
Ројтерс: Према истраживању Института за глобалне здравствене иновације и компаније YouGov, расте поверење у вакцине и све је мање страха од нуспојава
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 У свету расте поверење у вакцине против коронавируса и све је више људи који су
спремни да се вакцинишу, а истовремено се смањују страхови од нуспојава, јавља
Ројтерс, позивајући се на објављене резултате истраживања спроведеног у 14
земаља од 8. до 21. фебруара.

  

Истраживање, које су спровели Институт за глобалне здравствене иновације при Imperia
l College London (IGHI) и компанија YouGov
, показало је раст поверења међу грађанима девет од 14 земаља, међу којима су
Француска, Јапан и Сингапура, где је раније поверење у вакцине било на ниском нивоу.

  

Према резултатима истраживања, најспремнији на вакцинацију су Британци, којих је 77
одсто спремно да прими вакцину ако им буде понуђено у идућих седам дана, што је
пораст у односу на новембар прошле године, када је за вакцинацију било
заинтересовано 55 одсто Британаца.

  

Новембарско истраживање је спроведено непосредно пре него што је британска
регулаторна агенција одобрила коришћење прве вакцине против коронавируса,
компаније Фајзер & БионТек.
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Људи у Француској, Сингапуру и Јапану и даље показују најмање спремности да приме
вакцину против ковида-19, у Француској их је тек 40 одсто, а у Сингапуру и Јапану по 48
одсто становника.

  

Истраживање, ипак, показује да и у тим земљама постоји пораст спремности, јер је у у
новембру вакцинацију прихватала тек четвртина Француза, 36 одсто Сингапураца и 39
одсто Јапанаца.

  

Истраживање је показало и да је у већини земаља све мање страха од нуспојава које
изазивају вакцине, што је поменуло мање од половине испитаника – 45 посто.

  

Због могућих нуспојава највише су забринути Французи (56 одсто), Сингапурци (59
одсто) и Јапанци (61 одсто), док се нежељених реакција на вакцину најмање плаше
Британци.

  

Истраживање је обухватило више од 13.500 људи у Аустралији, Британији, Канади,
Данској, Француској, Немачкој, Израелу, Италији, Јапану, Холандији, Норвешкој,
Сингапуру, Јужној Кореји, Шпанији и Шведској, наводи британска агенција.

  

(ФоНет)
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