Vakcinácia je najdôležitejší spôsob boja proti COVID – 19
Pandémia ochorenia Covid-19 spôsobuje, že lekári, záchranári a zdravotné sestry sú plne
vyťažení záchranou životov pacientov s koronavírusom a podávajú nadľudské výkony, aby
pomohli aj ľuďom s inými zdravotnými problémami. Za jediné východisko z tejto situácie
slovenskí vedci považujú očkovanie a opierajú sa hlavne o vedecké fakty a medicínske dôkazy.
Očkovanie je nielen cestou k zníženiu počtu chorých s Covidom-19 v nemocniciach, ale aj
k zníženiu počtu úmrtí na toto ochorenie. Ak sa očkovaná osoba dostane do kontaktu
s vírusom alebo baktériou, jej imunitný systém začne rýchlo produkovať správne protilátky
a aktivuje správne imunitné bunky, aby vírus, resp. baktériu usmrtili, čím ochráni osobu pred
chorobou. Ak aj očkovaný človek predsa len ochorie mal by mať len ľahký priebeh.

Nezaočkovaná osoba riskuje nielen vlastné ochorenie, ale aj prenos infekcie na svojich
blízkych (rodina, spolupracovníci, ale aj všetkých ľudí s ktorými príde do blízkeho
nechráneného kontaktu). Očkovanie zabezpečuje nielen ochranu jednotlivca, ale aj kolektívnu
ochranu komunity a celej spoločnosti. Ďalej môže pomôcť chrániť tých, ktorí sami nemôžu byť
očkovaní (malé deti, pacienti s oslabenou imunitou).
Téma očkovania mnohé rodiny rozdeľuje a medzi príbuznými vznikajú konflikty preto, lebo
niektorí by chceli chrániť svojich starších rodičov pred ochorením Covid-19, o ktorom sa toľko
zdôrazňuje, že má u nich často fatálny priebeh.
Keďže očkovanie je dobrovoľné, je dôležité zachovať dôstojnosť staršieho človeka, ktorý ešte o
sebe vie rozhodovať sám a nepridávať do vážnej situácie aj osobné spory. Z medicínskeho
hľadiska nemá očkovanie proti Covid-19 aktuálne u nás dostupnými
vakcínami kontraindikáciu ani pre vysoký vek a prakticky ani pre žiadne chronické
ochorenie samozrejme to môže posúdiť ošetrujúci lekár, ktorý svojho pacienta pozná najlepšie.
Prosím Vás, zvážte okolnosti, neváhajte a čím skôr sa zaočkujte, aby potom na to už nebolo
príliš neskoro....... Využite možnosť zaočkovať sa aj bez registrácie v ktoromkoľvek
vakcinačnom centre v celej SR.
Vakcína je sloboda vo všetkom, čo je pre nás dôležité, vakcína je zdravie nás a našich
blízkych.
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