Európai védıoltási hét 2013
Az elmúlt 30 évben bevezetett immunizációs programok hatására a védőoltással megelőzhető fertőző betegségek
okozta megbetegedések és halálozások száma jelentősen csökkent. A WHO Európai Régiója 2002 óta mentes a
járványos gyermekbénulástól és az elmúlt 10 évben 90%-kal csökkent a kanyaró megbetegedések száma.
Ugyanakkor ennél többet kell tenni. Az Európai Régióban közel 650 000 gyermek nem kapja meg az első
kanyaró elleni védőoltását, amely az immunizálás alapvető követelménye lenne. Ironikus, de tény, hogy a védőoltások
következtében sok fertőző betegség ritkává, szinte ismeretlenné vált, amely alapján az a vélemény alakulhat ki a
szülőkben és az egészségügyi dolgozókban, hogy a továbbiakban nincs szükség a védőoltások végzésére.
A védőoltások évente milliók életét mentik meg, és ennek a népegészségügyi sikertörténetnek folytatódnia kell.
A Régió országaiban részletes és érthető információkat kell adni a betegségek kockázatáról, a védőoltások hasznáról,
elismerve azt, hogy minden gyermeknek joga van a betegségmentes élethez. Az Európai Védőoltási Hét adta alkalmat
felhasználva minden országban évről-évre felhívják a figyelmet a
védőoltások fontosságára és a saját nemzeti immunizációs programjaik
erősségeire és gyengeségeire.
A Védőoltási Hét az egész régióra kiterjedő esemény, amelyet az
Egészségügyi Világszervezet Európai Régiós Irodája irányít és
koordinál. Erre az eseményre minden évben április utolsó hetében
kerül sor.
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