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Ľudia sú presvedčení, že vakcínam proti covidu verí iba asi polovica lekárov. Pritom, opak je pravdou a lekári vakcínam proti Covid-19
dôverujú.

Keby boli ľudia lepšie informovaní, nechali by sa očkovať viac, zistili českí vedci. Podľa nich majú na mylné názory verejnosti vplyv
pravdepodobne médiá.

Informovala o tom česká Akadémia vied (AV ČR) na svojej stránke s tým, že výsledky výskumu už publikovali v prestížnom časopise
Nature.

Uskutočnili ho vedci z inštitútu CERGE-EI (spoločného pracoviska Univerzity Karlovej a Národohospodárskeho ústavu Akadémie vied
ČR), Inštitútu ekonomických štúdií pri Fakulte sociálnych vied Univerzity Karlovej, Univerzity v Mníchove a Max Planck Inštitúte v
Mníchove.

Výskum

Ako spresnila česká Akadémia vied na svojom webe, z 10-tisíc opýtaných lekárov z celej Českej republiky verilo vakcínam vlani vo
februári až 89 %.

„Zároveň sa 90% lekárov už nechalo zaočkovať alebo to plánovali. Až 96 % respondentov by odporučilo očkovanie aj svojim zdravým
pacientom.

Verejnosť o tomto širokom konsenze lekárskej komunity však nevedela. V priemere si ľudia myslia, že vakcínam verí iba 60 % lekárov, a
že len 57 % z nich sa chce nechať naočkovať,“ objasnili zástupcovia AV ČR.

Dve polovice respondentov

Vedci rozdelili 2 101 respondentov na dve polovice.

Jednej prezradili, že 90% lekárov očkovaniu dôveruje a podporuje ho. Následne deväť mesiacov sledovali, či sa títo účastníci výskumu
nechali zaočkovať proti Covid-19.

Druhá polovica informácie nedostala. Zaočkovanosť u informovaných stúpla o 4,5 percentuálneho bodu. Podiel ľudí, ktorí sa rozhodli
nezaočkovať, sa teda znížil o 20 %.

„Aj jednorazové poskytnutie informácie zvýšilo zaočkovanosť po dobu minimálne deviatich mesiacov a prispelo aj k zvýšenému záujmu o
tretiu dávku,“ vysvetlila spoluautorka štúdie Julie Chytilová.

Podľa nej by sa novinári mali snažiť prinášať informácie o názorových rozdieloch medzi odborníkmi, aj o miere konsenzu názorov medzi
odbornou verejnosťou.

Pandémiu sme uchopili politicky

MUDr. Zuzana Katreniaková, PhD., Ústav sociálnej a behaviorálnej medicíny LF UPJŠ

Na otázky Zdravotníckych novín k očkovaniu proti Covid-19 na Slovensku odpovedala MUDr. Zuzana Katreniaková, PhD. z Ústavu
sociálnej a behaviorálnej medicíny Lekárskej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.

Nedávno ste prezentovali výsledky prieskumu o postoji Slovákov k očkovaniu. Povedali ste, že komunikácia počas pandémie dosť
zlyhávala. V čom?

Pri niektorých informáciách sa doslova tlačilo na pílu, ľuďom sa podsúvali informácie, kde bol priestor na to, aby potom boli informácie
spochybnené.

Vyhranenie a polarizácia spoločnosti vytvárajú istý vonkajší tlak, ktorý môže ľudí ovplyvňovať v rozhodovaní. Vidím priestor, aby sme
neskĺzavali k takémuto tlaku.

Skôr treba hľadať to, čo ľuďom ešte chýba v informáciách o očkovaní, aby sa rozhodli a porozumeli tomu, že je to dobrá súčasť
prevencie.
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Je mi veľmi ľúto, že sme pandémiu uchopili oveľa viac politicky ako medicínsky. My sme ju neuchopili ako verejno-zdravotnícky problém.
A hoci sme na pozadí mnohých rozhodnutí mali výborných odborníkov, z môjho pohľadu ich hlas nebol vnímaný ako kľúčový.

Povstalo nám tu veľa „pseudoodborníkov“, čo je v istom zmysle prirodzené, lebo sme tu mali celospoločenský problém. Vieme, že v
krajinách, kde hlas odborníkov mal vyššiu váhu, zvládali jednotlivé vlny lepšie. Myslím si, že sa potrebujeme učiť komunikovať aj v rámci
odbornej verejnosti.

Jedným z fenoménov, ktorý priniesla pandémia, je vplyv lekárov – antivaxerov. Ako to vnímate?

Etický kódex zaväzuje lekára ponúkať pacientovi informácie založené na dôkazoch. Dôkazov, že očkovanie je dôležitý preventívny
nástroj, je dostatok.

Ak by som ako lekár mala iný osobný názor, tak voči pacientovi by z pozície odbornosti malo prevážiť stanovisko evidence based.

Samozrejme, rozhodnutie je na tom samotnom človeku, ale deklarovať postoj založený na dôkazoch je súčasťou poskytovania kvalitnej
zdravotnej starostlivosti.

Prevencia chorôb je jedna z kľúčových činností verejného zdravotníctva. Vidíte aj tu rezervy?

Bola by som veľmi rada, keby sme si v rámci nášho systému zdravotníctva uvedomili, že potrebujeme posilniť verejné zdravotníctvo, v
zmysle personálnych kapacít aj finančných zdrojov.

Máme veľmi dobre nastavenú infraštruktúru regionálnych úradov verejného zdravotníctva, no osobne vidím, že nevieme využiť tento
potenciál, práve preto, že je poddimenzovaný personálne aj finančne.

Na druhej strane máme síce pribúdajúcich absolventov verejného zdravotníctva, ale je otázne, či pre nich máme nastavené motivačné
podmienky na vstup do tohto systému.
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Východ Spravodajstvo

Prihlášku si podalo viac uchádzačov ako vlani.

Štatistiky minuloročného sčítania obyvateľov preukázali, že v Košickom kraji žije viac ako 16,7 percenta ľudí s univerzitným vzdelaním.
Záujem o štúdium na jednotlivých vysokých školách rastie aj v metropole východu. Výnimkou nie je ani Univerzita Pavla Jozefa Šafárika
(UPJŠ) v Košiciach, kde si na prvý a spojený prvý a druhý stupeň štúdia v dennej aj externej forme podalo prihlášku 5018 uchádzačov.
Hovorkyňa UPJŠ Laura Hoľanová spresnila, že vlani ich bolo o približne 500 menej:

„Stabilne najvyšší záujem dlhodobo evidujeme na Lekárskej fakulte o doktorské odbory s výukou v slovenskom aj v anglickom jazyku. Na
Prírodovedeckej fakulte je najväčší záujem zo strany uchádzačov o študijné programy chémia a biológia, na Filozofickej fakulte sú to
programy psychológia, masmediálne štúdia a politológia.“

Druhé kolo prijímacích skúšok je na UPJŠ naplánované v študijných programoch šport a rekreácia, verejná správa či informačné systémy
vo verejnej správe.

Prorektor pre vzdelávanie Technickej univerzity v Košiciach Ervin Lumnitzer pre Košice Online uviedol, že aktuálne evidujú vyše 5000
podaných prihlášok, pričom v porovnaní s minulým akademickým rokom ide o nárast o zhruba 15 percent:

„Najviac prihlášok evidujeme na Fakulte elektrotechniky a informatiky, ide hlavne o študijný program informatika. Okrem toho je záujem o
študijné programy súvisiace s logistikou (Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií ), automobilovú výrobu, ekonomiku a
riadenie (Strojnícka fakulta), financie, bankovníctvo a investovanie (Ekonomická fakulta), priemyselný manažment (Fakulta výrobných
technológií), manažérstvo leteckej dopravy, pilot (Letecká fakulta).“

Záujem o štúdium na jednotlivých vysokých školách rastie aj v metropole východu (Ilustračná fotografia) / TASR

Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie (UVLF) v Košiciach má takmer identický počet podaných prihlášok ako vlani, čo nám
potvrdila jej hovorkyňa Zuzana Bobriková:

„Na štúdium na UVLF v Košiciach sa prihlásilo spolu 991 záujemcov, z toho 937 malo záujem o študijné programy prvého stupňa a
spojeného prvého a druhého stupňa. Ďalších 54 uchádzačov sa prihlásilo na študijné programy druhého stupňa. Už viacero rokov
zaznamenávame rovnaký a vyrovnaný záujem, najväčší je tradične o štúdium veterinárnej medicíny, farmácie, kynológie, ale aj ďalších
študijných programov.“

UVLF zároveň otvára nový bakalársky študijný program – veterinárna sestra, o ktorý je tiež veľký záujem. Tak, ako to bolo v minulosti, ani
tento rok neplánuje organizovať druhé kolo prijímacích skúšok.

Vysokoškolské vzdelanie má v Prešovskom kraji 15,8 percenta obyvateľov. Prešovská univerzita podľa jej hovorkyne Anny Polačkovej
doposiaľ zaznamenala vyše 5700 podaných prihlášok:

„Najvyšší záujem je o učiteľské a prekladateľské študijné programy, programy na Fakulte zdravotníckych odborov, ale tiež o štúdium
manažmentu či psychológie. Na prevažnú väčšinu študijných odborov bude otvorené aj druhé kolo prijímacieho konania.“
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