БЛС СТАРТИРА КАМПАНИЯ ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА ГРИПА СРЕД МЕДИЦИНСКИТЕ
СПЕЦИАЛИСТИ В БЪЛГАРИЯ

„Очакването на пациентите към нас е да дадем най-доброто на което сме способни в
качеството си на медицински специалисти. Те вярват, че правим всичко по силите си, за
да ги предпазим, но ако ние самите не сме ваксинирани срещу грип, то поставяме болните,
възрастните, децата и бременните жени, за които полагаме грижи, в риск от заразяване с
тази потенциално смъртоносна, но предотвратима болест – Грип! Тогава, защо процента
имунизации сред медицинските специалисти е толкова нисък – в САЩ, например, е 40%, а
по неофициални данни в България този процент варира между 2-3%. Какво ни притеснява?
Може би погрешната представа, че ние не можем да се заразим или да разпространим
заболяването сред нашите пациенти, или пък просто се страхуваме от убождането?
От критична важност и наш морален дълг е да предпазим пациентите си от грипна
инфекция! Най-ефективният и ефикасен начин за ограничаване на грипните епидемии сред
нас е чрез собствената ни имунизация преди грипния сезон. Поставянето на
противогрипна ваксина може намали процента на грипните заболявания между нас и
колегите ни с 88%, а това да доведе и до намаляване на причинената от грип смъртност
сред пациентите с до 50%.
Смайващо е, че броят на смъртните случаи по света в резултат на прекарано грипно
заболяване е между 250 000 и 500 000 годишно, като рискът от тежко и продължително
боледуване и дори смърт е най-висок сред пациентите с отслабена имунна система, за
които най-често полагаме грижи: възрасти, малки деца, бременни и пациенти с хронични
заболявания.
В отговор на противоречивите схващания за това лесно предотвратимо заболяване е и
настоящата кампания за повишаване на Вашата информираност относно необходимостта
от ежегодна противогрипна ваксинация, като това кратко видео следва да ни напомни, че
когато не полагаме достатъчно грижи за себе си, не се грижим пълноценно и за нашите
пациенти!“
Видеото можете да изтеглите от тук:
https://www.youtube.com/watch?v=a0m31mjoLok&feature=youtu.be

