Почитувани колеги,

Министерството за здравство од 23-29 април, 2018 година ja одбележува Европската недела на
имунизација. Централниот настан ќе се одржи на 21.04.2018 година во Градски парк-Бина Школка со
почеток во 12 часот. На овој забавно едукативен настан ќе учествуваат деца од градинките и училиштата од
Скопје, нивните родители и наставници, а поддршка и присуство потврдија неколку амбасадори на земји
од ЕУ и САД, претставници на СЗО и УНИЦЕФ, Град Скопје, Министерство за Образование, Министерство за
труд и социјална работа и Владата на Република Македонија.
Ќе ни биде чест и задоволство доколку Вие, Вашето семејство или Вашата институција биде присутна на
овој настан.
Во последните години се забележува тренд на опаѓање на опсегот на вакцинација, што се должи на
повеќе фактори. Покрај антивакцинални движења кои се активни по социјалните мрежи, генералната
недовербата на населението во јавно здравствените политики, информациите добиени од непроверени и
непрофесионални извори кои се лесно достапни до родителите, како и ниското ниво на здравствена
едукација на општото население, имаат удел во ваквата состојба.
Но најзагрижувачка е несигурноста, некомпетентност и недоволната едукација на дел од
здравствените работници во делот за имунизација, што често резултира здравствените работници наместо
да бидат промотори на превентивата, истите да бидат пропагатори на нестручни информации во однос на
имунизација. Оттука наша етичка и професионална одговорност е да делуваме во овој сегмент. За таа цел
очекуваме дека со Вашите институции преку различни форми на активности, континуирана едукација и
афирмација ќе ги вклучиме здравствените работници како основен столб и промотор на имунизацијата.
Факултетите, Професионалните асоцијации, Здруженијата, Друштвата, Коморите и сите директни или
индиректни здравствени субјекти, имаа можност но и обврска да бидат активни чинители во овој сегмент.
Имунизацијата е еден од здравствените приоритетите, а инвестицијата во превентивата има
недвојбена клиничка, социјална и фармакоекономска оправданост. Состојбите со епидемиите во
соседсвото само потврдуваат дека веќе на регионално ниво е вклучен алармот. Одбележувањето на
недела на имунизацијата ќе биде и најава за започнување на НАЦИОНАЛНА СТРАТЕГИЈА И КАМПАЊА ЗА
АФИРМАЦИЈА и подигање на свеста за бенефитите од имунизација на секое ниво и преку секој чинител.
Оттука веруваме дека со заедничка соработка и активности ќе успееме да делуваме правовремено.
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