-
társa. Munkája során elsősorban a 
gyermekek pszichodiagnosztikájával, 
tanácsadással, játékterápiával és 
filiális terápiával foglalkozik (ez utób-
bi a szülői készségek ún. tréningje). 
Tavaly részt vállalt annak a pszicholó-
giai segélyvonalnak a működésében, 
amelyet Nagyszombat megye a Szlo-
vákiát elérő pandémia első hulláma 
alatt hozott létre. 2015-ben, amikor 
teljes erőbedobással dolgozott, mell-
rákot diagnosztizáltak nála. 2016-ban 
erről blogot vezetett, amely a www.
ozamazonky.sk honlapon jelent meg, 
később pedig Ha az idő megáll cím-
mel könyv formájában is napvilágot 
látott. Szabadidejében szívesen tanít 
olasz nyelvet, zenét hallgat, gitározik 
és a természetbe jár.
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Aké sú najúčinnejšie nástroje 
a opatrenia na zamedzenie  
šírenia choroby COVID-19?

Opatrenia vyplývajú zo spôsobu, 
ako sa tento typ infekcie šíri. Proces 
šírenia môžeme rozdeliť na 3 kroky: 
n prameň nákazy (infikovaný 

človek)  
n prenos (vzduchom kvapôčka-

mi - malými časticami sekrétu 
dýchacích ciest, ktoré obsahujú 
vírus – tieto sa uvoľňujú pri kýchaní, 
kašlaní, v menšej miere rozprávaní, 
dýchaní. Podľa svojej veľkosti „dole-
tia“ vzduchom na rôznu vzdialenosť, 
tie ťažšie sa v našom okolí usadzujú 
na predmetoch)   
n „príjemca“  čiže ďalší hostiteľ víru- 

su (človek, ktorý nie je imúnny - ne- 
má špecifickú imunitu proti Covid19)

Ak sa nám podarí ovplyvniť kto- 
rýkoľvek z týchto krokov, zabra- 
ňujeme vzniku nových prípadov.
Čo môžeme urobiť, aby sa 
nákaza nešírila z infikovaného 
človeka? 

Izolovať ho a liečiť. 
Čo môžeme urobiť na  
zabránenie prenosu infekcie? 

Rúško-Odstup-Ruky: Rúško zabra-
ňuje uvoľňovaniu kvapôčok z  dýcha-
cích ciest infikovaného človeka do je-
ho okolia a zároveň chráni ostat ných 
pred vdýchnutím tých kvapôčok, 
kto ré sa vo vzduchu už nachádzajú. 
Odstup znamená ochranu pre nás 
v tom, že kvapôčky až k nám „nedo-
letia“. Dezinfekcia rúk znamená zab-
rá nenie prenosu ak sme sa dot kli 
predmetov kde predtým kvapôčky 
doleteli a kontaminovali ich povrch. 
Vírus môže totiž ostať na rukách a ak 
sa nimi dotkneme tváre, okolia úst 
alebo nosa, prenesieme si vírus do 
dýchacích ciest
Ako môžeme získať špecifickú 
imunitu? 

Prekonaním infekcie, alebo očko-
vaním. Prekonanie infekcie nezane-
cháva spoľahlivú imunitu a prináša 
riziká – závažný až život ohrozujúci 
priebeh, úmrtia, dlhodobé násled-
ky. Očkovanie je určite lepší spôsob 
získania špecifickej imunity a na-
júčinnejší nástroj na kontrolu šírenia 
COVID-19.

Ako mutuje COVID-19?
Keď sa vírus množí v bunke, vytvá ra 

kópie samého seba. Mutácia je chy-
ba, ktorá pritom vznikne. Čím viac 
sa vírus šíri, tým viac príležitostí má 
na množenie a tým je väčšia šan-
ca na vznik mutácii. Zníženie šírenia 
zabraňuje vzniku nových mutácií. Pri 
novom varian te je najviac dôležité 
ako má zme ne né vlastnosti oproti 
pôvodné mu vírusu. Mutácie nového 
koronaví rusu sú intenzívne a pod-
robne sledo vané kvôli ich možnému 
vplyvu na ďalší priebeh pandémie. 
Britský a  Ju hoafrický va riant zistený 
v decembri 2020 je zvýše ne náka-
zlivý, ale podľa predbežných údajov 
nevyvoláva závažnej šie ochorenia ako 
pôvodný vírus.

Sú vakcíny účinné aj proti 
novým mutáciám?

Vakcíny sú účinné aj proti doteraz 
známym mutáciám. Môžu mať nižšiu 
účinnosť proti niektorým zmeneným 
variantom. Dobrá správa je, že ak 
aj nezabránia infekcii, chránia pred 
ťažkým priebehom a úmrtím. 

Ak aj nadobudneme kolek-
tívnu imunitu pri zaočkovanosti 
približne 70 percent populácie, 
nehrozí nám návrat pandémie 
kvôli mutácii vírusu? 

V prvom rade je ťažké vypočítať 
pot rebnú mieru kolektívnej imunity, 
nakoľko tá sa odvíja od infekčnosti 
vírusu a nakoľko SARS-CoV-2 rýchlo 
mutuje a nové varianty sa správajú 
rôzne, je nemožné presne stanoviť 
potrebný po čet zaočkovaných. Pov-
edzme, že pot rebujeme zaočkovať 
väčšinu popu lácie – 70-90%. Očku-
jeme s cieľom zastaviť šírenie a podľa 
doterajších poznatkov by sa nám 
to malo podariť. Nevieme však 
vylúčiť, že sa objaví nový variant, voči 
ktorému bude očkovanie neúčinné, 
vtedy by sa pandémia rozbehla zn-
ovu. To je však ten najnepriaznivejší 
scenár.  Poznáme vírus chrípky, ktorý 
spôsobuje „vďaka“ svojej variabilite 
opakované pandémie. Napríklad Špa-
nielska chrípka (kmeň H1N1), Hong- 
kong ská  chrípka (kmeň H3N2) zo   60.  ro- 
kov 20. storočia, a tiež šírenie pande-
mického kmeňa chrípky H1N1 v roku 

2009. Riešením je celosvetové 
moni to  rovanie situácie, hlásenie 
a  v  prípade potreby rýchly zásah vo 
forme očkovania vakcínou pre daný 
kmeň. Vírus chrípky je však známy už 
viac ako 100 rokov, zatiaľ čo ochorenie 
Covid-19 ešte pred rokom a pol nikto 
nepoznal. Zatiaľ nevieme predpove-
dať ako sa bude nový koronavírus 
ďalej správať. Ak by v budúcnosti vzni-
kol variant COVID-19 s pandemickým 
potenciálom, môže me rýchlo reago-
vať zavedením opatrení a očkovaním 
a zastaviť šírenie na lokálnej úrovni. 

Je možné vôbec vysloviť nejakú 
„epidemiologickú predpoveď“ 
pre Slovensko?

Dlhodobým cieľom je dostať epide-
miologickú si tuáciu s  COVID-19 pod 
kontrolu. To znamená, že jeho šírenie 
sa zastaví. Izo lácia infikovaných a opa-
trenia na zab ránenie prenosu (rúš-
ka-odstup-ruky) výrazne znižujú riziko 
šírenia, ale nedo kážu ho zastaviť. Šíre-
nie nového koronavírusu môžeme 
zastaviť ak väčšina po pulácie bude 
imúnna. Kľúčové je dobré nastavenie 
očkovacej stratégie, dostupnosť vak-
cín a rýchle očkovanie.

Epidemiologička Miriam Fulová:
Vakcíny chránia pred ťažkým  
priebehom a úmrtím na COVID-19

MUDr. Mgr. Miriam Fulová, PhD
vyštudovala Všeobecné lekárstvo 
na Lekárskej fakulte UK a Verej-
né zdravotníctvo na Trnavskej 
univerzite v Trnave. Pôsobí ako 
odborná asistentka na Ústave 
epidemiológie Lekárskej fakulty 
UK v Bratislave, kde učí študen-
tov všeobecného a zubného 
lekárstva predmet Epidemioló-
gia. Vo výskume sa venuje najmä 
epidemiológii infekčných chorôb, 
napríklad legionelových a nozo-
komiálnych infekcií. Aktuálne 
spolupracuje na projekte zame-
ranom na dynamiku šírenia 
COVID-19 na Slovensku.
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Melyek a leghatékonyabb 
eszközök és intézkedések 
a COVID-19 terjedésének  
megakadályozására?

Az intézkedések az ilyen típusú 
fer tő zés terjedésének módjától füg-
genek. A terjedési folyamat három 
szakaszra bontható:
n fertőzés forrása (fertőzött 

személy)
n átvitel (levegőben cseppfertőzés 

útján – a légutak szekréciójának 
kis részecskéi, amelyek tartal-
mazzák a vírust – ezek tüsszögés, 
köhögés, kisebb mértékben beszél-
getés, légzés során szabadulnak 
fel. Mérettől függően különböző 
távolságokon “repülnek” át a levegő-
ben, nehezebben telepednek meg 
a környezetünkben lévő tárgyakon)
n „fogadó”, azaz a vírus következő 

gazdája (olyan személy, aki nem el-
lenálló – nincs specifikus immunitá-
sa a COVID-19-cel szemben)

Ha sikerül befolyásolni  
ezen lépések bármelyikét, 
megakadályozzuk az új  
esetek megjelenését. 
Mit tehetünk azért, hogy 
a fertőzött személyről ne  
terjedjen tovább a vírus?

Izolálni és gyógyítani kell őt.
Mit tehetünk a fertőzés ter-
jedésének megakadályozása 
érdekében?

Szájmaszk-távolságtartás-kézfertőt-
lenítés: a szájmaszk megakadályozza, 
hogy a fertőzött személy légutaiból 
cseppek kerüljenek a környezetébe, és 
ugyanakkor másokat megvéd a már 
a levegőben lévő cseppek beléleg-
zésétől. A távolságtartás védelmet 
jelent számunkra, mivel a cseppek 
nem “érnek el” bennünket. A kézfertőt-
lenítés azt jelenti, hogy megakadá-
lyozzuk az átvitelt, ha olyan tárgyakhoz 
nyúltunk, ahol a cseppek korábban 
megtelepedtek a felületükön, és szeny -
nyezték azokat. A vírus a kézen ma-
radhat, és ha megérintjük az arcot, 
a száj körül vagy az orr körül, a vírust  
bevisszük a légutakba.
Hogyan szerezhetünk specifi-
kus immunitást?

A fertőzés legyőzésével vagy oltás-
sal. A fertőzés leküzdése nem ad 
megbízható védettséget, és kockáza-

tot jelent – súlyos, sőt életveszé-
lyes lefolyású lehet, halállal végződ-
het és hosszú távú következményei 
is lehetnek. Az oltás biztosan jobb 
módszer a specifikus immunitás 
megszerzésére, és a leghatékonyabb 
eszköz a  COVID-19 terjedésének el-
lenőrzésére.

Hogyan mutálódik a COVID-19?
Amikor egy vírus szaporodik egy sejt- 

ben, másolatokat készít önmagáról. 
A mutáció egy olyan hiba, amely ekkor 
keletkezik. Minél jobban terjed a vírus, 
annál több lehetősége van a  szapo-
rodásra, és annál nagyobb az esély 
a  mutációk kialakulására. A terjedés 
csökkentése megakadályozza az új 
mutációkat. Az új változatban az a leg-
fontosabb, hogyan változtatta meg tu-
lajdonságait az eredeti vírussal össze-
hasonlítva. Az új koronavírus mutációit 
intenzíven és alaposan figyelemmel 
kísérik, mivel lehetséges hatásuk van 
a járvány további alakulására. A 2020 
decemberében azonosított brit és 
dél-afrikai mutánsok fertőzőbbek, de 
az előzetes adatok szerint a betegség 
lefolyása nem lesz súlyosabb mint az 
eredeti vírus esetében.

Vannak olyan vakcinák, amelyek 
hatásosak a mutánsok ellen is?

A vakcinák az eddig ismert mutációk 
ellen is hatékonyak. Egyes megválto-
zott variánsokkal szemben kevésbé 
hatékonyak. Jó hír azonban, hogy ha 
nem is akadályozzák meg a fertőzést, 
megvédenek attól, hogy a betegség 
súlyos lefolyású legyen vagy halállal 
végződjön.

Ha megszerezzük a kollek-
tív immunitást, a lakosság 
körülbelül 70%-a be lesz oltva, 
nem fenyeget bennünket egy 
újra visszatérő járvány egy új 
vírusmutáció miatt?

Először is nehéz kiszámítani, hogy 
mennyi beoltottra van szükség 
a  kollektív immunitás eléréséhez. Ez 
a vírus fertőzőképességétől függ, és 
mivel a SARS-CoV-2 gyorsan mutáló-
dik, és az új variánsok eltérően 
viselkednek, lehetetlen pontosan 
meghatározni, hogy pontosan meny-
nyi beoltottra van szükség. Tegyük fel, 
hogy a lakosság többségét, 70-90% -ot 

be kell oltanunk. Azzal a céllal oltunk, 
hogy megakadályozzuk a terjedést, 
és a jelenlegi ismereteink szerint, en-
nek sikerülnie is kell. Nem zárható ki 
azonban annak lehetősége, hogy egy 
új változat jelenik meg, amely ellen az 
oltás hatástalan lesz. Akkor a járvány 
újrakezdődhet. Ez azonban a legked-
vezőtlenebb forgatókönyv. Tudunk 
az influenzavírusról, amely változé-
konysága miatt ismételt járványokat 
okoz. Például a spanyol influenza (H1N1 
törzs), a hongkongi influenza (H3N2 
törzs) az 1960-as évekből, valamint 
a 2009-es pandémiás H1N1 influenza-
törzs terjedése. A megoldás a helyzet 
világméretű figyelemmel kísérése, be-
jelentés és szükség esetén gyors bea-
vatkozás az adott törzs ellen hatékony 
oltás formájában. Az influenzavírus 
azonban több mint 100 éve ismert, 
míg a COVID-19-et másfél évvel ezelőtt 
még senki sem ismerte. Még nem tud-
juk megjósolni, hogy az új koronavírus 
hogyan fog a későbbiekben viselkedni. 
Ha a jövőben megjelenik a COVID-19 
pandémiás potenciállal rendelkező 
változata, akkor gyorsan reagálhatunk 
intézkedések és oltások bevezetésével, 
és helyi szinten megállíthatjuk.

Lehetséges egyáltalán epidemi-
ológiai előrejelzést tenni Szlo-
vákiára nézve?

Hosszútávú cél a COVID-19 járvá ny-
ügyi helyzetének kordában tartása. 
Ez azt jelenti, hogy sikerül megállítani 
a terjedést. A fertőzöttek elkülönítése és 
az átvitel megakadályozását elősegítő 
intézkedések (szájmaszk-távolságtar-
tás-kézfertőtlenítés) jelentősen csök-
ken tik a terjedés kockázatát, de nem 
tudják megállítani azt.

MUDr. Mgr. Miriam Fulová, PhD
általános orvosi diplomát a Come-
nius Egyetem Orvostudományi 
Karán, valamint a Nagyszomba-
ti Egyetem közegészségügyi 
szakán szerzett. A pozsonyi 
Comenius Egyetem Orvostudo-
mányi Karának Epidemiológiai 
Intézetében szakasszisztensként 
dolgozik, ahol általános és fogor-
vos szakos hallgatókat oktat 
járványtanra. Kutatási területe 
a fertőző betegségek, ezen belül 
például a legionella-fertőzésekre 
és a kórházi fertőzések epidemio-
lógiájára összpontosít. Jelenleg  
a COVID-19 szlovákiai terjedésé-
nek dinamikáját vizsgáló  
projektben dolgozik.

Miriam Fulová epidemiológus:
A vakcina megvéd a COVID-19 
súlyos lefolyásától és a haláltól
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Tomáš Zálešák:
Pandémia 
a jej pokušenia

Slovo „kríza“ môžeme voľne preložiť aj ako 
„zaťažkávacia skúška“. Súčasná pandémia 
je takáto skúška pre jednotlivcov aj pre in
štitúcie. Odborníci a vedci môžu konzultovať, 
odporúčať, varovať, dodávať podklady. Výkon
ná moc však musí rozhodnúť. Isteže, jej rozhod
nutia môžu byť lepšie či horšie, prezieravé či 
hlúpe. Ich politický rozmer však nemožno obísť. 
Aj tam, kde z odborných podkladov vyplýva  
viacero možností konania, treba voliť. Aj  
nične robenie je v tomto prípade voľba, ktorou 
v danej chvíli vylúčime iné aj s ich možnými 
dôsledkami. Politika sa totiž – a v tom je jej 
nevýhoda voči niektorým iným činnostiam 
– nemôže uskutočňovať v podmienkach labo
ratória. Je preto ľahké hromžiť nielen na „vlá
du“, ale aj na „politiku“, kedykoľvek sa sklamú 
nejaké očakávania. Narážky na to, že politika 
je čosi prebytočné, a že by namiesto poli
tikov mali rozhodovať „odborníci“ alebo tech
nokratickí manažéri, môžu osloviť mnohých 
poslucháčov, ktorí sú na podobné posolstvo už 
vopred priaznivo naladení – tým viac, čím je 
krízový stav citeľnejší. Ale politický rozmer tým 
zo sveta neodpraceme. 

Legitimita moci je subtílna, pojmovo zložitá 
vec. Keby to s ňou bolo inak, v dejinách by bolo 
menej tragických konfliktov. A otázka legitimity 
moci úzko súvisí s otázkou kontroly moci. To, že 
„moc korumpuje a absolútna moc korumpuje 
absolútne“ platí pre nás všetkých, bez ohľadu 
na naše odborné kvalifikácie. Isteže, politik, 
ktorý kašle na rady odborníkov, sa správa 
nezod povedne. Ale tyran, ktorý vládne informá
ciami a technológiami, je nebezpečnejší, než 
ten, kto disponuje len hrubou silou a primitív
nymi vášňami. Predbežne zhrnuté: otázky 
spadajúce do oblasti politiky a práva sa skrát
ka nedajú previesť na problémy matematiky  
či biológie ani na problém manažmentu. 
Podobné „riešenia“ sú falošné a nebezpečné.

Pandémia, ktorej dnes čelíme, je preto prob
lémom nielen z hľadiska medicínskeho, a jej 
neblahé sekundárne následky nie sú len eko
nomické (hoci aj tie by nám bohato stačili).  
Je na čase jasne povedať, že súčasná pan
démia predstavuje aj vážnu politickú krízu. 
A vážnu hrozbu pre konštitúciu slobody. Mi
moriadne opatrenia prinášajú obmedzenie 
slobôd a koncentráciu štátnej moci. Nech sú 
akokoľvek opodstatnené, musia sa chápať ako 
dočasné, viazané na akútnu situáciu. Tu však 
vzniká pokušenie ponechať ich v platnosti, aj 
keď pôvodné dôvody na ich zavedenie pominú. 
Aj tam, kde ich zavádza legitímna a zodpoved
ná výkonná moc, môže tieto „dočasné“ opatre
nia prebrať niekto iný, a urobiť z nich opatrenia 
„na večné časy a nikdy inak“; môže to byť hoci 
aj niekto, kto tieto opatrenia predtým kritizoval, 
či dokonca vyzýval na ich porušovanie. Navyše, 
jednotlivec, vohnaný krízou do izolácie, sa  
ocitá pod psychickým tlakom. To prináša  
nielen zvýšený výskyt duševných porúch,  
ale aj náchylnosť prijímať najrôznejšie  
falošné posolstvá. 

Nebuďme prekvapení, ak sa čoskoro začnú 
v našej spoločnosti ozývať hlasy volajúce po 
zachovaní týchktorých prvkov súčasného výni
močného stavu, a ak pritom budeme počúvať 
frázy ako „efektivita riadenia“, „vedecké 
plánovanie“ alebo „prekonanosť doterajších 
prístupov“. Akiste si všetci prajeme ukonče
nie pandémie. Mali by sme si to však priať aj 
preto, aby náš život mohol byť zase slobodný; 
áno, so všetkým neporiadkom, spormi, omylmi 
a otáznikmi, ktoré k nemu patria. Preto nebude 
na škodu pripomínať si, že potreba kontroly 
moci je trvalá, a že politika je nenahraditeľná. 
Aj keď sa občas zdá byť len zbytočným, neefek
tívnym a neraz nedôstojným klbčením.

Tomáš Zálešák, politológ

Foto: Post Bellum
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Tomáš Zálešák:
A járvány és kísértései

A válság szót szabadon akár teherpróbának is 
fordíthatnánk. Ilyen próbának számít a jelenlegi 
járványhelyzet is egyének és intézmények szem
pontjából egyaránt. A szakemberek és a tudósok 
egyeztethetnek, figyelmeztethetnek, ajánlásokat 
és kiindulópontokat fogalmazhatnak meg, azon
ban döntenie a végrehajtó hatalomnak kell. Való 
igaz, hogy ezek a döntések lehetnek jobbak vagy 
rosszabbak, körültekintőek vagy ostobák. A poli
tikai jellegük azonban mindenképpen megvan. 
Még ott is, ahol a szakvélemények több megol
dási lehetőséget ajánlanak, hiszen ez esetben is 
választani kell a lehetőségek közül. És a semmit
tevés is tulajdonképpen választás ebben az eset
ben, amellyel az adott pillanatban kizárunk más 
lehetőségeket, azok várható következményeivel 
együtt. A politika ugyanis olyan mesterség, amely 
más tevékenységekkel ellentétben nem végezhető 
laboratóriumi körülmények között. Ezért könnyű 
szidni nemcsak a kormányt, hanem a politikát 
is úgy általában, méghozzá bármikor, ha nem 
teljesülnek bizonyos elvárásaink. Sok embert képe
sek megszólítani az olyan megjegyzések, hogy a 
politika valamiféle felesleges úri huncutság, meg 
hogy a politikáról szakembereknek vagy tech
nokrata menedzsereknek kellene dönteniük. Az 
ilyen üzenetekre legfőképpen a közvéleménynek 
az a része fogékony, amely már előre befogadóan 
rá van hangolva ezekre az üzenetekre, különösen 
a jelenlegi válsághelyzetben, amikor mindenki 
érzékenyebben reagál. Ezzel azonban még a politi
kai vetületet nem töröljük le a térképről.

A hatalom legitimitása kifejezés bonyolult és 
érzékeny megközelítést igénylő fogalom. Amennyi
ben nem így lenne, akkor a történelemben  
kevesebb tragikus konfliktus következne be. A 
hatalom legitimitásának kérdése szorosan össze
függ a hatalom ellenőrzésének kérdésével. Az, 
hogy a hatalom korrumpál, az abszolút hatalom 
pedig teljes mértékben korrupciót szül, érvényes 
mindannyiunkra, függetlenül attól, hogy milyen 
a képesítésünk. Nyilvánvalóan az a politikus, aki 
fütyül a szakemberek tanácsaira, felelőtlen maga
tartást tanúsít. De az önkényúr, aki az információk 
és a technológiák fölötti hatalommal rendelkezik, 
sokkal veszélyesebb, mint az, akinek csak a durva 
erőszak és a primitív szenvedélyek vannak az esz
köztárában. Összegezve tehát: nem lehet párhu
zamot vonni a politika és a jog területével kapcso
latos kérdések, valamint a matematika, a biológia 

avagy a menedzsment kérdéskörében felmerülő 
problémák között. A hasonló „megoldások“  
hamisak és veszélyesek.

A járvány, amellyel manapság viaskodunk, 
ezért nem csak orvosi szempontból jelent gondot, 
és áldatlan másodlagos következményei nem 
csak gazdasági jellegűek. Habár ezek is bőven 
elégségesek lennének.

Itt az ideje, hogy világosan kimondjuk, hogy 
a jelenlegi járványügyi helyzet súlyos politikai 
válságot is jelent. Komoly veszélyt a szabadság 
intézményére nézve is. A rendkívüli intézkedések 
azzal járnak, hogy a szabadságjogaink korlátozva 
vannak, és az államhatalom koncentrációjának 
is szemtanúi vagyunk. Bármennyire is indokoltak 
ezek a korlátozások, ideiglenesnek kell azokat 
tekintenünk, amelyek az adott helyzethez kötőd
nek. Itt azonban feltámad az a kísértés, hogy ma
radjanak továbbra is érvényben, még akkor is, ha 
bevezetésük eredeti okai megszűnnek. Ott is, ahol 
a korlátozásokat legitim és felelős végrehajtó ha
talom vezeti be, ezeket az ideiglenes intézkedése
ket átveheti más, és olyan intézkedések rangjára 
emelheti, amelyek örök időkre szólnak. Ráadásul 
ezt olyan ember is megteheti, aki korábban bírál
ta a korlátozó intézkedéseket, sőt, egyenesen a 
megszegésükre szólított fel. Az sem mellékes, hogy 
a válsághelyzetben elszigeteltségbe kényszerült 
egyén lélektani nyomás alá kerül. Emiatt nemcsak 
a lelki betegségek száma emelkedik, hanem az i 
lyen ember hajlandó befogadni hamis üzeneteket is.

Ne lepődjünk meg majd tehát azon, ha rövi
desen olyan sürgetéseket fogunk hallani, hogy 
maradjon csak fenn a jelenlegi szükségállapot 
néhány eleme, és olyan frázisok is elhangzanak 
majd, hogy hatékony irányításra, tudományos ter
vezésre és az eddigi eljárások megváltoztatására 
van szükség. Nem vitás, hogy valamennyien azt 
óhajtjuk, hogy legyen vége a járványnak. Már csak 
azért is ezt kívánjuk, hogy az életünk újra szabad 
lehessen; igen, az élet minden összevisszaságával, 
a vitákkal, a tévedésekkel, a kérdőjelekkel együtt, 
amelyek a mindennapi élet részei. Ezért nem 
haszontalan dolog emlékeztetni arra, hogy a hata
lom ellenőrzésére folyton szükség van, a politika 
szerepe pedig pótolhatatlan. Még akkor is, ha 
olykor úgy tűnik, hogy felesleges, nem hatékony,  
és nem egyszer méltatlan szócsatákban merül ki.

Tomáš Zálešák, politológus
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