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Richard Horton szerint – akivel egyetértünk – a 

COVID-19 világjárvány kezelése érdekében egy-

szerre megelőzésre és globális egészségügyi együtt-

működésre van szükség. Javasoljuk, hogy ez tartal-

mazzon további intézkedéseket is. Csupán az egész-

ségügyi megoldásokra korlátozott gondolkodás  

a közvéleményben hamis elvárásokat idézhet elő  

a járvány előtti, „normális” állapot visszatérésével 

kapcsolatban, és fennáll annak kockázata, hogy  

kizárnak olyan, nem egészségügyi beavatkozásokat, 

amelyek jelentős javuláshoz vezethetnének.1 

 

A COVID-19 járvány kitörése feltárta a mindennapi 

élet összetett és egymástól függő rendszereit.  

Az egészség, a politika, a gazdaság, a technológia, a 

környezet, az oktatás, a rendészet, a mérnöki 

munka, a közlekedés, az élelmiszer-rendszerek,  

a kommunikáció és további szakterületek egymást 

átfedő, összetett, szakértői rendszerek.2 Bármely 

beavatkozás folyamatosan alakítja e rendszerek 

egyes részeit, amelyek ugyanakkor visszahatnak a 

beavatkozásra. Például a korlátozással járó szállítási 

zavarok akadályozzák a rutin oltási programokat3, 

átalakítják az oktatást, és javítják a levegőminősé-

get.4 Ugyanakkor az egészség javulása az egészség-

ügyön kívüli területekről is származhat. Ennek egyik 

példája London közelmúltjában a városszerkezet  

radikális átalakítása, és a szennyvízcsatorna-rend-

szer fejlesztése, mely jelentősen csökkentette a  

fertőző betegségek okozta terheket. 

 

A kollektív beavatkozások megteremtik azt az új 

normát, amelyben a jövőben élni fogunk.5 Ugyanak-

kor a világjárvány elsősorban globális egészségügyi 

válságként fogalmazódik meg, így a lakosság egész-

ségügyi beavatkozásokat vár – oltás, új népegész-

ségügyi intézkedések és higiéniai magatartás, vala-

mint hatékony kezelések – a COVID-19 járvány  

befejezéséhez, ami lehetővé teszi a régi, normális 

élethez való visszatérést. Mi óvatosságra intünk  

ezzel a szemlélettel szemben. Az orvostudomány 

most megfelelő helyzetben van ahhoz, hogy meg-

változtassa ezt a megközelítést, és teret nyisson  

a közös gondolkodáshoz egy másik jövőről a COVID-

19 járvánnyal vagy anélkül. 

 

 

 

TANULSÁGOK A HAZAI SZAKEMBEREK SZÁMÁRA 
 

A valamennyi szektorra kiterjedő és a koordinált egészségüggyel összehangolt cselekvés a megfelelő eszköz a 

lakosság egészségének javítására a járványok idején is. 
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