
<b>Romanii nu se vaccineaza</b>
Romania apare, in evidentele OMS, ca tara producatoare de vaccin antigripal recunoscut de autoritatile
internationale, numai ca numarul celor care se imunizeaza este mult prea mic comparativ cu numarul de
locuitori. In anul 2002, au fost cumparate 600.000 de doze de vaccin pentru persoanele la risc, dar ar
trebui vaccinate - conform noilor recomandari - aproape sase milioane de oameni. In acest context, Casa
Nationala de Asigurari de Sanatate ar trebui sa aloce fonduri suplimentare pentru cresterea numarului de
vaccinari, mai ales in cazul categoriilor care fac parte din institutiile strategice si al populatiei la risc. In
prezent, este vaccinata numai 15% din populatia la risc, iar in 2002 au fost distribuite numai 1,2 milioane
de vaccinuri. Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) recomanda tuturor guvernelor sa intensifice
masurile de prevenire si sa implice in sistemul de supraveghere autoritati militare si civile, in cazul unei
epidemii mondiale de gripa. Doctorul Viorel Alexandrescu, seful Centrului National de referinta pentru
gripa si boli infectioase, a declarat, ieri, ca una din actiunile esentiale vizeaza vaccinarea optima a
populatiei pentru sezonul gripal 2003-2004, aceasta actiune avand ca scop limitarea efectelor medicale,
demografice si economice la nivelul fiecarei tari in parte. In acest scop, pentru iarna viitoare, ar trebui
achizitionat vaccin pentru imunizarea a 25-30 la suta din populatia fiecarei tari. Pentru ca activitatea
comunitatii sa nu fie perturbata de o eventuala pandemie (epidemie mondiala), OMS a recomandat
vaccinarea cu prioritate a celor care lucreaza in sectoare strategice (Armata, Politie, asigurarea cu
alimente, apa, transport, pompieri, posta, alimentare cu energie electrica, servicii medicale si studenti ai
facultatilor de medicina). Dupa acestia, vor fi vaccinate persoanele la risc institutionalizate (batrani,
copii), apoi cei cu risc din marea masa a populatiei (din nou batranii si copiii, cadrele didactice si
nou-nascutii), dar si restul populatiei. In cazul unei pandemii de gripa, medicii si asistentii medicali
pensionari, precum si studentii la medicina, rezidentii si stagiarii vor primi sarcini precise. 

Pagina 1 / 1


