Недеља имунизације у Европи 21 - 27.4. 2012. године

Ове године обележава се седма по реду недеља имунизације у Европском
региону СЗО. Општи циљ је повећање обухвата имунизацијом са посебним акцентом
на децу из тешко доступних вулнерабилних и маргинализованих група,
Кључне поруке за недељу имунизације 2012. године:
1. Здравствени радници су прва линија одрживости и виталности националних
програма имунизације и имају кључну улогу у успешности ових програма (
прилог 2)
2. Контрола епидемија морбила и превенција нових случајева морбила у
Европском региону мора бити приоритет
3. У овој години се обележава 10 година од добијања сертификата
free“ Европског региона
•

„polio-

Неопходно је хитно интензивирати активности у надзору у складу са планом
активности за одржавање статуса земље без полиомијелитиса и планом
активности за елиминацију морбила на територији свих округа, а посебно оних
који су „неме зоне“ или је број пријављених случајева испод очекиваног.
Програми имунизације у протеклих 30 година су дали значајне резултате.
Ме₃утим, на њиховом одржавању се још мора доста радити. Око 630.000 деце
у Европском региону СЗО не прими прву дозу вакцине против малих богиња
годишње, а вулнерабилне популације постоје у свим земљама..
Имунизација је резултат колективне одговорности. Учините све да Ви и Ваши
чланови породице будете правовремено и потпуно вакцинисани.
Европски регион СЗО је ослобо₃ен дечије парализе од 2002. године, а у
последњој декади у Региону је редуковано оболевање од малих богиња за
90%. Ме₃утим , према проценама СЗО око 32.000 деце умире у региону од
вакцина превентабилних болести сваке године.
Имунизација мора бити приоритет због 7 кључних разлога:

1. Имунизација спашава животе
2. Имунизација је основно право, али није доступно свима
3. Епидемије представљају озбиљне претње
4. Заразне болести могу да изазову смртни исход
5. Заразне болести се могу контролисати и одстранити

6.

Имунизација је исплатива јавно здравствена мера

7. Деци у здравственим системима треба обезбедити безбедну, ефективну,
доступну и ефикасну вакцину

•

Током 2011. године у 42 земље Европског региона регистровано је више од 34 000
случајева морбила укључујући 9 смртних исхода и више од 7000 хоспитализованих
случајева У епидемијама морбила региструју се случајеви са тежом клиничком
сликом и смртним исходима и оне захтевају велике трошкове у контроли:
Епидемије морбила представљају озбиљан изазов за достизање циља
елиминације морбила до 2015. године у Европском региону па је потребно
спроводити кључне стратегије:

-

Достићи најмање 95% обухвата са 2 дозе ММР вакцине у рутинској имунизацији
укључујући и субнационални ниво.

-

Спроводити
додатне
имунизационе
активности
у
циљу
имунизације
невакцинисаних и непотпуно вакцинисаних лица које припадају вулнерабилним
групама.

-

Унапредити надзор у циљу детекције, потврде и одговора на сваки случај
морбила.

-

Пораст поверења и знања о имунизацији код здравствених радника и опште
популације.

-

Фокус на превенцију и контролу ширења морбила у Региону потребно је посебно
усмерити током сезоне највеће трансмисије (фебруар-мај).

•

Упркос епидемији полиомијелитиса 2010. године након импортовања диљег вируса
у Таџикистан, Европски регион је одржао статус “полио-фрее“. То је најбољи
показатељ који указује да је високи обухват имунизацијом значајан у контроли
ширења болести. Епидемија 2010. године је указала да треба имати у виду да
регион остаје вигилан док се не достигне глобална ерадикација
полиомијелитиса.Полиомијелитис је континуирана претња, посебно за суседне
земље Кини и Пакистану са аспекта актуелне епидемиолошке ситуације у њима.
Потребно је да сва деца буду потпуно имунизована против дечије парализе.

