Норвешка променила препоруке о вакцинисању пошто је 13 старијих особа умрло после имунизациј
субота, 16 јануар 2021 13:16

Норвешки званичници променили су препоруке о вакцинисању против ковид-19 пошто је
13 старијих особа умрло после имунизације, препуштајући лекарима да процене да ли
њихов пацијент треба да се вакцинише.
Норвешка агенција за лекове саопштила је јуче да је 29 особа имало нежељене ефекте,
од којих је 13 умрло и сви су били корисници старачких домова и старији од 80 година.
Агенција је као нежељене ефекте навела грозницу и мучнину који су „могли да
проузрокују смрт код слабијих пацијената“, рекао је Сигурд Хортемо из Норвешке
агенције за лекове у првом извештају о нежељеним ефектима.

Према званичним подацима у Норвешкој је више од 30.000 људи примило прву дозу
Фајзерове или Модернине вакцине против коронавируса.

„Ово нас не узнемирава. Сасвим је јасно да ове вакцине имају врло мали ризик, са малим
изузетком за најслабије пацијенте“, рекао је директор агенције Стајнар Мадсен за
норвешку телевизију НРК.
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Према његовим речима лекари сада морају пажљиво да процене ко треба да се
вакцинише, јер како је додао они који су врло слаби и веома стари могу де вакцинишу
само после индивидуалне процене.

Раније ове недеље, Норвешки институт за јавно здравље оценио је да ће „сви нежељени
ефекти вакцине бити надјачани смањеним ризиком да озбиљног разбољевања од
ковид-19 за старије и слабе људе“.

Норвешка агенција за лекове је у извештају навела да је 21 жена и осам мушкараца
имало нежељене ефекте.

Поред оних који су умрли, још деветоро је имало озбиљне нежељене ефекте без
фаталних последица, а седам мање озбиљних нежељених ефеката.

Девет пацијената имало је алергијске реакције и јаку температуру, док су мање озбиљни
нежељени ефекти укључивали јаке болове на месту примања вакцине.

У Норвешкој је од избијања пандемије регистровано 57.279 заражених и 511 умрлих.

Званичници широм света очекују извештаје о смртним случајевима и другим тешким
нежељеним ефектима после било које кампање масовног вакцинисања, али утврђивање
да ли је вакцина узрок смрти може бити врло изазовно и захтева да се прво искључе сви
други потенцијални узроци.

Велика Британија и САД такође су пријавиле бројне случајеве нежељених ефеката са
смртним последицама.

(Бета-АП)
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