
СЗО: Приоритет вакцинација здравствених радника, здрави млади људи моћи ће да се вакцинишу против короне тек 2022.
четвртак, 15 октобар 2020 16:10

Научница Светске здравствене организације Сумја Сваминатан истакла је да ће здрави
и млади људи морати да сачекају 2022. годину да би добили вакцину против
коронавируса. Према њеним речима приоритет је вакцинација здравствених радника, а
потом старијих особа.

  

  

Сваминатан изјавила је да је брза и масовна вакцинација против коронавируса мало
вероватна, преноси РСЕ.

  

Рекла је да је већина сагласна да прво потребно да буду вакцинисани здравствени
радници, али је чак и код њих неопходно одредити ко је у највећем ризику, а да су потом
на реду старије особе.

  

„Здрава млада особа можда ће морати сачекати до 2022. године“, рекла је Сваминатан.
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Упозорила је да, иако је број смртних случајева од коронавриуса на глобалном нивоу
смањен, расте број оболелих који су смештени на одељењима интензивне неге,
појашњавајући да повећање смртности увек заостаје за порастом броја случајева
инфекције за неколико седмица.

  

СЗО је претходно упозорила да је незамисливо да коронавирус буде остављен да
слободно циркулише у друштву да би становништво, како су то неки сугерисали,
створило заједнички имунитет.

  

„Никада у историји јавног здравља, колективни имунитет није коришћен као стратегија
против неке епидемије, а још мање пандемије. То је научно и етички проблематично“,
изјавио је генерални директор СЗО Тедрос Адханом Гебрејесус.

  

Гребејесус је рекао да свет још не зна довољно о имунитету који стекну они који су
имали коронавирус и додао да су неки два пута били инфицирани.

  

„Већина заражених стекне имунитет током првих недеља, али још не знамо да ли је тај
имунитет јак и трајан ни да ли се разликује од особе до особе“, додао он.

  

Према његовим речима, концепт заједничког имунитета се користи у неким кампањама
вакцинације.

  

(РСЕ, Бета)
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