
SAMO ZDRAVI ZDRAVSTVENI DJELATNICI PREDUVJET SU POBJEDE NAD PANDEMIJOM 
 
 
Živimo u izuzetnim i zahtjevnim vremenima. Već godinu dana živimo u pandemiji novog 
koronavirusa koji je zarobio cijeli svijet. Borba protiv COVID-19 je maraton, a ne sprint i mi 
smo još uvijek daleko od cilja.  
Presudan element naše borbe s tom opasnom i zaraznom bolešću je cijepljenje. Lijek za 
COVID-19 još uvijek nije pronađen, ali je cjepivo donijelo toliko željeno svjetlo na kraju 
dugog pandemijskog tunela. Vi, zdravstveni djelatnici, već dvanaest mjeseci ste na prvoj 
liniji. Mnogi među vama su oboljeli, a vi, iako iscrpljeni i premoreni, ne odustajete. Liječili ste 
lakše i teže bolesne, zdravstveno skrbili o njima, gledali mučnu borbu za svaki udah, a mnogi 
među vama suočili su se s brojnim smrtima. COVID-19 je do sad u Hrvatskoj izbrisao više od 
pet i pol tisuća života. U svijetu je od ove bolesti umrlo više od 17 tisuća zdravstvenih 
djelatnika. U mnogim susjednim državama brojevi preminulih zdravstvenih djelatnika su 
tragični. 
Cijelo naše školovanje, koje nas je osposobilo za skrb o zdravlju ljudi, izraslo je na dubokom 
korijenju znanosti. Naučili smo sve naše zdravstvene odluke donositi na znanstveno 
utemeljenim činjenicama. Mi znamo da je cijepljenje znanstveno potvrđena, sigurna i 
učinkovita mjera sprečavanja širenja zaraznih, smrtonosnih bolesti. Nama je kristalno jasno 
da dobrobit cijepljenja protiv COVID-19 nemjerljivo višestruko nadmašuje rizik eventualnih 
nuspojava cijepljenja. 
Cijepljenje spašava živote i oblikovat će budućnost zdravlja društva, za koje je visoka razina 
vaše procijepljenost od iznimne važnosti. Bez vas, neumornih boraca za zdravlje, Hrvatska 
nema šanse pobijediti pandemiju. Hrvatska taj težak i opasan maraton može uspješno 
istrčati samo uz zdrave zdravstvene djelatnike. Sva cjepiva protiv COVID-19 odobrena u EU 
su sigurna i učinkovita. Sva cjepiva dostupna u Hrvatskoj spriječit će da se razbolite od 
teškog oblika bolesti i završite u bolnici, ali ovaj put kao pacijenti. COVID-19 ne samo da je 
vrlo ozbiljna bolest nego najnovija istraživanja pokazuju da u slučaju post-COVID-19 
sindroma čak 76 % pacijenata ima i do šest mjeseci različite zdravstvene posljedice: umor i 
slabost mišića, probleme sa spavanjem, anksioznost i depresiju te druge probleme.  
Svako cijepljenje protiv COVID-19 iznimno uspješno garantira nastavak života i sprječava 
smrt od COVID-19. Iako nitko ne uživa u ubodima injekcija, cijena života i budućnosti leži u 
dva uboda injekcije. Odgovornost za naše zdravlje, za zdravlje naših kolegica i kolega, naših 
pacijenata i cijelog našeg društva je na svakome od nas. Mi smo zdravstveni djelatnici, a ne 
laici. Mi znamo kako cijepljenje čini moguću granicu između života i smrti. Želimo ponovno 
živjeti svoje dosadašnje živote, želimo ih natrag. 
Imaš znanje, budi primjer! Cijepi se! 
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