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Щецін, 13.11.2018 року
Шановні пані та панове!
У цьому листі звертаюсь до Вас із закликом oцінити серйозність проблеми захисту від
наслідків захворювання на інфекційні хвороби.
Хочу звернути Вашу увагу на різке збільшення кількості випадків захворювання на кір в
Європі. До 5 жовтня 2018 року найбільше випадків захворювання зареєстровано в Румунії (5100
випадків), Франції (2702), Греції (2290) та Італії (2248). У той же час в Україні зафіксовано більше
32 000 випадків кору. Спалах кору виступає також в Чехії, Болгарії, Німеччині, Словакії,
Угорщині, Литві та Латвії. З цією картиною можна порівняти ситуацію в нашій країні. Згідно з
останніми даними, опублікованими головним санітарним інспектором Польщі, в період з 1
січня по 31 жовтня 2018 року, в Польщі зафіксовано 144 випадки захворювання на кір. У
аналогічному періоді 2017 року зафіксовано 59 випадків. Ці цифри вказують на динамічне
поширення хвороби.
Хвороби не знають кордонів. Ми можемо в будь-який момент зіткнутися з патогеном,
що викликає небезпечну інфекцію. Кір небезпечний не тільки через безпосередні наслідки
захворювання, але також з приводу важких ускладнень, які в крайніх випадках призводять до
смерті. Невакциновані особи, в тому числі діти раннього віку (віком до 13 місяців), а також
дорослі, які з різних причин не були щеплені, наражаються на найвищий ризик захворювання.
Захисна вакцинація - гарантія Вашої безпеки. Проходячі захисну вакцинацію Ви також
спричиняєтесь до значного піднесення рівня безпеки інших людей, які не змогли пройти
вакцинацію через медичні протипоказання або ранній вік (діти до 13 місяця життя, але також
дорослі народжені перед 1975 роком, тобто до введення обов'язкових щеплень проти кору).
Слід нагадати, що саме завдяки вакцинації вдалося знизити кількість захворювань на багато
інфекційних хвороб а деякі з них повністю ліквідувати.
Звертаюсь до Вас із закликом, як до людей відповідальних за здоров'я своє і близьких
Вам людей: враховуючи епідеміологічну ситуацію в Польщі проаналізуйте будь-ласка
необхідність вакцинації i зверніться до свого лікаря. Будь ласка, пам'ятайте, що необачна
відмова пройти захисну вакцинацію може призвести до негативних наслідків для вашого
здоров'я, а також здоров'я інших людей.
Pозраховуючи на Вашу розсудливість прошу прийняти позитивне рішення щодо
щеплення. „Профілактика краще ніж лікування”, тому вакцинація як засіб захисту від
інфекційних хвороб збільшує безпеку Вашого здоров'я і всього населення.
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