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A COVID-19 Vaccine AstraZeneca
biztonságossága és hatékonysága:

  Európában jóváhagyott SARS-CoV-2 elleni vakcina

PROGRAM

Köszöntő és bevezetés
Iska Reic (AstraZeneca), Tobias Welte (Németország)

Harc a SARS-CoV-2 ellen:
a vakcináció kilátásai Európában

Tobias Welte (Németország)

Klinikai vizsgálatok a világjárvány idején:
a COVID-19 Vaccine AstraZeneca története

Hugo Gomes da Silva (AstraZeneca) 

A COVID-19 Vaccine AstraZeneca
biztonságossága, hatékonysága és immunogenitása

Hugo Gomes da Silva (AstraZeneca) 

A vakcina bevezetése: legfontosabb tudnivalók, bevált



gyakorlatok és a jövő lehetőségei
Kristy Le Doare (UK)

A résztvevők kérdései és válaszok
Valamennyi előadó

A rendezvény zárása
Tobias Welte (Németország)

Kérjük, kattintson ide a regisztrációhoz!

Kérjük, küldje meg felmerülő kérdéseit az előadók számára. A regisztráció
során beküldött összes kérdést összegyűjtjük és igyekszünk a lehető legtöbbre

válaszolni a kérdések és válaszok szekcióban.

ISMERJE MEG AZ ELŐADÓKAT

Prof. Dr. Tobias Welte a Hannoveri Egyetem
Orvostudományi Karának tüdő- és fertőző betegségek
tanszékvezető tüdőgyógyász professzora. 1994-ben a
Hannoveri Egyetemen doktori fokozatot szerzett a
tüdőgyógyászatból, majd 2000-ben habilitált. Korábban
a pneumológia és az intenzív terápia professzora volt,
valamint a Magdeburgi Egyetem fertőző betegségek
specialistája. Jelenleg a Német Tüdőkutató Központ
ügyvezető testületének tagja, a Német Fertőzéskutató
Központ belső tanácsadója és a Német Kutatási
Alapítvány (DFG) felülvizsgálati testületének tagja.
Ezen túl a Német Tüdőbetegekért Alapítvány
(CAPNETZ) elnöke és a német Sepsis Kompetencia
Hálózat (SepNet) tanácsadó testületi tagja. Welte
professzor az Európai Tüdőgyógyász Társaság előző
elnöke is.

Kirsty Le Doare a vakcinológia és az immunológia
professzora a Londoni St George's Egyetemen.
Kutatásokat folytat az anyai oltásokról, a gyermekkori
fertőzésekről és az immunitásról mind az Egyesült
Királyságban, mind Ugandában. Munkája az alapvető
patofiziológia és immunitás kiaknázására irányul az
oltások és a megelőzési stratégiák javítása érdekében,
összekapcsolva a klinikai oltóanyag-vizsgálatokkal. A
vakcinológiai és immunológiai tanszék mellett vezető
kutatója az Orvosi Kutatási Tanácsnak az Ugandai
Víruskutató Intézetben. Itt anyai oltási platformot
fejleszt és a várandósság kimenetelének felügyeletét
végzi egy nagy városi kohorszban. Emellett az Angol
Közegészségügyi Intézet, Porton Down, Kórokozó
Immunitás Csoport vezető tudósa, és 2019-ben
elnyerte az Egyesült Királyság Kutatási és Innovációs
(UKRI) jövőbeli vezetői ösztöndíját.

https://webstreamlive.com/astrazeneca/global/020321/


Hugo Gomes da Silva az Oltások és Fertőző Betegségek 
globális orvosi vezetője az AstraZeneca-nál. Hugo orvosi 
diplomáját a Lisszaboni Egyetem Orvostudományi Karán 
szerezte, valamint posztgraduális diplomával is rendelkezik 
üzleti és adminisztrációs területen. Mielőtt csatlakozott a 
gyógyszeriparhoz, orvosként dolgozott belgyógyászati, ill. 
fertőző betegségek osztályon, valamint tanársegédként a 
Lisszaboni Egyetem Molekuláris, Sejtes és Fejlődési 
Biológia részlegén, ahol virológia, immunológia, genetikai 
tesztek és különösen a szervezet HIV-fertőzésre adott 
válasz reakciói területét kutatta. Hugo több mint 20 éves 
kutatási és fejlesztési tapasztalattal rendelkezik, globális, 
regionális és országos pozíciókat töltött be különböző 
vállalatoknál. Számos fertőző betegség elleni gyógyszer és 
oltóanyag, mint például az integráz száltranszfer 
inhibitorok, a HIV, az inaktivált H1N1 pandémiás vakcina 
2009-ben és a WHO által ajánlott szezonális 
négykomponensű influenza elleni vakcina kifejlesztésének 
orvosi vezetője volt. Hugo számos jóváhagyás utáni 
vizsgálatot vezetett a H1N1 járvánnyal kapcsolatban, és 
világszerte kormányokkal együttműködve dolgozott ki 
pandémiás készültségi tervet.

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.
©2021 AstraZeneca Kft. Minden jog fenntartva.
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