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De ce au explodat infectiile cu SARS-CoV-2 in
Israel in ciuda ratei celei mai mari de vaccinare
Israelul, tara cu cea mai mare rata de vaccinare a populatiei, a inregistrat cel
mai mare numar de infectari zilnice cu SARS-CoV-2 din ultimele luni, fiind
raportate aproape 1.200 de cazuri, relateaza stiripesurse.

media-151350893097763900.png

in acest timp, a crescut si numarul persoanelor aflate in stare grava din cauza COVID-19.
Calatoriile in strainatate, inclusiv in zone rosii, indisciplina unor cetateni care nu stau in izolare,
desi ar trebui, precum si o scadere a nivelului de anticorpi in randul populatiei imunizate - ceea
ce ar face necesara o a treia doza de vaccin - se numara printre cauzele care au dus la aceasta
situatie, a explicat la Digi24 dr. Herman Berkovits, medicul personal al fostului premierisraelian
Benjamin Netanyahu, transmite stiri.md.
Dupa redeschiderea completa a economiei sale, in primavara, si renuntarea, luna trecuta, la
toate restrictiile anti-COVID, Israelul a inceput sa impuna din nou masuri, inclusiv purtatul mastii
in interior si in transportul in comun, din cauza exploziei infectarilor cu noul coronavirus,
provocata de tulpina Delta. in plus, autoritatile israeliene intentioneaza sa reintroduca regula
accesului in anumite spatii publice interioare doar pentru vaccinati.
in Israel au fost vaccinate aproape 11 milioane de persoane, 60 la suta din populatie avand deja
schema de imunizare completa. Daca la aceasta proportie se adauga persoanele care au trecut
prin boala, rezulta ca aproximativ 70 la suta din populatie ar fi protejata, teoretic, de coronavirus.

Cu toate acestea, se intrevede manifestarea unui al patrulea val pandemic. Cum se explica acest
fenomen?
Israelienii iubescturismul
Herman Berkovits, medicul care l-a vaccinat pe fost premier Benjamin Netanyahu, spune ca
israelienii iubesc sa faca turism, in toata lumea, iar in perioada in care s-au ridicat restrictiile au
calatorit, inclusiv in tari „rosii”. De aceea, este foarte importanta examinarea la aeroport si in
special izolarea. „Din pacate, si noi avem indisciplinatii nostri, persoane care s-au intors din
Grecia sau din Statele Unite si care ar fi trebuit sa stea in izolare, ele au fost purtatoarele noului
val care s-a instalat incet-incet”, a mentionat medicul.
Numai duminica au iesit din Israel 22.000 de turisti. O parte dintre ei au plecat spre Turcia, care
este o tara rosie, altii in Egipt, care este tot o tara rosie. Acesti turisti pot sa aduca boala inapoi si
daca nu este acea izolare, care trebuie sa fie perfecta, aceasta este explicatia pentru un nou val,
spune dr. Berkovits.
Anticorpii vaccinatilor incep sa scada. E nevoie de o a treia doza
Pe de alta parte, studiile arata ca numarul de anticorpi a inceput sa scada in populatia vaccinata,
sunt persoane care au deja sapte luni de la vaccinare. Dr. Berkovits a dat exemplul unui prieten
de-al sau, directorul unui mare spital, care desi avea anticorpi, totusi s-a imbolnavit, facand, e
adevarat, o forma usoara spre medie de COVID. Asta arata, in opinia medicului israelian, ca
mutatia suferita de virus are probabil un efect mai puternic decat acest vaccin, pe fondul
numarului de anticorpi care este in descrestere.
„Va trebui sa ne gandim la o a treia doza de vaccin, deja in Israel s-a inceput administrarea unei a
treia doze, deocamdata in cazul celor cu transplanturi, dar se preconizeaza sa primeasca si
pacientii cu cancer”, a spus medicul.
Probabil ca in final, se va decide administrarea unei a treia doze in cazul tuturor persoanelor de
peste 50 de ani, pentru ca studiile au aratat ca mai ales la acestea se constata o scadere a
titrului de anticorpi.
Cei care mor sunt nevaccinatii
Israelul nu va astepta aprobari de la OMS sau de la FDA-ul american, a mentionat Berkovits,
reamintind ca Israelul a fost pionier in luarea unor decizii - a vaccinat si femeile insarcinate, si
copiii sub 16 ani. Personal, spune ca ar fi de acord cu aceasta a treia doza, pentru ca a constatat
inclusiv in cazul pacientilor sai ca persoane care aveau initial un titru de anticorpi foarte mare,
acum sunt cu el la limita.
„Am vaccinat 11 milioane de persoane, absolut nimeni n-a murit de la vaccin, absolut nimeni n-a
facut paralizie de la vaccin. Au facut forme usoare de gripa, dureri locale, putina temperatura,
lucruri elementare. Din pacate, si noi avem oamenii nostri si populatia noastra care nu s-a
vaccinat inca si ei sunt cei care sunt foarte bolnavi. Nu avem asa de multi morti, dar majoritatea
celor pe care ii avem acum sunt dintre cei care nu au fost vaccinati, persoane de 50-60 de ani.
Deci, efectele secundare ale vaccinului sunt minore, nu exista absolut nicio problema in genom
sau in celule, femeile insarcinate care au fost vaccinate au dat nastere unor copii sanatosi, de
aceea, cel putin pentru un timp, aceasta vaccinare este foarte importanta. Ce pot sa va spun este

ca dupa 6-7 luni imunitatea incepe sa scada, deci va trebui sa primim un nou vaccin, asa cum
primim in cazul gripei. Probabil ca nu vom scapa de aceste mutatii, insa cea mai importanta este
vaccinarea, ca sa putem intra intr-o viata mai normala”, a punctat Herman Berkovits.
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