2021. április 28. (szerda)
19:00-20:15
Friss információk – a Vaxzevria
(COVID-19 Vaccine AstraZeneca)
biztonságossága és hatékonysága
Az AstraZeneca elkötelezett amellett, hogy közel három milliárd adag
COVID-19 vakcinát elérhetővé tegyen világszerte önköltségi áron a
pandémai ideje alatt. Az Egészségügyi Világszervezet (WHO), az
Európai Gyógyszerügynökség (EMA) és nemzeti hatóságok is az
utóbbi hetek folyamán többször megerősítették, hogy a vakcina
kifejezetten hatékony a COVID-19 betegség minden súlyossági
formájának megelőzésében, előnyei messzemenően meghaladják az
esetleges kockázatokat.
A rendezvényen a legfrissebb tudományos eredmények mellett hallhatják
a legfontosabb alkalmazással kapcsolatos tudnivalókat, továbbá
igyekszünk választ adni előzetesen megküldött kérdéseikre is.

PROGRAM
Köszöntő és bevezetés
Dr. Békési Katalin (AstraZeneca)
Dr. Békássy Szabolcs (OKFŐ, országos kollegiális szakmai vezető háziorvos)

Friss információk a Vaxzevria biztonságosságával és
hatékonyságával kapcsolatban
Dr. Irás Béla (AstraZeneca)

A vakcináció haematológiai és
immunológiai vonatkozásai
Dr. Pfliegler György (belgyógyász, hematológus, DE ÁOK Ritka Betegségek SZK) és
Prof. Dr. Szekanecz Zoltán (belgyógyász, reumatológus és immunológus,
DE ÁOK Reumatológiai Tanszék)

A vakcina alkalmazása: legfontosabb tudnivalók,
a hazai oltási program
Dr. Békássy Szabolcs (OKFŐ, országos kollegiális szakmai vezető háziorvos)

A résztvevők kérdései és válaszok
Valamennyi előadó

Kapcsolódáshoz, kérjük, kattintson ide!
Előzetes regisztráció NEM szükséges!

Amennyiben mobil eszközről kapcsolódik:
Zoom webinar ID: 953 0183 3951 Jelszó: 397220
Kérjük, küldje meg felmerülő kérdéseit a hu-info@AstraZeneca.com
e-mail címre, továbbá az előadás közben is lehetősége lesz az előadók
számára írásban kérdéseket küldeni, igyekszünk a lehető legtöbbre
válaszolni a kérdések és válaszok szekcióban.

AstraZeneca Kft., 1117 Budapest, Alíz u. 4. B ép. I. em.
Tel.: +36 1 883 6500 Fax: +36 1 883 3336
www.astrazeneca.hu
Az egészségügyi dolgozóknak a 2005. évi XCV. törvény alapján kötelessége a tudomásukra jutott feltételezett
mellékhatásokat az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet (OGYÉI) vagy a gyógyszer
forgalomba hozatali engedélyének jogosultja felé továbbítani. A mellékhatások bejelentéséről tájékoztatást kaphat és
bejelentését meg is teheti az OGYÉI honlapján (www.ogyei.gov.hu) a Mellékhatások bejelentése menüpontban, link:
https://ogyei.gov.hu/egeszsegugyi_szakemberek vagy az
AstraZeneca számára is elküldheti a következő elérhetőségek valamelyikére:
https://contactazmedical.astrazeneca.com
https://www.azcovid-19.com/european-union/hu/hu/professional.html
E-mail: vakcinainfo.hu@astrazeneca.com
Telefon: +36 80 180 007
Köszönjük, hogy bejelentésével segíti munkánkat és hozzájárul a gyógyszerek biztonságosabb alkalmazásához!
Amennyiben a továbbiakban nem kíván e-mail üzeneteket fogadni, kérem, jelezze számomra válaszlevélben.
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