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Săptămâna Europeană a Vaccinării - 24-30 aprilie 2017
‚,Vaccinarea protejează sănătatea în fiecare etapă a vieții”
Săptămâna Europeană a Vaccinării (SEV) este o iniţiativă regională condusă şi coordonată de Biroul
Regional pentru Europa al OMS şi implementată de Statele Membre ale Regiunii europene.
Scopul SEV 2017 este de a creşte gradul de conştientizare al populaţiei în privinţa importanţei
vaccinării, şi de a creşte acoperirea vaccinală; accentul este pus pe activităţile destinate populaţiilor
vulnerabile.
Tema globală a campaniei din anul 2017 este ”Vaccinurile sunt benefice”.
Prin mesajul ”Vaccinarea protejează sănătatea în fiecare etapă a vieţii”, Campania SEVS 2017 îşi
propune sensibilizarea populaţiei în privinţa importanţei imunizării pe tot parcursul vieţii şi asupra necesităţii
imperative de creare şi susţinere a unei imunităţi de grup în toate comunităţile.
O acoperire vaccinală crescută în toate grupurile de populaţie este esenţială şi va oferi şi o imunitate a
comunităţii pentru indivizii susceptibili.
Punerea în aplicare pe scară largă a programelor de vaccinare în ultimii 30 de ani, a condus la o
reducere importantă a cazurilor de boală şi a deceselor prin boli care pot fi prevenite prin vaccinare.
În mod ironic, faptul că vaccinarea a făcut ca multe boli infecțioase să fie rare sau aproape
dispărute, poate duce la o anumită opinie a părinților şi a cadrelor medicale, și anume că vaccinurile
nu mai sunt necesare.
Regiunea Europeană a OMS a fost certificată “ fără poliomielită” în anul 2002, iar cazurile de rujeolă
din regiune au fost reduse cu mai mult de 90% între anii 1993 şi 2007. Cu toate acestea, aproape 650.000 din
cei 10,7 milioane de sugari născuţi în fiecare an în Europa, nu primesc seria completă de trei doze a de
vaccin împotriva difteriei, tetanosului şi tusei convulsive, până la vârsta de un an.
Factorii de decizie politică trebuie să înţeleagă importanţa vaccinării pe tot parcursul vieţii şi
necesitatea de a asigura vaccinuri pentru persoanele de toate vârstele. Sprijinul politic puternic pentru
vaccinare trebuie menţinut, altfel Europa riscă reapariţia bolilor foarte contagioase care duc la îmbolnăviri,
dizabilităţi şi decese, care vor pune o povară considerabilă asupra sistemelor de sănătate.
Epidemiile recente subliniază responsabilitatea regională care este, de fapt, a noastră, a tuturor, de a
menţine sub control bolile care pot fi prevenite prin vaccinare.
În prezent, România se confruntă cu o epidemie de rujeolă. În perioada 2016-2017, au fost
confirmate 4881 de cazuri de rujeolă şi s-au înregistrat până la această oră 22 decese.
Ca măsură de limitare a extinderii epidemiei de rujeolă, la nivel naţional a fost organizată o campanie
suplimentară de vaccinare cu RRO a copiilor nevaccinaţi şi incomplet vaccinaţi.
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Acoperirea vaccinală din august 2015 - februarie 2017 in Judeţul Hunedoara este:
Tip
vaccin şi
nr. doze
BCG
HEP B
DTPa
Hib
VPI
ROR

AV urban (%)
August Februarie August
2015 2016
2016
95,26
93,61
93,26
84,36
77,63
82,69
71,09
44,74
79,80
71,09
44,74
79,80
71,09
44,74
79,80
74,41
74,42
77,88

Februarie
2017
93,33
89,74
72,31
72,31
72,31
80,51

August
2015
93,18
79,54
63,63
63,63
63,63
65,90

AV rural (%)
Februarie August Februarie
2016
2016
2017
95,13
92,85
96,43
60,97
54,76
67,86
19,51
61,90
42,86
19,51
61,90
42,86
19,51
61,90
42,86
51,22
64,28
50

Compartimentul Evaluarea, Promovarea Sănătăţii şi Educaţie pentru Sănătate, va celebra Campania
,,Săptămâna Europeană a Vaccinării“ prin distribuire de pliante în Sectiile: Obstretică– Ginecologie,
Maternitate şi Pediatrie a spitalelor din judeţ după cum urmează în data de:
25.04.2017 la Spitalul de Urgenţe Petroşani,
26.04.2017 la Spitalul Judeţean Deva
27.04.2017 la Spitalul Municipal ,,Al .Simionescu” Hunedoara
In data de 26.04.2017, ora 13ºº, va avea loc un simpozion în sala de sedinţe a Direcţiei de Sănătate
Publică Hunedoara împreună cu S.P.L.A.S.-urile şi mediatorii sanitari din judeţ.
In data de 3.05.2017, ora 13ºº, va avea loc un simpozion în Amfiteatrul Spitalului Municipal ,,Al.
Simionescu „Hunedoara, în colaborare cu ISJ Hunedoara, Colegiul Naţional,,Iancu de Hunedoara”- Şcoala
Postliceală Sanitară, Liceul Tehnologic ,,Constantin Bursan” Hunedoara, Crucea Roşie Hunedoara şi
Biblioteca Municipală Hunedoara .
Direcţia de Sănătate Publică Hunedoara invită reprezentanţii mass-mediei să susţină eforturile
organizatorilor Săptămânii Europene a Vaccinării 2017 prin reflectarea potrivită a evenimentelor aferente,
ca o contribuţie la mai multă sănătate pentru copiii noştri şi pentru noi înşine.
Vaccinarea este singura metodă prin care putem preveni.
De ce să lăsăm un copil să sufere?
E suficient ca un copil nevaccinat să capete boala si s-o transmită la nevaccinaţi.

DIRECTOR EXECUTIV DELEGAT,
Ec.Radu Mona
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