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Elôszó a 2. kiadáshoz
Valószínűleg kevés olyan könyv van a világon, melynek a kiadása ilyen konkrét és azonnali egészségügyi haszonnal járt volna: mint a szülőktől megtudtam, Rózi egy este nemigen akarta magát alávetni az orrtisztításnak, ám ekkor
meglátta a frissen megérkezett tiszteletpéldányt, megrágta a sarkát, ráült, és
utána már egészen nyugodtan viselte a procedúrát.
Remélem, hogy a könyv ezen felül is elért népegészségügyi hatást: hozzám
ugyan – sajnos! – elég kevés visszajelzés ért el, de azok mind igen pozitívak
voltak. Bízom benne, hogy az első kiadásban leírt célokat tényleg tudtam szolgálni az írásommal.
Még egy számomra igen kedves aspektusát fontos itt megemlíteni az első
kiadásnak: azt, hogy elfogyott… Az előszavában azt írtam, hogy a könyvet
„speciális témájából adódóan, minden bizonnyal egyetlen cég sem állt volna
neki piaci alapon kiadni”, nos, ebben kellemesen csalódnom kellett: a Medicina Könyvkiadó keresett meg, hogy az első kiadás helyzete alapján szívesen
vállalkoznának egy második kiadás megjelentetésére is! A legkevésbé sem
utánnyomásról van szó: kihasználtam a lehetőséget, és az első kiadáshoz időközben interneten hozzáírt javításokat, bővítéseket (http://medstat.hu/VedooltasKonyv.html) érvényesítettem az új kiadásban. Bár a kezdeményező
ezúttal már a kiadó volt, most is rendelt belőle példányokat az állam az oltóorvosok tájékoztatására.
Természetesen az új kiadás kapcsán is változatlanul bátorítok minden olvasót, hogy véleményét, észrevételeit, kritikáját írja meg a vedooltas@medstat.
hu címre; minden visszajelzést a legnagyobb örömmel veszek!
Az új kiadás három nagy fejezettel bővült: az egyik az immunológiával
(4. fejezet), a másik a fertőző betegségek modellezésével és a közösségi (vagy
nyáj-) immunitással (5. fejezet), a harmadik a kockázat-haszon mérlegelés racionális szempontjaival, a kockázatérzékelés pszichológiájával és a kockázatkommunikációval (12. fejezet) foglalkozik. Tudom, hogy kissé paradox, de
mindhárom esetben elmondható, hogy az első kiadás megjelenésekor nem
éreztem úgy, hogy ezek nagyon hiányoznának, de most úgy gondolom, nagyon jó, hogy megjelennek. Emellett számos apróbb bővítés is történt, külön
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kiemelném az új kutatási eredményeket az alumíniummal foglalkozó részből
(8. 4. 3. szakasz) és a védőoltások hatásosságára vonatkozó vizsgálati módszerek sokkal strukturáltabb ismertetését (7. fejezet). Természetesen javítottam
az összes tudomásomra jutott hibát is. Mindezen javítások és bővítések pontos listája megtalálható a könyv már említett honlapján.
Összességében remélem, hogy a könyv ezzel a magyar nyelven elérhető
legátfogóbb irodalommá válik a védőoltások és különösen a kapcsolódó módszertani kérdések területén. Titokban abban reménykedem, hogy a gondolatait az olvasó más területeken, egyéb gyógyszerek, orvosi technológiák kritikus értékelésénél is fel tudja használni.
A munkámat változatlanul ingyen végeztem, sem szerzői honoráriumot
nem vettem fel, sem az eladott példányok után nem kapok jogdíjat; szintén
ingyen dolgozott valamennyi lektor.
Az első kiadás lektorai közül Dr. Lakos András vállalkozott arra, hogy az
új kiadás javításait, bővítéseit ellenőrizze – hálásan köszönöm a minden apróságra kiterjedő figyelemmel végzett munkáját. Szintén köszönöm a második
kiadás két új szaklektorának a munkáját: Prof. Dr. Falus András az immunológiai, Dr. Röst Gergely a fertőző betegségek modellezésével, a nyájimmunitással kapcsolatos fejezetet ellenőrizte.
Az első kiadás összes többi köszönetnyilvánítását változatlanul megismétlem!
Ferenci Tamás

