Започва Европейската имунизационна седмица
Инициативата се провежда под мотото „Защитени заедно #Ваксините
Действат”

От 24 до 30 април за пореден път в Европа ще бъде отбелязана
Европейската имунизационна седмица. Инициативата се провежда от 2005 г.
насам. Тя е подета и координирана от Европейското регионално бюро на
Световната здравна организация (СЗО) и Европейския център за превенция и
контрол на заболяванията (ECDC).
Недоверието към ваксините за първи път е включено в списъка на
Световната здравна организация с 10 заплахи за общественото здраве.
Нежеланието или отказът от ваксинации, въпреки наличието на ваксини,
заплашва да спре напредъка, постигнат в борбата с болестите,
предотвратими от ваксини.
Имунизацията е един от най - сигурните начини за предпазване от
заразни болести, като защитава не само ваксинираното лице, но и околните.
Тя предотвратява 2 - 3 милиона смъртни случая годишно, а още 1,5 милиона
могат да бъдат избегнати, ако глобалният ваксинационен обхват се подобри.
Въпреки това, днес в света все още има близо 20 милиона неваксинирани
деца. Всяка година в света се регистрират повече от 10 милиона смъртни
случая при деца под 5 - годишна възраст. Голяма част от тях са вследствие
на заболявания, за които съществуват ваксини. Благодарение на ваксините
детският паралич е намалял с 99% от 1988 г. насам. Рубеолата при бременни
жени може да причини смърт на плода или вродени дефекти, а имунизацията
срещу това заболяване с две дози ваксина в детството, предпазва човек за
цял живот. Ваксината срещу хепатит Б е 95% ефективна за предотвратяване
на инфекция и развитие на хронични заболявания и рак на черния дроб,
причинени от вируса. Имунизациите срещу дифтерия, тетанус, коклюш и
морбили спасяват човешки животи.

В
България, ваксинопрофилактиката е в основата на успехите в
контрола на ваксинопредотвратимите заразни болести. Съвременният
имунизационен календар на страната ни включва задължителни имунизации
в детската възраст срещу 11 заразни болести (туберкулоза, хепатит Б,
дифтерия, тетанус, коклюш, полиомиелит, хемофилус инфлуенце тип Б
инфекции, пневмококови инфекции, морбили, паротит и рубеола).
В нашата страна се изпълняват и три национални програми за
препоръчителни имунизации – за първична профилактика на рака на
маточната шийка, за контрол и лечение на ротавирусните гастроентерити и
за борба със сезонния грип.
Слоганът на инициативата тази година е „Защитени заедно,
#Ваксините Действат” .Целта на Европейската имунизационна седмица на
2019 г. е да се подкрепи стремежа към Европейски регион без
ваксинопредотвратими заболявания, чрез повишаване осведомеността за
значението на ваксинирането, като индивидуално право и споделена
отговорност. Европейската имунизационна седмица припомня известния
факт, че ваксините осигуряват защита на индивиди и общности и така
подпомагат постигането на световните цели за устойчиво развитие.
Основната цел на Европейската имунизационна седмица през 2019
година е да се отдаде заслужено внимание на „личностите“, които всеки ден
допринасят за реализирането на имунизациите – медицинският персонал,
който прилага ваксините, родителите, които избират да ваксинират децата
си, както и всеки, който търси и разпространява само основана на
доказателства информация за ваксините, и с това осигурява възможност за
по - добър живот на другите.
У нас имунизациите се провеждат от общопрактикуващите лекари.
Лица, които не са упражнили правото си на избор на личен лекар и такива,
които не са здравноосигурени, могат безплатно да се имунизират в
имунизационния кабинет към Регионалната здравна инспекция, във всеки
областен град.
РЗИ - Разград разполага с необходимито количество ваксини за
задължителни имунизации и реимунизации, съгласно Имунизационния
календар на Р. България и работи активно за незабавнато ваксиниране на
неимунизираните деца в Разградска област и призовава всички родители
максимално да съдействат на личните лекари.

