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Κυβέρνηση Ουκρανίας εναντίων Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας

ΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ
Το αντιεμβολιαστικό κίνημα έχει αναπτυχθεί πολύ σε πολλές κοινότητες. Στην
Ουκρανία όλο και περισσότεροι γονείς αμφισβητούν ή καθυστερούν τα εμβόλια
των παιδιών τους. Οι αμφιβολίες τους έχουν τις ρίζες τους σε ένα αδύναμο
σύστημα υγειονομικής περίθαλψης, στη διαφθορά και τη δυσπιστία προς την
εξουσία. Με τις φήμες να διογκώνονται από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, οι
αμφιβολίες για τα εμβόλια έχουν μετατρέψει τη χώρα σε αδύναμο κρίκο στην
προσπάθεια παγκόσμιας ανοσίας κατά των μολυσματικών ασθενειών, λένε οι
ειδικοί της δημόσιας υγείας. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ)
χαρακτήρισε πέρυσι τη “διστακτικότητα εμβολιασμού” ως μια από τις 10
μεγαλύτερες απειλές για την παγκόσμια υγεία.

Η ιλαρά, μία από τις πλέον μεταδοτικές ασθένειες στον κόσμο, έχει εξαπλωθεί
μέσω της Ουκρανίας πρόσφατα σε Πολωνία, Ρουμανία και Γερμανία, ενώ
πιστεύεται ότι πολλά κρούσματα σε Ισραήλ και Νέα Υόρκη συνδέονται με
ταξιδιώτες που προέρχονται από την Ουκρανία. Από το 2017, η ιλαρά έχει
μολύνει 115.000 άτομα στην Ουκρανία, ενώ 41 πέθαναν, εκ των οποίων τα 25
ήταν παιδιά, σύμφωνα με τη UNICEF. Η πόλη του Κιέβου, η οποία έχει 3
εκατομμύρια κατοίκους, είχε μόλις 87 περιπτώσεις ιλαράς το 2017. Τον
Ιανουάριο και τον Ιούνιο του τρέχοντος έτους κατέγραψε 5.000 κρούσματα. Οι
επιζώντες μπορούν να υποφέρουν από μακροχρόνιες επιπλοκές ή αναπηρίες,
όπως τύφλωση, κώφωση ή εγκεφαλική βλάβη.

Η αποτροπή του εμβολιασμού αποδυναμώνει την άμυνα των ανθρώπων σε
“νεκρές” ασθένειες, όπως η πολιομυελίτιδα, που προκαλεί παράλυση και
εξαλείφθηκε από την Ευρώπη το 2002. Δύο παιδιά στην Ουκρανία παρέλυσαν
από πολιομυελίτιδα το 2015, το πρώτο ξέσπασμα της νόσου στην Ευρώπη από
το 2010, σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας. "Δεν είναι μόνο
πρόβλημα για τα παιδιά και τον λαό της Ουκρανίας, είναι πραγματικά ένα
παγκόσμιο θέμα", δήλωσε η Lotta Sylwander, επικεφαλής της UNICEF στην
Ουκρανία. “Η επικοινωνία και ο τρόπος που ταξιδεύουμε σημαίνει ότι αυτό
επηρεάζει τους ανθρώπους και τα παιδιά σε όλο τον κόσμο”, πρόσθεσε.

Από την πλευρά της, η ουκρανική κυβέρνηση αναφέρει ότι η αύξηση της
εμβολιαστικής κάλυψης είναι ζήτημα εθνικής ασφάλειας και έχει δημιουργήσει
μια ιστοσελίδα για την αποτροπή των μύθων σχετικά με τον εμβολιασμό. Το
2016, μόνο τα μισά μωρά και παιδιά στην Ουκρανία που θα έπρεπε να είχαν
ανοσοποιηθεί κατά ασθενειών όπως η ιλαρά, η παρωτίτιδα, η πολιομυελίτιδα
και ο τέτανος είχαν κάνει τα αντίστοιχα εμβόλια, σύμφωνα με τις υγειονομικές
αρχές της Ουκρανίας.



Η ΑΝΤΙΜΩΛΙΑ
Η Ουκρανική Κυβέρνηση, με αφορμή την έξαρση της Ιλαράς στη χώρα της,
προσφεύγει στα ανώτατα δικαστήρια κατά του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας,
με το αίτημα ότι θα πρέπει ο εμβολιασμός να είναι υποχρεωτικός για όλους
τους ανθρώπους, χωρίς καμία εξαίρεση, καθώς ο μη εμβολιασμός οδηγεί σε
εμφάνιση ασθενειών που είχαν εξαλειφθεί και, ως εκ τούτου, αποτελεί ζήτημα
εθνικής και παγκόσμιας ασφάλειας.


