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Pentru prevenirea aparitiei unor boli acute infecţioase cea mai buna metoda este
vaccinarea. Vaccinarea este una dintre cele mai mari realizări ale secolului 20 în domeniul sănătății
publice. 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.
Din 1979, variola a fost eradicată la nivel mondial.Poliomielita paralitică a fost eliminată din
foarte multe tari din lume, dar nu eradicata.
Cu ajutorul programelor de vaccinare, ne protejam copiii împotriva bolilor care le ar putea
provoca probleme de sănătate întreaga viață sau chiar moartea.
 RATE MARI DE VACCINARE = RATE SCĂZUTE DE ÎMBOLNĂVIRE
Ministerul Sănătății a repartizat Direcţiilor de Sănătate Publică din intreaga tara vaccinul
pneumococic conjugat cu 13 valențe prin care vor fi prevenite boli precum pneumoniile, septicemiile,
meningitele pneumococice și otitele. Direcţia de Sănătate Publică a judeţului Hunedoara a primit un
numar de 2060 doze de vaccin pneumococic conjugat cu 13 valențe .
În rândul copiilor, bolile pneumocice pot provoca afecţiuni grave sau chiar decese. Conform
datelor oficiale, țara noastră înregistrează cea mai ridicată rată de mortalitate infantilă dintre statele
membre ale Uniunii Europene, iar pneumonia – o boală prevenibilă prin vaccinare – constituie
principala cauză de deces la copiii cu vârsta mai mică de 5 ani.
Campania de vaccinare antipneumococică este programată să înceapă in prima saptamana a lunii
octombrie. Dozele de vaccin achiziționate de catre Ministerul Sănătății acoperă necesarul pentru
intreaga tara pentru campania de imunizare din acest an, precum și pentru primele luni din 2018. Ca și în
cazul altor vaccinuri din Programul Național de Vaccinare, Ministerul Sănătății a semnat un Acord
Cadru de achiziție cu producătorul, pentru o perioadă de 4 ani. În acest mod, vor fi preîntâmpinate orice
dificultăți legate de disponibilitatea acestui vaccin în viitor.
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Vaccinul pneumococic se administrează copiilor în mod gratuit, conform schemei de vaccinare, în
cabinetul medicului de familie.
Medicii de familie au fost informati printr-o scrisoare metodologica depre faptul ca vaccinul se
poate ridica de la sediul Direcţiei de Sănătate Publică a judeţului Hunedoara; cat si despre Calendarul
naţional de vaccinare :
______________________________________________________________________
| Vârsta
|
Tipul de vaccinare
|
Comentarii
|
| recomandată*1)
|_______________|_________________________________________|____________________|
| primele 24 de | Vaccin hepatitic B (Hep B)*2)
| în maternitate
|
| ore
| Vaccin de tip Calmette Guerrin (BCG)
|
|
| 2 - 7 zile
|
|
|
|_______________|_________________________________________|____________________|
| 2 luni
| Vaccin diftero-tetano-pertussis
| medicul de familie |
|
| acelular-poliomielitic-Haemophilus
|
|
|
| B-hepatitic B (DTPa-VPI-Hib-Hep. B)
|
|
*3)
|
| Vaccin pneumococic conjugat
|
|
|_______________|_________________________________________|____________________|
| 4 luni
| Vaccin diftero-tetano-pertussis
| medicul de familie |
|
| acelular-poliomielitic-Haemophilus
|
|
|
| B-hepatitic B (DTPa-VPI-Hib-Hep. B)
|
|
|
| Vaccin pneumococic conjugat*3)
|
|
|_______________|_________________________________________|____________________|
| 11 luni
| Vaccin diftero-tetano-pertussis
| medicul de familie |
|
| acelular-poliomielitic-Haemophilus
|
|
|
| B-hepatitic B (DTPa-VPI-Hib-Hep. B)
|
|
|
| Vaccin pneumococic conjugat*3)
|
|
|_______________|_________________________________________|____________________|
| 12 luni
| Vaccin rujeolic-rubeolic-oreion (ROR)
| medicul de familie |
|_______________|_________________________________________|____________________|
| 5 ani
| Vaccin rujeolic-rubeolic-oreion (ROR)
| medicul de familie |
|
|
|
|_______________|_________________________________________|____________________|
| 6 ani
| Vaccin diftero-tetano-pertussis
| medicul de familie |
|
| acelular-poliomielitic (DTPa-VPI)
|
|
|_______________|_________________________________________|____________________|
| 14 ani
| Vaccin diftero-tetanic pentru adulţi/
| medicul de familie |
|
| vaccin diftero-tetano-pertussis acelular|
|
|_______________|_________________________________________|____________________|

NOTĂ:
Vaccinarea copiilor abandonați în unitățile sanitare cu paturi se realizează la vârstele recomandate în Calendarul
naţional de vaccinare sau, după caz, la alte vârste, în funcție de starea de sănătate a acestora.
*2)
În situaţia în care vaccinul hepatitic B nu este disponibil pentru administrare în primele 24 de ore de la naştere,
copiilor născuţi din mame AgHBs pozitive li se va aplica temporar următoarea schemă de vaccinare:
*1)

_____________________________________________________________________
| Vârsta
|
Tipul de vaccinare
|
Comentarii
|
| recomandată
|
|
|
|_______________|_________________________________________|____________________|
| 6 săptămâni
| Vaccin diftero-tetano-pertussis
| medicul de familie |
|
| acelular-poliomielitic-Haemophilus
|
|
|
| B-hepatitic B (DTPa-VPI-Hib-Hep. B)
|
|
|
| doza I
|
|
|_______________|_________________________________________|____________________|
| 30 de zile de | Vaccin diftero-tetano-pertussis
| medicul de familie |
| la prima doză | acelular-poliomielitic-Haemophilus
|
|
|
| B-hepatitic B (DTPa-VPI-Hib-Hep. B)
|
|
|
| doza II
|
|
|_______________|_________________________________________|____________________|
| 30 de zile de | Vaccin diftero-tetano-pertussis
| medicul de familie |
| la a doua doză| acelular-poliomielitic-Haemophilus
|
|
|
| B-hepatitic B (DTPa-VPI-Hib-Hep. B)
|
|
|
| doza III
|
|
|_______________|_________________________________________|____________________|

La vârsta de 11 luni copiii vor fi vaccinaţi conform Calendarului naţional de vaccinare, respectiv vor primi a IV-a
doză de vaccin diftero-tetano-pertussis acelular-poliomielitic-Haemophilus B-hepatitic B (DTPa-VPI-Hib-Hep. B).
Copiii născuţi din mame AgHBs negative vor fi vaccinaţi conform Calendarului naţional de vaccinare începând cu
vârsta de 2 luni, fără a mai fi necesară recuperarea dozei de vaccin hepatitic B care nu a fost administrată la naştere.
*3)
Vaccinul pneumococic conjugat va fi inclus în calendarul naţional de vaccinare în funcţie de fondurile disponibile.
Pentru administrarea tuturor vaccinurilor se vor utiliza numai seringi de unică folosinţă.”

2

Vaccinul achiziționat de țara noastră, prin Ministerul Sănătății, este sigur, eficient și de calitate.
În mod concret, vaccinul va ajuta la protecția împotriva celor mai des întâlnite 13 tulpini de pneumococ,
responsabile de peste 90% din cazurile de boli pneumococice invazive în Romania. Oferind cea mai
extinsă acoperire a serotipurilor pneumococice, vaccinul pneumococic conjugat cu 13 valențe este cel
mai utilizat vaccin pneumococic la nivel mondial. El este folosit în peste 100 de țări, printre Marea
Britanie, Franța, Italia și Statele Unite.
Organizaţia Mondială a Sănătăţii a recomandat, încă de acum zece ani, includerea vaccinurilor
pneumococice conjugate în programele de imunizare. Această recomandare a fost urmată de țara
noastră, iar vaccinul a fost inclus în Programul Național de Vaccinare în 2013. Însă, până în 2017, nu au
existat fondurile disponibile pentru introducerea efectivă a acestui vaccin în România.
Campania de informare si educare a populatiei cu privire la importanta vaccinarii
antipneumococice se va derula timp de un an și are drept obiectiv informarea corectă, completă și
transparentă a părinților, de către profesioniștii din domeniul medical, cu privire la toate aspectele
vaccinării antipneumococice.

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.
Vaccinarea îţi poate proteja copilul pentru întreaga viaţă.
Protejează viaţa copilului tău!
Mergi la medicul de familie pentru a-ţi vaccina gratuit copilul!
Pentru succesul acestei campanii, contam pe sprijinul dumneavoastra activ - veniti cu
noi!

MEDIC ŞEF DEPARTAMENT SSP,
Dr. Cecilia Birău

DIRECTOR EXECUTIV DEL.,
Ec.Monica Cînda
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