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Vaccinarea personalului medical pentru asigurarea unei
campanii eficiente împotriva Covid-19
Federația Academiilor de Medicină din Europa ( FEAM ) solicită includerea
personalului medical ca prioritate pentru vaccinarea Covid-19. Deoarece
pandemia Covid-19 continuă să cauzeze suferință și sufocarea sistemului de
sănătate prin numărul mare de îmbolnăviri, țările europene sunt forțate să adopte
măsuri stricte pentru prevenirea următoarelor valuri, prin lansarea campaniei de
vaccinare în Europa, aprobată de Agenția Europeană a Medicamentului (EMA)
pentru vaccinurile Pfizer și Moderna.
Comitetul FEAM recunoaște rolul esențial pe care îl are Comisia Europeană
în obținerea unui număr mare de doze de vaccinuri (2 miliarde) pentru toți
cetățenii UE. Întârzierile întâlnite în producție și distribuție au periclitat ritmul
vaccinării în următoarele luni, de asemenea, Comisia Europeană a depus eforturi
importante în negocierea cu producătorii pentru îmbunătățirea capacității
producției.
Este necesară acordarea unei atenții sporite în prioritizarea și grăbirea
vaccinării Covid-19 în Europa. Dat fiind disponibilitatea limitată a vaccinurilor,
prioritizarea este cheia succesului vaccinării.
Centrul European de Control și Prevenție al Bolilor (ECDC) a menționat:
„Procesul prioritizării grupurilor ce trebuie vaccinate în faza inițială trebuie să
fie corect, transparent și în continuu actualizat, pe baza noilor informații.”
Prin urmare, comitetul FEAM susține cu tărie vaccinarea personalului
medical, dar și a personalului auxiliar care oferă îngrijire zilnică și directă
pacienților Covid-19, în prima etapă a vaccinării.
Cum personalul medical și cel auxiliar pot transmite boala la pacienți și
persoane imunocompromise, în timp ce sunt asimptomatici, comitetul FEAM
susține ferm vaccinarea tuturor celor care lucrează în sistemul medical, cât mai
repede cu putință.
Într-o scrisoare deschisă către Ministrul Sănătății din Belgia, semnată de
cei din Academia Regală Belgiană de Medicină (ARMB), care este un membru
al FEAM, a fost conturată ideea necesității vaccinării personalului din sănătate în
prima grupă, în grupa prioritară.
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Personalul medical a fost inclus în campaniile de vaccinare în multe țări și
acest lucru este în concordanță cu recomandările Organizației Mondiale a
Sănătății (OMS) de a viza personalul medical și grupele vulnerabile în timpul
primei etape de vaccinare COVID-19.
Vaccinarea personalului medical este singura cale de a asigura continuitatea
îngrijirii pacienților cu COVID-19 și a celor cu alte patologii, fără a mai exista un
deficit de personal în urma presiunii crescute pe sistemul de sănătate din cauza
numărului mare de infecții cu SARS CoV-2.
Prin urmare, cei din sistemul medical ar trebui să fie vaccinați concomitent
cu cei din populația la risc, cei imunosupresați și cu cei care lucrează în casele de
bătrâni. Pentru cei din urmă, vaccinarea rezidenților acestor centre și a
personalului este de o importanță deosebită.
Vaccinarea protejează împotriva infecției și mai departe împotriva
transmiterii bolii, iar vaccinarea personalului din sistemul de sănătate va aduce
beneficii indirecte prin protejarea pacienților spitalizați sau a persoanelor care
locuiesc pe termen lung în centrele de îngrijire pentru bătrâni, ca și prin protejarea
celor care nu pot fi vaccinați din cauza patologiilor asociate.
Pentru a asigura un plan de succes, autoritățile naționale ar trebui să
garanteze un ritm alert al vaccinărilor, așa cum subliniază și Academia Franceză
de Medicină: „este imperativ ca vaccinarea să fie implementată într-un mod sigur
și prompt.”
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