Pagina 1 din 1
INFORMAŢII PRIVIND VACCINAREA DE PROTECŢIE ÎMPOTRIVA VIRUSULUI CORONA

Ediţia 1-a
21.12.2020

Prezentele informaţii sunt destinate numai medicilor. Vă rugăm să nu le difuzaţi către pacienţi.

Aici puteţi descărca toate
documentele actuale.

CUM ÎMI INFORMEZ CORECT PACIENŢII?

Ghid pentru medici în discuţiile cu pacienţii şi cetăţenii

INFORMAŢII GENERALE

GHID PRIVIND CONVORBIRILE
CU PACIENŢII

• Vaccinarea de protecţie împotriva virusului Corona este

• În calitate de medic, discuţia pe tema vaccinării de

benevolă şi gratuită pentru toţi cetăţenii.

• Vaccinurile împotriva virusului Corona, disponibile în Ger-

mania, sunt supuse unor proceduri de omologare centralizate, coordonată de Agenţia Europeană pentru medicamente
(EMA) şi evaluată de experţii autorităţilor naţionale pentru
medicamente, de ex. de Institutul Paul Ehrlich. Omologarea
vaccinelor COVID-19 se acordă în conformitate cu toate
prevederile care sunt valabile în Uniunea Europeană pentru
punerea pe piaţă a unui vaccin. Condiţia prealabilă este
raportul pozitiv între beneficiu şi risc. Înainte de utilizarea
vaccinurilor, Institutul Paul Ehrlich verifică calitatea, eficacitatea şi siguranţa acestora, după care emite autorizaţia
guvernamentală pentru punerea pe piaţă a lotului.

• În faza de început, eliberarea unui certificat medical în vede-

rea vaccinării pacienţilor Dvs. nu este necesară. Dar în a doua
fază este posibil ca pacienţii cu anumite boli anterioare să
necesite un certificat corespunzător. În faza de început, rolul
Dvs. constă numai în consilierea pacienţilor şi îndrumarea
acestora către centrele de vaccinare. Vă rugăm să verificaţi
şi ordonanţele valabile în statul federal în care activaţi, dat
fiind faptul că pot exista proceduri diferite în acest sens.

protecţie împotriva virusului Corona trebuie abordată
de Dvs. din proprie iniţiativă, atât cu pacienţii Dvs. cât şi
în general cu cetăţenii dispuşi la vaccinare. Aceasta contribuie la reducerea pragului de inhibare a persoanelor
care urmează să fie vaccinate, oferindu-le astfel posibilitatea de a pune întrebări şi de a-şi exprima eventualele
motive de îngrijorare cu privire la vaccinare.

• Comunicaţi şi oferiţi explicaţii folosind pe cât posibil un
limbaj simplu şi accesibil.

• Creaţi o bază de încredere, luaţi în serios motivele de

îngrijorare exprimate de persoanele care trebuie vaccinate - prin răspunsuri oferite cu răbdare şi calm se pot
clarifica multe aspecte încă neelucidate.

• Reacţionaţi la întrebările şi motivele de îngrijorare

ale pacienţilor, oferindu-le sprijinul Dvs. în vederea
clarificări problemelor care îi preocupă.

• Referiţi-vă la fapte reale şi nu vă angajaţi pe cât posibil în

discuţii pe tema teoriilor conspirative: datoria Dvs. nu este
de a combate ideologiile, ci de a furniza informaţii privind
vaccinarea de protecţie împotriva virusului Corona.

• În calitate de persoană de încredere, recomandarea

exprimată de Dvs. personal are o importanţă deosebită
şi exercită o mare influenţă asupra pacienţilor.

• Recomandaţi obţinerea de informaţii la zi prin accesarea
CUM? CINE? CÂND? – CELE MAI
IMPORTANTE INFORMAŢII PE SCURT

• Vaccinarea are loc eşalonat, dat fiind faptul că în faza de

început trebuie să protejăm persoanele care prezintă cel
mai mare risc. Bineînţeles că scopul este acela de a asigura
în mod progresiv tuturor oamenilor un drept egal de acces
la vaccinarea de protecţie împotriva virusului Corona.

• Prioritatea se acordă vaccinării persoanelor care prezintă

un risc deosebit de mare, pentru care o eventuală infectare ar putea provoca o îmbolnăvire gravă sau s-ar putea
solda cu moartea, sau care, prin natura profesiei exercitate, sunt expuşi unui risc de infectare deosebit de mare, fie
pentru sine, fie pentru persoanele aflate sub protecţia lor.

• Vaccinarea trebuie administrată intramuscular, nu subcu-

tanat (chiar şi în cazul persoanelor care prezintă tulburări
de coagulare a sângelui / anticoagulare): acul trebuie să
fie subţire, administrarea se va efectua cu atenţie şi ulterior se va compresa bine punctul de injectare.

• Numai împreună şi prin solidaritatea tuturor cetăţenilor
vom reuşi să readucem la normal viaţa de zi cu zi.

ZusammenGegenCorona.de

link-ului www.corona-schutzimpfung.de.

Cele mai importante modalităţi
de contact pentru medici
∙P
 rin utilizarea aplicaţiei gratuite STIKO-App,
elaborată de Institutul Robert Koch, puteţi obţine
informaţii referitoare la aspectele care trebuie luate în
considerare în vederea consilierii individuale pe tema
vaccinării (versiune online: www.stiko-web-app.de).
∙ Informaţii suplimentare regăsiţi accesând link-urile:
www.rki.de/covid-19-impfen şi www.pei.de/coronavirus.
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