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 Од 1,82 милиона становника Израела који су се први вакцинисали, само их се 0,07 одсто
заразило коронавирусом, показује најновија израелска студија ефикасности вакцина.

  Једна од 1.500 потпуно вакцинисаних особа тестирана је позитивна на ковид-19, што
сматра најјачим наговештајем до сада да ће широко распрострањена имунизација
испразнити ковид одељења, пренели су израелски медији. Ради се о Израелцима
вакцинисаним почетком прошлог месеца.   

До 25. фебруара само их је 1.248 тестирано позитивно, судећи по подацима интерног
форума Министарства здравља.

  

И мада су болнице још увек преоптерећене, јер је у њима 1.247 оболелих од ковида-19,
укључујући 742 у озбиљном стању, они су скоро сви невакцинисани.

  

Само 122 потпуно вакцинисаних људи, најмање једну недељу после друге дозе,
примљено је у болницу, а код 73 се стање погоршало.

  

Иако још увек има смртних случајева међу потпуно вакцинисаним, у тој популацији
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преминуло их је само 23 од ковида -19.

  

У Израелу су до сада коришћене углавном вакцине Фајзер/Бионтек.

  

Професор Ејал Лешем, члан тима за коронавирус у Медицинском центру Шеба, изјавио је
да су га ти подаци уверили да ће се број пацијента ускоро смањити.

  

Он је објаснио да би у случају да су сви вакцинисани било потребно само неколико
десетина постеља за оболеле од ковида у озбиљном стању, али да је реалнија ситуација
у којој је велики број вакцинисаних, што ће такође драстично смањити број пацијената.

  

Такође је приметно радикално смањење коришћења респиратора за оболеле који су
старији од 70 година, што показује да озбиљно обољење због заразе коронавирусом
постаје феномен који се може у потпуности избећи.

  

Доктор Лешем је оне који нису вакцинисани упоредио са људима који се возе без
сигурносног појаса.

  

Министарство здравља је напоменуло да, иако је 1.248 вакцином заштићених људи
тестирано позитивно, верује је стварни број мањи.

  

То је због тога што их је 648 дијагностиковано у прве две недеље када се сматрају
имуним, а епидемиолози сматрају да су се неки од њих заразили пре него што су постали
имуни.

  

(Бета)
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