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CĂTRE,
CORESPONDENŢII DE PRESĂ
Vaccinarea iti poate proteja copilul pentru intreaga viata
Protejeaza viata copilului tau!
Mergi la medicul de familie pentru a-ti vaccina gratuit copilul!
Directia de Sanatate Publica a Judetului Hunedoara a primit in data de 14.07.2017, un numar de 7340
doze vaccin ROR, care a inceput sa fie distribuit medicilor de familie.
Vaccinarea este una dintre cele mai sigure interventii medicale disponibile in acest moment. In unele
cazuri pot aparea reactii adverse usoare cum ar fi febra sau inrosirea si umflarea usoara a locului unde s-a
facut vaccinul. Acestea sunt doar mici inconveniente in comparatie cu riscurile si complicatiile asociate
bolii.
Rujeola (pojarul ) este o boala infectioasa cu contagiozitate crescuta ( cu cale de transmitere
aeriana), ce duce deseori la complicatii precum: encefalita, pneumonia sau otita. Diareea severa si
deshidratarea secundara, orbirea sunt alte complicatii si respectiv sechele ale rujeolei.
Vaccinul te protejeaza si elimina riscul de a face forme severe ale bolii, complicatii sau deces care
pot aparea o data ce esti infectat. Ministerul Sanatatii prin Institutul National de Sanatate Publica Bucuresti,
ne atentioneaza din 22.09.2016 ca pe teritoriul Romaniei au aparut focare de rujeola, mai ales in comunitati
cu acoperiri vaccinale suboptimale.
Vaccinarea ROR se realizeaza la medicii de familie si este importanta pentru ca protejeaza impotriva
bolilor: Rujeola, Rubeola si Oreion. Un rol important in mobilizarea si informarea populatiei il au SPLASurile de la nivelul Primariilor prin asistentii comunitari si mediatorii rromi.
Vaccinarea este un drept al fiecarui copil, importanta atat pentru sanatatea actuala cat si viitoare.
In situatie epidemica se face o vaccinare suplimentara la 9 – 11 luni si se continua cu schema
normala de vaccinare, la 12 luni si 5 ani. Recuperarea se realizeaza tot la medicul de familie.
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.
Pentru succesul acestei campanii, contam pe sprijinul dumneavoastra activ - veniti cu noi!
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