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Понуда вакцинација широм жупаније за школарце од 12 
година

Цомирнати (БНТ162б2) је такозвана вакцина заснована на мРНК (мРНА = 
мессенгер рибониц ацид). МРНА садржи „нацрт“ за протеин на површини 
коронавируса САРС-ЦоВ-2 („бодљикави протеин“). Као резултат 
вакцинације, нацрт улази у делове тела путем ситних честица масти 
(нанотела масти). Затим кратко време производе коронски протеин (С 
протеин), касније се нацрт поново разграђује у ћелијама. Ово стимулише 
стварање антитела против страног протеина. Ако вакцинисана особа 
касније дође у контакт са коронавирусом, он се брзо препозна и циља.

Вакцина Цомирнати (Бионтецх / Пфизер) такође је одобрена за децу и 
адолесценте између 12 и 15 година старости од краја маја 2021. године. 
СтиКо тренутно препоручује вакцинацију само деце са здравственим 
проблемима, али сва деца узраста од 12 и више година могу се 
вакцинисати која то желе и чији се родитељи слажу. Привремени 
нежељени ефекти вакцинације као што су бол на месту ињекције, 
исцрпљеност, главобоља, болови у мишићима или зглобовима, мрзлица 
или грозница су чести, али обично остају благи. Ово је типично за ову 
врсту вакцине. За сада нема назнака озбиљних нежељених ефеката. Све 
реакције вакцинације биле су краткотрајне (1-3 дана) и повукле су се без 
последица. Ретки случајеви упале миокарда, посебно након вакцинације 
младића МРНА вакцином, тренутно се истражују у Израелу, ау 
појединачним случајевима у Норвешкој и Немачкој. До краја маја за 
Цомирнати је примљено 122 сумњивих на благи миокардитис и 126 
перикардитис од 160 милиона вакцинација. Ниједан од погођених младића
није морао да се лечи у болници, већ је само физички одмор био довољан 
за опоравак.

Ефикасност вакцине испитана је на одобрење у студији са око 2.200 деце и
адолесцената између 12 и 15 година. Прво вредновање обављено је 
средином марта 2021. До тада су у просеку прошла 2 месеца након другог.
Деца са врло озбиљним болестима, тешком имунодефицијенцијом или 
другим посебним ризицима су искључена.



Ризик од развоја Цовид-19 значајно се смањио (за 100%) вакцинацијом са 
Цомирнатијем.

Вакцина је сигурна, а делта талас прети свакодневном школском животу 
на јесен! Баварско удружење лекара опште праксе такође препоручује 
вакцинацију свих старијих од 12 година. Желели бисмо да помогнемо 
ученицима, заједно са њиховим наставницима, да на јесен оду у нормалну 
школску годину без затварања школа и школовања у кући. Због тога 
центар за вакцинацију Алтмухлфранкен и ја пружамо ову кампању 
вакцинације школама у округу!

Слободно ме контактирајте са даљим питањима!

Др. Петер Лоев

Координациони лекар у округу


