СО ВАКЦИНАЦИЈА ДО ЗАШТИТА

Коалицијата за вакцинација, свикана од Европската комисија, ги обединува
европските здруженија на здравствени работници, релевантните здруженија на
студенти од оваа област, како и професионалните организации кои работат во
областа на јавното здравје и имунизација.
Нагласуваме три клучни причини зошто сите здравствени работници треба да се
вакцинираат против КОВИД-19 штом им се укаже можност за тоа и зошто треба да
помогнат во промовирање на вакцинацијата против КОВИД-19 во јавноста. Нивното
здравје е најважно за функционирањето на здравствените системи, особено во
време на криза.

1. Се штитите од болеста и можни сериозни или живото-загрозувачки
компликации
Како здравствен работник имате поголем ризик од зараза со КОВИД-19, поради тоа
што сте повеќе изложени. Вакцинацијата е Вашата најдобра опција за да спречите
Вие и Вашите колеги да се разболете и да ја спречите можна појава на животозагрозувачки компликации. Исто така, Вие, за многу луѓе сте главниот доверлив
извор на совети и информации во врска со вакцинирањето против КОВИД-19.
Наша професионална одговорност е да ги заштитиме оние за кои се грижиме,
охрабрувајќи ги да се вакцинираат. Голем број од Вашите пациенти и членови на
семејството може да имаат претходни заболувања, поради што ако заболат од
КОВИД-19 се во поголем ризик да развијат тешка форма на болеста.

2. Вакцините против КОВИД-19 се безбедни и ефикасни
Безбедноста и ефикасноста на сите регистрирани вакцини се темелно проучени,
контролирани и клинички тестирани пред да бидат одобрени. Овие научни
евалуации покажуваат дека придобивките од вакцините, во поглед на заштита на
луѓето од болести, се многу поголеми од кој било потенцијален ризик. Покрај тоа,
безбедносните аспекти на КОВИД-19 вакцините внимателно се надгледуваат преку
системот за фармаковигиланса на ЕУ и сите безбедносни проблеми ќе бидат
веднаш познати за јавноста и надминати.

Изјавата за здравствените работници на Европската агенција за лекови (ЕМА) и
Меѓународната регулаторна коалиција за лекови дава повеќе информации за
развојот, евалуацијата, одобрувањето и мониторингот на КОВИД-19 вакцините и
како се регулирани во однос на нивната безбедност и ефикасност.

3. Помагате за да се заштитат здравствените капацитети
Здравствените установи веќе многу долго време се под огромен притисок и
коронавирусот веќе многу го истошти здравствениот персонал. Вакцината КОВИД19 може да помогне во ублажување со тоа што Вам и на Вашите колеги ќе Ви
обезбеди поголем имунитет и со тоа помала веројатност за заразување со вирусот,
така што ќе можете да продолжите да ги пружате клучните услуги на Вашите
пациенти.

Ве повикуваме да ја прифатите вакцинацијата против КОВИД-19 кога ќе Ви
биде понудена и да ги охрабрите Вашите пациенти да го сторат истото.

