Profesioniștii europeni din domeniul sănătății
recomandă vaccinarea împotriva gripei și în acest an

În 2020-21, activitatea gripală în Europa a rămas la un nivel scăzut pe tot parcursul sezonului
gripal, datorită diferitelor măsuri de sănătate publică și sociale implementate pentru a reduce
transmiterea SARS-CoV-2.
Cu toate acestea, este de așteptat ca virusul gripal sezonier să circule mult mai mult în viitor
iarna, deoarece diversitatea socială și contactul social revin acum în multe țări europene.
În plus, din cauza incidenței scăzute a gripei anul trecut, este de așteptat pentru sezonul 202122 un nivel mai scăzut al imunității naturale a populației împotriva gripei, ceea ce ar putea spori
transmiterea și povara bolii la oameni.
Prin urmare, profesioniștii din domeniul sănătății europeni recomandă cu insistență
persoanelor, în special celor care aparțin unui grup la risc, să se protejeze în mod adecvat
împotriva potențialelor boli grave prin administrarea unui vaccin antigripal și în acest an. Mai
mult, este crucial ca oamenii să mențină măsurile de igienă și să evite aglomerarea fizică inutilă.
Pentru a asigura o protecție suficientă împotriva gripei în toată Europa, Coaliția pentru
Vaccinare amintește în mod special profesioniștilor din domeniul sănătății:
• Fiți un eemplu și asigurați-vă că oamenii sunt vaccinați împotriva gripei și în acest an;
• Fiți vigilenți la absorbția potențial mai mică a vaccinării împotriva gripei în rândul pacienților
la risc și încurajați-i proactiv să-și administreze vaccinul antigripal;
• Furnizați informații credibile și fiabile cu privire la vaccinare, discutând în același timp pe
marginea posibilelor întrebări pe care pacienții le-ar putea formula.
Coaliția pentru Vaccinare solicită, de asemenea, autorităților sanitare din UE, naționale și
regionale:
• să asigure furnizarea în timp util a vaccinurilor antigripale și sprijinul adecvat pentru
profesioniștii din domeniul sănătății care le administrează;
• să se implice și să sprijine profesioniștii din domeniul sănătății, ca surse de încredere pentru
public în ceea ce privește comunicarea privind vaccinarea antigripală, pentru a asigura o
absorbție suficientă;
• să întărească colaborarea cu organizațiile profesioniștilor din domeniul sănătății, ca parteneri
cheie pentru a ajuta la creșterea încrederii în vaccinuri, la combaterea ezitării la vaccinare și
obținerea unei absorbții mai ridicate, în general, în cadrul comunităților locale.
Această declarație este lansată cu ocazia Săptămânii de conștientizare privind gripa, organizată
de OMS / Europa.

Centrul European pentru Prevenirea și Controlul Bolilor (ECDC) oferă informații utile despre
vaccinarea antigripală la: https://www.ecdc.europa.eu/en/news-events/flu-awarenesscampaign-2021

Coaliția pentru Vaccinare reunește asociații europene ale profesioniștilor din domeniul
sănătății și asociații studențești relevante din domeniu. Aceasta a fost convocată de Comisia
Europeană în 2019, cu scopul de a sprijini furnizarea de informații exacte către public,
combaterea miturilor legate de vaccinuri și vaccinare și schimbul de bune practici privind
vaccinarea. Mai multe informații despre Coaliția pentru Vaccinare pot fi găsite la:
https://coalitionforvaccination.com/about/coalition-for-vaccination

