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VARICELLA (AR)

*dacĉ nu a fost efectuat Šnainte

HPV

MENINGOCOCCO C

3
PNEUMOCOCCO 7 valenƜi/ 13 valenƜi

DIFTO-TETANO pentru adulƜi (DT)

TETRAVALENTE (polio, difterite-tetano, pertosse) (IPV,DTP)

TRIVALENTE (rujeola, oreion, rubeola)(ROR)

10-12 luni 12-15 luni

3
3

4 luni
2 luni

Tipuri de vaccinuri admninistrate

doar fetele

* doar cei predispuƔi, cei care nu au contactat boala Šnainte

§

§

HPV

VARICELLA* (VARICELA)
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1Σ dozĉ

Calendarul vaccinurilor

Pentru mai multe informaĠii asupra vaccinurilor, pӽrinĠii se pot adresa PHGLFXOXL
SHGLDWUX sau Serviciilor de vaccinare ale DirecĠiei de Sӽnӽtate ´6HUYL]L YDFFLQDOL
dell’Azienda USL.”
RelaĠii se pot obĠine úi la numӽrul verde gratuit “QXPHURYHUGHJUDWXLWRdel Servizio
sanitario regionale dell’Emilia-Romagna    µ în toate zilele lucrӽtoare de la
orele 8.30 la orele 17.30 úi sâmbӽta de la orele 8.30 la orele 13.30

ESAVALENTE (polio, difterie-tetanos, pertusis, hepatita B, haemofilus) (IPV,DTP, AHB, HIB)

VÂRSTA (luni Ɣi ani împliniƜi)

2Σ dozĉ
1Σ dozĉ

MORBILLO PAROTITE,
MORBILLO,
PAROTITE ROSOLIA (RUJEOLA,
(RUJEOLA OREION,
OREION RUBEOLA)

1Σ dozĉ

PNEUMOCOCCO (PNEUMOCCOC)

2Σ dozĉ

3Σ dozĉ

MENINGOCOCCO C (MENINGITA C)

3Σ dozĉ

EMOFILO (HAEMOPHILUS)

2Σ dozĉ
1Σ dozĉ

1Σ dozĉ

PERTOSSE (PERTUSIS ACELULAR)

2Σ dozĉ

3Σ dozĉ

4Σ dozĉ

4Σ dozĉ
3Σ dozĉ

3Σ dozĉ
2Σ dozĉ

EPATITE B (HEPATITA B)

2Σ dozĉ

1Σ dozĉ

1Σ dozĉ

DIFTERITE/TETANO (DIFTERIE/TETANOS)

InformaĠiile asupra bolilor infecĠioase au la bază literatură útiinĠificӽ de specialitate,
naĠionalӽ úi intrenaĠionalӽ mai exigentӽ asupra datelor statistico-epidemiologice emise de
Ministeru SӽnӽtӽĠii úi Regiunea Emilia-Romagna.
Sunt descrise efectele secundare cauzate cel mai probabil de vaccinӽri conform datelor
raportate din literatura útiinĠificӽ de specialitate, naĠionalӽ úi internaĠionalӽ úi cele culese
din sistemul de supraveghere regional úi naĠional, asupra reacĠiilor adverse care sunt
primordiale pentru Ministerul SӽnӽtӽĠii.
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14-15 ani

1Σ dozĉϮΣ
ĚŽǌĉ
1° dozĉ
2° dozĉ
3° dozĉ

1Σ dozĉ

5Σ dozĉ

14-15 ani
11 ani
5-6 ani

4Σ dozĉ
3Σ dozĉ

10-12 luni 12-15 luni

1Σ dozĉ

POLIO (POLIOMIELITA)

Fiecare cartelă conĠine o descriere a bolii infecĠioase, o explicaĠie asupra vaccinurilor
folosite, o descriere a eventualelor efecte secundare posibile.

2 luni

Toate vaccinӽrile cuprinse în calendar (consultat la sfârúitul materialului), inclusiv cele
special recomandate copiilor úi adolescenĠilor cu risc major de îmbolnăvire, sunt gratuite.

VACCINUL

4 luni


Dupӽ o introducere generalӽ asupra vaccinӽrilor din copilӽrie úi adolescenĠă (motivul,
avantajele, informaĠii suplimentare) sunt prezentate fiecare într-un formular specific,
respectiv în calendarul pentru copii úi adolescenĠi (poliomielitӽ, difterie, tetanos, hepatita
B, tuse convulsivӽ, hemofilie, pneumococ, meningococ, pojar, oreion, rujeola, HPV)
împreună cu cele recomandate copiilor úi adolescenĠilor cu risc major de îmbolnӽvire
(gripă, varicelă).

2Σ dozĉ

VÂRSTA (luni Ɣi ani împliniƜi)

3UH]HQWDUH

Vaccinӽrile din copilӽrie
ûi adolescenġĄ
Avantaje
Vaccinӽrile au contribuit la reducerea sau eliminarea în toatӽ lumea a unor boli teribile cum ar
fi variola, poliomielita, tetanosul, difteria. Principiul pe care se bazeazӽ vaccinarea este
producerea din partea organismului a unei apӽrӽri imunitare împotriva unor microorganisme
astfel încât, dacӽ individul este infectat poate sӽ se apere. În general vaccinurile sunt tolerate
foarte bine úi nu cauzeazӽ reacĠii grave cum ar fi úocul anafilatic, iar probleme neurologice
apar foarte rar. Sunt, oricum, mai puĠin frecvente decât complicaĠiile provocate de boalӽ.
Beneficiile vaccinurilor sunt mult mai multe în comparaĠie cu riscurile. Vaccinurile nu
protejeazӽ doar o persoanӽ ci întreaga comunitate. Prin vaccinarea unui numӽr mare de
copiii se opreúte rӽspândirea microbului, ducând la reducerea sau chiar la dispariĠia bolii.
Vaccinarea protejeazӽ astfel úi copiii care nu sunt vaccinaĠi sau care nu pot fi vaccinaĠi din
cauza unor probleme grave de sӽnӽtate (tulburӽri ale sistemului imunitar, tumori etc.)

Informaġi-vӽ pentru a alege în mod conûtient.
În fiecare ambulatoriu pentru vaccinӽri al regiunii nostre, veĠi gӽsi operatori specializaĠi
pregӽtiĠi sӽ vӽ ofere informaĠii asupra acestora. Vor evalua dacӽ existӽ motive pentru
amânarea vaccinӽrii, cerând pӽrinĠilor acordul asupra vaccinӽrii copiilor úi vor administra
vaccinul având grijӽ sӽ controleze copiii dupӽ vaccinare. PӽrinĠii pot consulta fiúa vaccinurilor
utilizate úi le vor fi explicate cum sӽ se confrunte cu micile tulburӽri care pot apӽrea dupӽ
vaccinare (febrӽ, tumefiere în locul unde a fost fӽcutӽ injecĠia,etc..)
ContraindicaĠiile vaccinӽrii sunt foarte rare. O vizitӽ la medicul pediatru vă poate spune dacӽ
existӽ tulburӽri de sӽnӽtate sau condiĠii speciale pentru a nu se recomanda vaccinul.
Eventualele contraindicaĠii nu trebuiesc confundate cu “efectele secundare”, care sunt
tulburӽri ce pot apӽrea dupӽ vaccinare.

Vaccinarea constӽ în general din una sau mai multe injectӽri. Nu este
necesarĄ ġinerea copiilor nemâncaġi.
Dupӽ vaccinare, pӽrinĠii úi copiii sunt invitaĠi sӽ rӽmânӽ în sala de aúteptare timp de 30 de
minute. Este vorba despre o mӽsurӽ de precauĠie, deoarece reacĠiile care apar imediat dupӽ
vaccinare sunt foarte rare. Toate ambulatoriile pentru vaccinare din regiunea noastrӽ sunt
dotate pentru gestionarea urgenĠelelor.
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Dacӽ ceva nu funcġioneazӽ
Tulburӽri grave dupӽ vaccinare sunt foarte rare, dar nu imposibile. În cazul în care copilul
dumneavoastrӽ dupӽ vaccinare prezintӽ tulburӽri care sӽ vӽ preocupe, vӽ recomandӽm sӽ vӽ
adresaĠi medicului pediatru. Pentru cazuri excepĠionale de daune permanente cauzate de
vaccinare, statul prevede o indemnizaĠie: adresaĠi-vӽ serviciilor de medicinӽ legalӽ prezente
în fiecare DirecĠie de Sӽnӽtate “Azienda ASL.”

Vaccinuri asociate
Vaccinurile asociate presupun formule ce conĠin mai multe vaccinuri în aceeaúi fiolă, care
contribuie la reducerea semnificativă a costurilor, timpului, stresului cauzat mamelor, iar în
privinĠa copiilor la reducerea numărului de injecĠii, fără înmulĠirea efectelor secundare.
Vaccinurile asociate folosite în mod normal sunt:
Polivalente - care includ poliomielita, difteria, tetanosul, hepatita B, tusea convulsivă,
hemofilia (HIB), administrate în trei doze în primul an de viaĠă.
Trivalente (pojar, oreion, rujeola) - administrate între 13 úi 15 luni úi la 5 - 6 ani.
Tetravalente - (difteria, tetanos, tusea convulsivă, poliomielita) folosite pentru o altă doză la 5
- 6 ani.
Există úi alte asocieri folosite ocazional.
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Poliomielita este o boalӽ viralӽ cauzatӽ de trei tipuri diferiĠi de viruúi, care intrӽ în
organism de obicei prin aparatul digestiv. Este vorba despre o boalӽ foarte
periculoasӽ, care în cazurile mai grave poate provoca paralizie, câteodatӽ chiar úi
moartea. Nu existӽ medicamente pentru a trata polieomielita, singura posibilitate fiind
prevenirea ei.
ÎmbunӽtӽĠirea condiĠiilor igenice în Italia, a redus rӽspândirea multor boli infecĠioase,
printre care úi poliomielita, vaccinarea contribuind substanĠial la protecĠia eficientă a
copiilor, reuúindu-se chiar eliminarea epidemiilor.
În Italia în deceniile trecute, au fost verificate epidemii de poliomielitӽ, care au
provocat milioane de cazuri de paralizie, de aceea vaccinarea este obligatorie
începând cu anul 1966.
Rezultatele sunt pozitive: ultimele douӽ cazuri de poliomielitӽ în Italia apar în anul
1982 la copii nevaccinaĠi.
Deoarece poliomielita este încӽ prezentӽ în lume (mai ales în Africa úi India), iar
persoanele se deplaseazӽ astӽzi foarte repede de pe un continent pe altul, se
continuӽ vaccinarea tuturor copiilor, pentru a se evita reapariĠia virusului în Italia.


9DFFLQXO
Sunt douӽ tipuri de vaccinuri împotriva poliomielitei, amândouӽ foarte eficiente: unul
numit 6DON iar altul 6DELQ.
Din anul 2002, în Italia vaccinul împotriva poliomielitei se face printr-o injectare de
patru doze de Salk, care conĠine viruúi ai poliomielitei uciúi. În cele mai multe cazuri
este administrat printr-o singură injectare împreună cu alte vaccinuri.
Vaccinul Sabin nu se mai administrează, deoarece conĠine viruúi vii diminuaĠi.
Eficacitatea este foarte mare: aproape toate persoanele vaccinate sunt protejate timp
îndelungat.
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(IHFWHOHVHFXQGDUH
Vaccinul Salk este foarte sigur. Majoritatea copiilor nu au nici o tulburare. Sunt foarte
rare reacĠiile cum ar fi durerea sau tumefierea în locul injectӽrii, ori febrӽ sau o stare
de indispoziĠie.
Prin folosirea virusului Salk pentru tot ciclul, riscul de paralizie ce poate apărea este
complet eliminat, foarte rar prin vaccinul Sabin (folosit anterior).
ReacĠiile alergice la componenĠii vaccinului sunt foarte rare, ca în cazul tuturor
vaccinurilor.
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'LIWHULDûL7HWDQRVXO

%ROLOH
'LIWHULDeste o boalӽ viralӽ foarte gravӽ ce se transmite de obicei prin aer úi este cauzatӽ de
un microb (Corynebacterium diphtheriae) care produce o substanĠӽ toxicӽ (tossina difterica),
cu leziuni foarte grave în multe organe (dintre care inima úi rinichii); materialul care se
formeazӽ în nas, gât úi laringe poate provoca sufocarea. Unul din 10 cazuri poate fi mortal,
chiar dacӽ este tratat.
La începutul anilor 1900, Italia număra anual între 20-30.000 cazuri de difterie úi aproximativ
1.500 de decese. Dupӽ difuzarea vaccinӽrilor în Italia, cazurile de difterie aproape au
dispӽrut; ultimul caz la copii a fost la o fetiĠӽ nevaccinatӽ în 1991.
Recent, în Europa Orientalӽ, reducerea vaccinӽrilor din motive economice a cauzat o
epidemie (din 1996 pânӽ în 1998) cu milioane de morĠi.
În anii ’90 au fost 3 cazuri de difterie úi în Italia, toate la persoane nevaccinate; nici unul în
regiunea noastrӽ. Moartea unei fetiĠe finlandeze nevaccinatӽ în 2001 demonstreazӽ cӽ
microbul circulӽ încӽ în Europa.
7HWDQRVXO este o boalӽ foarte gravӽ produsӽ de un microb (Clostridium tetani) care poate
intra în corp printr-o tӽieturӽ, în special dacӽ este murdarӽ de pӽmânt sau praf úi produce o
substanĠӽ toxicӽ (tossina tetanica). Aceastӽ toxinӽ cauzeazӽ contracĠii musculare puternice
si dureroase úi aproximativ la un caz din úase, moartea. De obicei, tetanosul duce la
spitalizări de durată.
Din 1968, în Italia vaccinarea copiilor împotriva tetanosului este obligatorie.
De aceea tetanosul afecteazӽ astӽzi doar adulĠii úi persoanele vârstnice. În fiecare an în Italia
se îmbolnӽvesc circa 60 de persoane; majoritatea femei peste 65 de ani nevaccinate sau cu
o vaccinare incompletӽ. În regiunea noastrӽ cazurile de tetanos sunt mai puĠin de 10 în
fiecare an.

9DFFLQXO
Vaccinurile împotriva difteriei sau tetanosului sunt preparate cu toxinӽ diftericӽ úi tetanicӽ,
modificate în aúa fel încât sӽ nu mai fie periculoase, dar capabile sӽ stimuleze organismul sӽ
producӽ o apӽrare împotriva celor douӽ boli.
Ambele vaccinuri se administreazӽ printr-o singură injectare, de obicei împreunӽ cu alte
vaccinuri.

5

EficienĠa vaccinurilor este foarte ridicatӽ: aproape 90% dintre cei vaccinaĠi sunt protejaĠi
împotriva difteriei úi aproape 100% împotriva tetanosului. Pentru aceste vaccinuri sunt
prevӽzute alte reprogramӽri; prima la 5-6 ani úi urmӽtoarele la fiecare 10 ani.


(IHFWHOHVHFXQGDUH

Vaccinul este bine tolerat úi de obicei nu provoacӽ reacĠii.
În locul unde a fost injectat pot apӽrea în 48 de ore tumefieri, înroúiri úi dureri. Foarte rar pot
apӽrea stӽri febrile uúoare. La adulĠi pot apӽrea foarte rar tulburӽri ale sensibilitӽĠii úi miúcӽrii.
ReacĠii alergice la substanĠele componente ale vaccinului sunt foarte rare, ca la vaccinuri în
general.
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+HSDWLWD%HVWHRERDOӽYLUDOӽFHDIHFWHD]ӽILFDWXOúLHVWHFDX]DWӽGHYLUXVXOKHSDWLF%ÌQ
PXOWH FD]XUL YLUXVXO QX SURYRDFӽ QLFL R SUREOHPӽ GHRDUHFH RUJDQLVPXO UHXúHúWH Vӽ VH
DSHUHVLQJXUÌQXQHOHFD]XULvQVăVHPDQLIHVWӽFDRERDOӽDGHYӽUDWӽVOӽELFLXQHGXUHUL
DUWLFXODUH JUHDĠӽ YӽUVӽWXUL IHEUӽ FXORDUH JDOEHQӽ D SLHOLL úL D RFKLLORU LFWHU  1X
vQWRWGHDXQDDSDUWRDWHDFHVWHVLPSWRPHPDLDOHVODFRSLL
1LFL HYROXĠLD LQIHFĠLHL QX HVWH vQWRWGHDXQD OD IHO 0DMRULWDWHD SHUVRDQHORU   VH
YLQGHFӽFRPSOHW
ÌQXQHOHFD]XULvQVSHFLDOODDGXOĠL+HSDWLWD%SRDWHSURYRFDPRDUWHDLDUvQDOWHFD]XUL
SRDWHSURYRFDEROLJUDYHFXPDUILFLUR]HOHKHSDWLFHVDXWXPRULDOHILFDWXOXL
3HUVRDQHOHSRWGHYHQLSXUWӽWRULGHYLUXVIӽUӽDGH]YROWDERDOD
9LUXVXOKHSDWLWHL%HVWHWUDQVPLVGHSHUVRDQHEROQDYHVDXGHSXUWӽWRULLFURQLFLSULQVkQJH
VDX UDSRUWXUL VH[XDOH 3HUVRDQHOH FDUH ORFXLHVF vPSUHXQӽ FX XQ EROQDY GH KHSDWLWD %
VXQWVXSXúLULVFXOXLGHFRQWDPLQDUH
3HQWUX FRSLLL FDUH VH QDVF GLQWUR PDPӽ SXUWӽWRDUH FURQLFӽ SUREDELOLWDWH GH LQIHFWDUH
HVWHIRDUWHPDUHGDFӽQXVXQWYDFFLQDĠLFkWPDLFXUkQG
7UDQVIX]LLOHDVWӽ]LVXQWIRDUWHVLJXUHúLQXPDLFRQVWLWXLHXQULVFGHLQIHFWDUH
9DFFLQDUHDFRSLLORUúLDDGROHVFHQĠLORUvQFHSXWӽvQDSURYRFDWRVFӽGHUHDKHSDWLWHL
%PDLDOHVODSHUVRDQHOHFXYkUVWDvQWUHúLGHDQLFHOHPDLDIHFWDWHGHERDOӽÌQ
DFHDVWӽJUXSӽGHYkUVWӽQXPăUXOFD]XULORUVHPQDODWHvQ(PLOLD5RPDJQDDXWUHFXWGHOD
vQDQXOODXQVLQJXUFD]vQ


9DFFLQXO


9DFFLQXOvPSRWULYDKHSDWLWHL%FDUHVHIRORVHúWHODDFHDVWӽRUӽFRQĠLQHGRDURSDUWHGH
YLUXV (VWH IRDUWH HILFLHQW vQ VSHFLDO OD FRSLL SURWHFĠLD ILLQG XQD IRDUWH ULGLFDWă vQ
PDMRULWDWHD FD]XULORU  9DFFLQXO HVWH DGPLQLVWUDW SULQWUR VLQJXUă LQMHFWDUH FKLDU úL
vPSUHXQӽFXDOWHYDFFLQXUL
9DFFLQDUHDHVWHREOLJDWRULHvQ,WDOLDvQFHSkQGFXDQXOSHQWUXWRĠLFRSLLLvQSULPHOH
OXQLGHYLDĠӽ(VWHRIHULWJUDWXLWSHUVRDQHORUFXULVFPDUHGHFRQWDFWDUHDDFHDVWHLLQIHFĠLL
&RSLLORUPDPHORU³SXUWӽWRDUHFURQLFH´OLVHDGPLQLVWUHD]ӽSULPDGR]ӽGHYDFFLQvQSULPD
]LGHYLDĠӽ
7



(IHFWHOHVHFXQGDUH


9DFFLQXOHVWHELQHWROHUDWÌQORFXOLQMHFWӽULLSRWDSӽUHDGXUHULvQURúLULWXPHILHUL)RDUWH
UDUIHEUӽPRGHUDWӽGXUHULGHFDSJUHĠXULDPHĠHOLGXUHULPXVFXODUHúLDUWLFXODUHWRDWHOD
XQQLYHOVFӽ]XWúLGHVFXUWӽGXUDWӽùLPDLUDUvQFD]XOEӽLHĠLORUúLDGXOĠLORUDSDUWXOEXUӽUL
DOHVHQVLELOLWӽĠLLúLPLúFӽULL
5HDFĠLLOHDGYHUVHDOHYDFFLQXOXLVXQWIRDUWHUDUHFDvQFD]XOWXWXURUYDFFLQXULORU
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7XVHDFRQYXOVLYӽ

%RDOD
Tusea convulsivӽ este o boalӽ cauzatӽ de un microb (Bordetella pertussis) care se
transmite prin aer úi cauzeazӽ epidemii la fiecare 3-4 ani.
Dupӽ rӽspândirea vaccinului numӽrul cazurilor a scӽzut mult în Italia. În regiunea noastrӽ
s-a trecut de la 5.000 de cazuri de tuse convulsivӽ în 1987 la circa 700 în anul 1998 úi
doar 35 de cazuri în 2008.
Tusea convulsivӽ dureazӽ câteva saptӽmâni. La început se manifestӽ cu strӽnuturi,
secreĠii nazale, febrӽ lejerӽ, tuse cu catar. Urmeazӽ atacuri de tuse specifice, urmate
uneori de vӽrsӽturi. Aceastӽ fazӽ dureazӽ cam patru sӽptӽmâni, apoi atacurile de tuse
devin mai rare úi scad în intensitate.
În general, tusea convulsivӽ se vindecӽ fӽrӽ urmӽri, dar pot apărea complicaĠii cum ar fi
laringita, pulmonita, convulsii úi vӽtӽmӽri cerebrale.
Boala este gravӽ în primul an de viaĠӽ când pot apӽrea crize de sufocare, ce pot duce la
spitalizare. La aceastӽ vârstӽ sunt frecvente grave tulburӽri ale creierului, care pot cauza
daune permanente úi în cazurile mai grave chiar úi moartea.
În orice caz tusea convulsivӽ provoacӽ importante tulburӽri la copii.
La adulĠi boala este mai scӽzutӽ, dar de lungӽ duratӽ. Aceastӽ formӽ atenuatӽ nu este
recunoscutӽ de obicei, ea poate contamina copii cu vârsta cea mai mică.


9DFFLQXO
De câĠiva ani este folosit vaccinul care conĠine doar “pӽrĠi” ale microbului. De aceea
efectele secundare sunt încӽ foarte rare. Vaccinul este administrat printr-o singurӽ
injectare, împreunӽ cu alte vaccinuri.
Este foarte recomandatӽ vaccinarea pânӽ la 2 luni de viaĠӽ pentru asigurarea protecĠiei
copilului în primii ani, când boala poate fi mai puĠin periculoasӽ. Apӽrarea transmisӽ de
mamӽ nu este în mӽsurӽ să protejeze împotriva bolii. Aproximativ 85% dintre copiii
vaccinaĠi sunt protejaĠi împotriva bolii, cel puĠin de formele ei cele mai grave. Dupӽ cele 3
doze prevӽzute în primele 12 luni de viaĠӽ, protecĠia dureazӽ cel puĠin pânӽ la vârsta de
5 ani.


9

3HQWUX SURWHMDUHD FHORU PDL PLFL FDUH QX VXQW YDFFLQDġL vQFĄ VDX XUPHD]ӽ D IL
YDFFLQDġL HVWH LPSRUWDQW FD IUDġLL ûL VXURULOH PDL PDUL Vӽ ILH YDFFLQDġL PDL DOHV
GDFӽIUHFYHQWHD]ӽûFRDOD

(IHFWHOHVHFXQGDUH
În locul injectӽrii pot apӽrea în decurs de 24/48 de ore dureri, înroúiri, tumefieri. Este
vorba în general de reacĠii slabe úi de scurtӽ duratӽ. În primele douӽ zile de la injectare
copilul poate avea febrӽ (de obicei micӽ), iritabilitate sau somnolenĠӽ. Aceste reacĠii
foarte rare pot dura o zi sau douӽ: febră peste 40,5°C, plâns fӽrӽ motiv ce poate dura
mai mult de trei ore, colaps, convulsii. În zilele noastre aceste efecte au devenit foarte
rare datorită noilor tipuri de vaccinuri, nu au urmӽri, dar pot duce la evitarea vaccinӽrilor
succesive împotriva tusei convulsive.
Dacӽ în trecut, copiii au avut convulsii asociate cu febrӽ (convulsii febrile) nu existӽ nici
un motiv pentru excluderea vaccinӽrii, dar în fiecare caz pediatrul este cel care decide ce
este mai bine pentru copil.
ReacĠiile alergice la componenĠii vaccinului sunt foarte rare, ca în cazul tuturor
vaccinurilor.

10

9DFFLQXO+LE

%RDOD
Haemophilus gripal de tip B apare, în mod normal, în gât sau în nas, unde nu deranjeazӽ
úi se transmite prin aer. Aproape toĠi copiii în primi 5 ani de viaĠӽ se contaminează mai
devreme sau mai târziu. De obicei acest contact nu provoacӽ nici o daunӽ. Însӽ la unii
copii se poate rӽspândi în organism cauzând boli foarte grave.Printre acestea cea mai
frecventă este meningita, uneori mortalӽ sau care poate produce urmӽri grave,
permanente cum ar fi convulsiile, asurzirea, orbirea, paralizia, retardul mental.
Uneori haemophilusul atacӽ gâtul úi poate cauza o inflamare atât de gravӽ încât poate
duce la moarte prin sufocare, sau plamânii ori tot organismul.
Aceste boli atacӽ mai ales copiii de pânӽ la 5 ani, în special pe cei sub 2 ani.
ToĠi copiii se pot îmbolnӽvi de infecĠii grave cauzate de haemophilus. Unii sunt însӽ
expuúi la un risc major, în special cei care:
ORFXLHVFvQIDPLOLLQXPHURDVHFXIUDĠi mai mari care frecventeazӽ grӽdiniĠe sau úcoli;
IUHFYHQWHD]ӽ creúe;
DXGHILFLWGHDSӽrare imunitarӽ, boli congenitale, lipsa splinei, leucemie sau cei infectaĠi
cu HIV;
Cazurile de boli grave cauzate de haemophilus, au scӽzut în Italia dupӽ introducerea
vaccinӽrii la jumӽtatea anilor ’90, de la 130 de cazuri semnalate în 1996 la 51 de
cazuri în 2008. În aceeaúi perioadă în regiunea Emilia-Romagna cazurile s-au redus
de la 12 la 1.


9DFFLQXO


Vaccinul este unicul mod de prevenire a celor mai grave infecĠii cauzate de haemophilus.
Acesta conĠine o parte din microb, fiind modificat în aúa fel încât sӽ nu fie periculos, dar
să ofere în mod egal o bunӽ protecĠie împotriva bolii.
Vaccinul este recomandat tuturor copiilor peste 2 luni de viaĠă, pentru a fi protejaĠi
împotriva acestei infecĠie.
Dacӽ copilul este într-o situaĠie de risc major (menĠionat anterior) vaccinarea este la fel
de importantӽ.
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Vaccinul este administrat printr-o singură injectare, de obicei împreunӽ cu alte vaccinuri.
EficienĠa vaccinӽrii împotriva haemophius influenzae este foarte mare (99%). Nu este
nevoie de repetare dupӽ primul an de viaĠӽ. Vaccinarea este recomandatӽ tuturor copiilor
sub 5 ani úi la vârste succesive doar persoanelor cu un mare risc de îmbolnăvire
(menĠionat anterior).

(IHFWHOHVHFXQGDUH


Sunt rare úi fӽrӽ intensitate. În locul injectӽrii pot apӽrea înroúiri, tumefieri sau dureri, fiind
vorba în general de fenomene modeste úi de scurtӽ duratӽ, mai frecvente la copii mai
mari. La copiii mici poate apӽrea úi febra, sub 38,5°C în general, iritabilitate scӽzutӽ,
somnolenĠӽ, uneori vӽrsӽturi sau diaree: aceste fenomene sunt foarte rare úi fӽrӽ
intensitate úi dispar în 1-2 zile. ReacĠiile alergice sunt foarte rare, ca în cazul tuturor
vaccinurilor.
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3RMDUUXEHRODRUHLRQ

%ROLOH
Pojarul, rubeola, oreionul sunt considerate bolile inofensive ale copilӽriei. În realitate,
câteodatӽ pot avea consecinĠe destul de grave.
Este suficient să ne gândim la cele două epidemii de pojar care în ultimul deceniu au
afectat Italia.
În anii 2002 úi 2003 o epidemie de pojar a provocat în Italia câteva mii de internӽri, 23 de
encefalite úi 4 decese. În Emilia-Romagna în perioada 2002-2003 s-au înregistrat 200
cazuri pe an. Cea de a doua epidemie, care pe parcursul anului 2008 a implicat toată
Europa, a provocat în Europa 180 de cazuri de pojar cu 61 de internări úi 9 pulmonite úi
a afectat în primul rând tinerii între 15 úi 24 de ani
Din anii ’90 regiunea Emilia-Romagna a realizat o campanie intensă de vaccinare,
limitând astfel rӽspândirea epidemiei de pojar úi reducând mult cazurile de rubeolă úi
oreion.
3RMDUXO se manifestӽ cu febrӽ ridicată aproape în permanenĠă, tuse insistentӽ, secreĠii
nazale, conjuctivitӽ úi pete roúii pe piele (exantem).
Boala se poate complica prin otite, bronhipulmonite úi encefalite. Encefalita poate
provoca urmӽri permanente cum ar fi convulsiile, surditate sau retard mental. Decesle
cauzate de pojar sunt foarte rare, dar nu imposibile.
Foarte rar (1-2 cazuri din 100.000) pojarul poate provoca PEES (Panencefalitӽ
Sclerozantӽ Subacutӽ), care dupӽ mulĠi ani poate provoca daune cerebrale ireversibile.
În Ġӽrile unde este rӽspânditӽ de ceva timp vaccinarea, PESS a dispӽrut.
5XEHROD în majoritatea cazurilor poate trece neobservatӽ. Câteodatӽ se manifestӽ prin
febrӽ scăzută, inflamarea glandelor (limfonozii), mai ales ale gâtului úi ale cefei, apariĠia
unor pete roúii la nivelul pielii. Pentru a verifica dacӽ aĠi avut rubeolӽ este necesar un
examen de sânge, deoarece aceleaúi simptome pot fi cauzate úi de alĠi viruúi.
2008 a fost un an epidemic úi pentru rujeolă. În Emilia Romagna s-a trecut de la 30 de
cazuri pe an la aproximativ 500.
Rubeola în general nu creazӽ probleme, doar femeilor însӽrcinate nevaccinate úi care nu
au avut aceastӽ boalӽ. În acest caz, virusul poate atinge fӽtul provocând avortul,
malformaĠii ale inimii, ochiilor, organelor auditive úi creierului.
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În epidemia din 2008 în Emilia Romagna s-au molipsit de rubeolă 116 femei cu vârsta
fertilă úi au fost semnalate 3 îmbolnăviri la femei însărcinate.
3DURWLGLWD HSLGHPLFӽ numitӽ úi RUHLRQ se manifestӽ de obicei prin inflamarea
dureroasӽ a unei glande salivare poziĠionatӽ sub ureche (parotida). Se pot umfla una sau
ambele parotide úi alte glande salivare. De obicei se manifestӽ prin dureri de cap,
stomac úi febrӽ.
Sunt rare complicaĠiile cum ar fi meningo-encefalita (doar benignӽ), afecteazӽ organul
auditiv sau inflamarea pancreasului.
La bӽieĠi dupӽ perioada de pubertate la aproximativ 30% dintre cazuri poate apӽrea
inflamarea unuia sau ambelor testicule. La femei, foarte rar (5%) poate afecta ovarele.
În Emilia Romagna s-a trecut de la 8.000 de cazuri în anul 1996 la mai puĠin de 200 în
2008.

9DFFLQXO
Vaccinul împotriva pojarului, rubeolei úi oreionului (trivalente) conĠine în aceeaúi fiolӽ cei
trei viruúi vii úi atenuaĠi (virus slӽbit care nu cauzeazӽ boala dar sunt în gradul de a
stimula apӽrarea împotriva infecĠiilor).
Pentru pojar, protejarea dupӽ prima dozӽ este în jur de 95% úi de 99% în cazul celei dea doua. Pentru rubeolӽ doar cu o dozӽ sunt deja protejaĠi mai mult de 90% dintre
vaccinaĠi. Pentru oreion, protecĠia este diferitӽ în funcĠie de tipul de vaccin folosit úi nu
este optimal. În orice caz, în Ġӽrile în care vaccinarea este foarte rӽspânditӽ, cazurile de
îmbolnӽvire sunt diminuate.
Vaccinul este administrat printr-o singură injectare în braĠ. Vaccinul trivalent: o singurӽ
injectare protejeazӽ copiii de toate cele trei boli úi este avantajos pentru colectivitate,
deoarece reduce circularea celor trei viruúi protejând úi persoanele nevaccinate.
Vaccinul este recomandat tuturor copiilor între 12 úi 15 luni: cea de a doua dozӽ se
administreazӽ la 5-6 ani. Cine a avut deja una dintre cele 3 boli, se poate vaccina la fel
fӽrӽ nici un fel de probleme.

(IHFWHOHVHFXQGDUH
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În general vaccinul este bine tolerat. Înroúirea úi tumefierea în locul injectӽrii sunt rare,
slabe úi de scurtӽ duratӽ. Dupӽ 5-12 zile de la vaccinare poate apӽrea febra, dar destul
de slabӽ, doar în 5-15% cazuri depӽúeúte 39°C. Convulsiile febrile sunt foarte rare, în
schimb sunt mai frecvente în cazul bolii, în special la pojar.
Dupӽ 1-3 sӽptӽmâni pot apӽrea dureri articulare trecӽtoare, foarte rar la copii dar mai
frecvente la femei. La fel de rar (1 caz din 30.000) este scӽderea tranzitorie a plachetelor
sangvinice (trombocitopenia) dupӽ douӽ luni de la vaccinare. Aceastӽ complicaĠie este
de zece ori mai frecventӽ în cazul îmbolnӽvirii de pojar sau rubeolӽ.
Dupӽ vaccinare, pot apӽrea simptome ale celor trei boli.
ReacĠiile alergice la componenĠii vaccinului sunt rare, ca în toate cazurile vaccinărilor.

3QHXPRFRFXO

%RDOD


Sunt cunoscute mai mult de 90 de tipuri de pneumococi (Streptococcus pneumoniae),
însă numai unii provoacӽ boli cum ar fi meningita, pulmonita úi infecĠii rӽspândite în tot
organismul (septicemia).
Microbii se gӽsesc în gât úi în nas, fӽrӽ a provoca neplӽceri sau pot cauza tulburӽri cum
ar fi: otita, sinuzita úi bronúita. Copiii sub 5 ani úi în special cei sub 2 ani, precum úi
persoanele vârstnice sunt mai predispuúi la îmbolnӽviri.
În Italia cazurile de meningitӽ cauzate de pneumococ la copii sub 5 ani sunt de circa 4050 pe an. În Emilia Romagna sunt de la 2 la 8 cazuri.FrecvenĠa nu pare astfel foarte
mare în Italia úi Europa, în Statele Unite fiind mai mare.
La copiii cei mai mici infecĠiile rӽspândite de pneumococ sunt de obicei mortale: în
regiunea noastrӽ provoacӽ moartea la aproximativ un copil în fiecare an. Formele grave
de infecĠie provocate de pneumococ sunt mai frecvente la toate vârstele în cazul bolilor
care distrug apӽrarea imunitarӽ, la anemii congenitale grave, în cazul lipsei sau
funcĠionării lente a splinei, la boli cronice grave de plӽmâni, ficat sau inimă, diabet,
persoane cu proteze cohleare pentru disfuncĠii grave ale auzului.
Chiar úi frecventarea comunitӽĠiilor cum ar fi creúele sau grӽdiniĠele creúte probabilitatea
infecĠiilor grave, dar într-o mӽsurӽ micӽ.

9DFFLQXO
Existӽ douӽ feluri de vaccinuri împotriva pneumococului, amândouӽ administrându-se
printr-o singură injectare:
 XQ YDFFLQ DFWLY vPSRWULYD D úapte tipuri de pneumococi produs în ultimii ani, care
generează un rӽspuns bun începând cu primele luni de viaĠӽ. Capacitatea sa de
prevenire a infecĠiilor mai grave este foarte ridicatӽ (aproape 100%); în schimb protejarea
împotriva otitei este foarte micӽ. ProtecĠia este într-adevăr de lungă durată.
XQYDFFLQFDUHFRQĠine 23 de tipuri de pneumococi. Este folosit de mulĠi ani, protejeazӽ
bine copiii úi adulĠii, dar nu este eficient înainte de primele 2 luni de viaĠӽ, deoarece nu
este în mӽsurӽ sӽ stimuleze apӽrarea imunitarӽ la copiii cei mai mici. Acest vaccin
necesită o readministrare la o distanĠӽ de 3-5 ani.
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Pentru copiii sub 5 ani cu apӽrare imunitare scӽzutӽ úi pentru purtӽtorii de proteze
cohleare se recomandӽ utilizarea ambelor vaccinuri, secvenĠial pentru creúterea
protecĠiei.
Dupӽ vârsta de 5 ani este utilizat doar vaccinul care conĠine cele 23 de tipuri.

ÍQ (PLOLD5RPDJQD YDFFLQDUHD vPSRWULYD SQHXPRFRFXOXL HVWH UHFRPDQGDWӽ ûL
JUDWXLWӽSHQWUX FRSLL FX ULVF PDMRU ODFRQGLġLLOHGHVFULVH DQWHULRUSHQWUX FHL FDUH
IUHFYHQWHD]ӽ FUHûD vQFHSkQG FX DQXO  SHQWUX WRġL QRX QӽVFXġLL ûL SHQWUX
SXUWӽWRULLGHSURWH]HFRKOHDUH
De la jumătatea anului 2010 este disponibil un nou vaccin care garantează protecĠia
împotriva a 13 tipuri de pneumococci, în locul celui activ împotriva a 7 tipuri de
pneumococci, cu un avantaj semnificativ pentru toĠi copiii.

(IHFWHOHVHFXQGDUH


Vaccinurile sunt bine tolerate; uneori apare înroúirea, tumefierea úi durere în locul
injectӽrii, copilul poate fi mai iritat sau mai somnolent decât de obicei. Febra, de obicei
moderatӽ, dureri de cap sau slӽbiciune sunt prea puĠin frecvente. Rareori apar convulsii,
mai ales cu febrӽ. ReacĠiile alergice la componenĠii vaccinului sunt foarte rare, la fel ca în
cazul tuturor vaccinurilor.
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0HQLQJRFRFXO








%RDOD


Meningococul (denumirea útinĠificӽ 1HLVVHULD PHQLQJLWLGLV) este unul dintre microbii
care pot provoca meningita sau infecĠii rӽspândite în tot organismul (septicemie), ca úi
pneumococii, hemofilia úi alĠi viruúi.
Meningococul se gӽseúte în gura sau nasul multor persoane, fӽrӽ a provoca neplӽceri,
dar uneori, din cauze încӽ necunoscute, ajunge pânӽ la meninge (pelicula subĠire ce
acoperӽ creierul) sau se rӽspândeúte în tot organismul. InfecĠiile grave pe care le
provoacӽ meningococul, afecteazӽ în mod principal copiii cu vârsta de pânӽ la 5 ani,
tinerii, adulĠii.
ùi în regiunea Emilia-Romagna, ca de altfel în toată Italia, infecĠiile grave nu sunt atât de
frecvente. Tratamentele sunt foarte eficiente, iar cine a avut contacte directe cu un
bolnav se poate proteja împotriva infecĠiilor printr-o terapie adecvatӽ cu antibiotice. Boala
provocatӽ de meningococ poate avea de asemenea consecinĠe foarte grave, ducând
pânӽ la deces (în 10-15% din cazuri).
Se cunosc 13 tipuri de meningococ, dar cele mai rӽspândite în lume sunt A, B úi C: în
Italia úi Europa tipul B úi C, iar în Africa tipul A.
În Europa meningococcul cel mai frecvent este cel de tip B, dar în ultimii ani au fost
descoperite în unele Ġӽri epidemii provocate de tipul C.
De aceea multe naĠiuni au introdus úi noul vaccin împotriva meningococului C în
programul vaccinӽrilor.
În Italia úi în regiunea noastrӽ nu au fost epidemii, dar în ultimii ani au crescut infecĠiile
provocate de meningococul C, chiar dacӽ aceste cazurile nu sunt multe.
În cazul copiilor cu vârsta de pânӽ la 5 ani, în fiecare an sunt înregistrate între 50 úi 100
de cazuri în Italia úi de la 1 la 8 cazuri în Emilia-Romagna. Cazurile predominante au fost
întotdeauna cele de tipB, dar între anii 2004-2005 s-a înregistrat o creútere a infecĠiilor cu
meningococcul C. Din 2006, anul introducerii vaccinului în Emilia Romagna, nu au mai
apărut cazuri de boli cu meningococc de tip C la copii.
Sunt mai expuúi riscului de îmbolnӽvire gravӽ din cauza meningococului persoanele care
suferӽ de boli care slӽbesc organismul în apӽrarea împotriva infecĠiilor.
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9DFFLQXO


Vaccinurile împotriva meningococului sunt de 2 tipuri diferite, amândouӽ administrânduse într-o singurӽ dozӽ:
YDFFLQXO´FRPELQDWµGRDUvPSRWULYDPHQLJRFRFXOXL&, poate fi folosit începând cu
vârsta de 2 luni, are o mare capacitate de apӽrare împotriva bolii (aproximativ 90% dintre
copii úi adolescenĠi) úi se presupune cӽ oferă protecĠie de lungӽ duratӽ;
 YDFFLQXO WHWUDYDOHQW SROLVDFFDULGLF împotriva tipurilor A,C,Y,W-135 poate fi folosit
doar dupӽ vârsta de 2 ani, iar puterea de protecĠie se diminueazӽ în jurul vârstei de 3 - 4
ani. Este recomandat ca atunci când se intenĠioneazӽ a cӽlӽtori în Ġӽri unde sunt prezenĠi
meningococi diferiĠi de cel de tip C, sӽ fie cuprins în vaccin. Împotriva meningococului de
tip B nu existӽ încӽ vaccinuri.


(IHFWHVHFXQGDUH


Vaccinul este bine tolerat. Uneori se prezintӽ reacĠii cum ar fi înroúire, tumefiere úi durere
în locul unde a fost fӽcut vaccinul, ori febrӽ sau o stare de indispoziĠie generalӽ uúoarӽ.
ReacĠiile alergice ale componetului vaccinului sunt excepĠionale, la fel ca în toate
cazurile celorlalte vaccinuri.
ÍQ (PLOLD5RPDJQD YDFFLQXULOH vPSRWULYD PHQLQJRFRFFXOXL & HVWH UHFRPDQGDW ûL
RIHULW JUDWXLW FRSLLORU FX ULVF PDUH GLQ FDX]D PDOIRUPDġLLORU FRQJHQLWDOH DOH
VLVWHPXOXLLPXQLWDURULvQOLSVDVSOLQHLVDXDIXQFġLRQĄULLHLGHIHFWXRDVHDWXWXURU
FRSLLORUFXYkUVWHFXSULQVHvQWUHûLDQL
9DFFLQDUHDHVWHSURSXVӽûLDGROHVFHQġLORUFXYkUVWDFXSULQVĄvQWUHDQL
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Virusul Papilloma (HPV) este foarte rӽspândit: existӽ 120 de tipuri, dintre care mai mult
de 40 pot provoca infecĠii ale aparatului genital (în special col uterin úi vagin). În general
aceste infecĠii sunt tranzitorii, fӽrӽ simptome (astfel femeia nu îúi dӽ seama de nimic) úi în
90% dintre cazuri se vindecӽ în mod spontan.
Unele tipuri de HPV, între care al 16 - lea úi al 18 - lea pot provoca, chiar dacӽ foarte rar,
alterӽri celulare ale mucoasei colului uterin, care dacӽ persistӽ úi nu sunt tratate la timp
pot provoca tumori.
Mai mult de 70% dintre tumorile colului uterin se datoreazӽ unei infecĠii persistente a
HPV 16 sau 18. De la infecĠie la dezvoltarea unei tumori pot trece mulĠi ani (chiar úi 10).
Factorii care favorizeazӽ apariĠia tumorii, în afara prezenĠei infecĠei cu HPV 16 úi 18, sunt:
fumul de Ġigarӽ, folosirea pe duratӽ lungӽ a contraceptivelor orale, infectarea cu HIV, mai
mulĠi parteneri, mai mulĠi copii.
Tumoarea colului uterin este prima tumoare pe care OrganizaĠia Mondialӽ a SӽnӽtӽĠii
(OMS) o recunoaúte ca fiind cu siguranĠӽ cauzatӽ de o infecĠie viralӽ.
Virusul Papilloma se transmite prin raporturi sexuale, chiar incomplete.
Provoacӽ cea mai des întâlnită infecĠie transmisӽ pe cale sexualӽ, foarte frecvent mai
ales la femeile mai tinere, în jurul vârstei de 25 de ani.

9DFFLQXO


Ambele vaccinuri aflate în comerĠ conĠin cei doi principali serotipi (HPV16 e HPV18).
Vaccinul este sigur deoarece nu conĠine viruúi vii úi în nici un caz nu existӽ vreo
posibilitate de infecĠie.
Din toate studiile clinice s-a demonstrat cӽ vaccinul, administrat atunci când femeia nu a
avut încӽ un contact cu virusul, asigurӽ o protecĠie foarte mare (90-100%) în ceea ce
priveúte leziunile precanceroase provocate de HPV 16 úi 18.
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La femeile care au avut deja raporturi sexuale, eficienĠa scade semnificativ.
De aceea OrganizaĠia Mondialӽ pentru Sӽnӽtate (OMS) recomandӽ administrarea
vaccinului la adolescente, pentru care eficienĠa este maximӽ.
“Servizio sanitario regionale” Serviciul sanitar regional din Emilia Romagna, garanteazӽ
vaccinarea gratuitӽ pentru toate fetele în vârstӽ de 12 ani (începând de la împlinirea
vârstei de 11 ani).
“Azienda Usl” aparĠinӽtoare înútiinĠează toate fetele printr-o scrisoare trinmisă la
domiciliu cu privire la necesitatea efectuării vacccinării.
Sunt prevăzute trei injectӽri intramusculare în deltoid (partea superioarӽ a braĠului),
efectuate pe parcursul a úase luni.
Deoarece aproximativ 30% dintre tumorile colului uterin nu se datoreazӽ unei infecĠii cu
HPV 16 úi 18, chiar dacӽ sunt vaccinate, adolescentele trebuie sa efectueze SDSWHVWXO,
un examen simplu care permite identificarea tuturor alterӽrilor celulare al colului uterin úi
intervenĠia prin tratamente necesare, înainte de a evolua în tumori. Serviciul Sanitar
regional din Emilia Romagna garantează pentru toate femeile între 25 úi 64 de ani un
pap test gratuit la fiecare 3 ani, împreună cu toate aprofundările diagnosticului úi a
terapiei necesare în caz de nevoie.

(IHFWHOHVHFXQGDUH


În timpul administrării lor, vaccinurile s-au demonstrat ca fiind sigure, chiar úi rezultatele
supravegherii populaĠiei vaccinate au confirmat siguranĠa vaccinului.
În orice caz, la fel ca pentru toate medicamentele, sunt posibile efecte secundare rare,
ce trebuie semnalate celui care a efectuat vaccinarea sau medicului de familie.
Nici unul dintre cele douӽ vaccinuri nu conĠine mercur sau thiomersal.
ReacĠiile cele mai frecvente sunt: înroúiri, dureri, tumefieri sau prurit în locul în care a fost
fӽcutӽ injecĠia.
Pot apӽrea úi stӽri febrile, dureri de cap, dureri musculare úi articulare, simptome
gastrointestinale, prurit, erupĠii cutanee, urticare, în general în formӽ slabӽ úi de scurtӽ
duratӽ.
ReacĠiile alergice la componeĠii vaccinului sunt rare, la fel ca în toate cazurile vaccinurilor.

20

9DULFHOD








%RDOD


9DULFHOD HVWH R ERDOӽ IRDUWH FRQWDJLRDVӽ FDX]DWӽ GH YLUXVXO 9DULFHOOD=RVWHU 6H
PDQLIHVWӽSULQDSDULĠLDSHSLHOHDXQRUSHWHFDUHVHWUDQVIRUPӽIRDUWHUHSHGHvQYH]LFROH
úL DSRL vQ FUXVWH 6H SRDWH PDQLIHVWD FX IHEUӽ úL LQGLVSR]LĠLH PDL DOHV OD DGXOĠL 'XSӽ
YLQGHFDUH YLUXVXO UӽPkQH vQ RUJDQLVP úL GDFӽ VLVWHPXO LPXQLWDU VFDGH SHUVRDQHOH
YkUVWQLFH SHUVRDQHOH LPXQRGHSUHVLYH  SRDWH DSӽUHD +HUSHV =RVWHU FDUH VH PDQLIHVWӽ
FX YH]LFXOH úL FUXVWH FD OD YDULFHOӽ GDU FX R GXUDWӽ PDL PDUH GH LULWDUH PDL PXOW SH
WRUDFHúLSHFDS 
9LUXVXOVHWUDQVPLWHSULQSDUWLFROHOHHPLVHSULQUHVSLUDĠLHVDXYRUELUHVDXSULQOLFKLGXOGLQ
YH]LFXOHSULQFRQWDFWGLUHFWVDXSULQDHUGHODDSUR[LPDWLY]LOHGHODDSDULĠLDYH]LFXOHORU
SkQӽFHDFHVWHDGHYLQFUXVWH
ÌQ ILHFDUH DQ DSDU vQ ,WDOLD FLUFD  FD]XUL GH YDULFHOӽ vQ UHJLXQHD QRDVWUӽ
DSUR[LPDWLY  GH FD]XUL %RDOD DIHFWHD]ӽ vQ JHQHUDO FRSLL VXE  DQL GDU QX
SURYRDFӽGHRELFHLWXOEXUӽULJUDYH3ULQWUHUDUHOHFRPSOLFDĠLLQHXURORJLFHFHDPDLvQkOQLWӽ
HVWHLQIODPDUHDFUHLHUXOXLFDUHSURYRDFӽWXOEXUӽULGHHFKLOLEUXúLFDUHGLVSDUHIӽUӽDOӽVD
XUPӽUL
9DULFHODSRDWHILJUDYӽGDFӽDIHFWHD]ӽQRXQӽVFXĠLL GDFӽERDODDSDUHODPDPӽFX]LOH
vQDLQWH GH D QDúWH úL  ]LOH GXSӽ  VDX OD SHUVRDQH FX JUDYH WXOEXUӽUL DOH VLVWHPXOXL
LPXQLWDU &KLDU úL OD DGROHVFHQĠL úL DGXOĠL YDULFHOD FDX]HD]ӽ GH RELFHL FRPSOLFDĠLL
+HUSHVXO =RVWHU SRDWH DSӽUHD GXSă PXOĠL DQL GH OD DSDULĠLD YDULFHOHL úL DUH GH RELFHL
FDUDFWHULVWLFLPXOWPDLJUDYHGHFkWODFRSLL


9DFFLQXO


9DFFLQXOvPSRWULYDYDULFHOHLFRQĠLQHYLUXVXOVOӽELWúLLQFDSDELOVăSURYRDFHERDODGDUDUH
SXWHUHD Vă VWLPXOH]H DSӽUDUHD 6H DGPLQLVWUHD]ӽ SULQWUR LQMHFĠLH vQFHSkQG FX D  D
OXQă GH YLDĠă 6XQW UHFRPDQGDWH GRXă GR]H GH YDFFLQ 'XSă DGPLQLVWUDUHD FHOHL GHD
GRXD GR]H SURWHFĠLD HVWH GH  9DFFLQDUHD vQ GHFXUV GH  ]LOH GH OD LQWUDUHD vQ
FRQWDFW FX R SHUVRDQӽ EROQDYӽ GH YDULFHOӽ SRDWH SURWHMD vPSRWULYD FRQWDPLQăULL VDX
vPEROQӽYLULLFXRIRUPӽXúRDUӽDEROLL
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ÌQ,WDOLDYDFFLQDUHDQXHVWHH[WLQVăODWRDWăSRSXODĠLDúLGHDFHHDvQ(PLOLD5RPDJQDVH
YDFFLQHD]ă GRDU FD]XULOH VXSXVH ULVFXULORU YDFFLQDUHD WXWXURU FRSLLORU SRDWH vQFHWLQL
WUDQVPLWHUHDYLUXVXOXLGDUSRDWHFUHúWHULVFXOGHFRQWDPLQDUHODYkUVWDDGXOWă

ÍQ(PLOLD5RPDJQDYDFFLQXOvPSRWULYDYDULFHOHLHVWHUHFRPDQGDWGRDUSHUVRDQHORU
FXSUREOHPHGHVӽQӽWDWHûLFHORUFDUHORFXLHVFFXHLVDXvLDVLVWӽFXPDUIL

SHUVRDQHOHvQDúWHSWDUHGHWUDQVSODQW
SHUVRDQHOHFXOHXFHPLHOLPIDWLFӽDFXWӽ
FRSLLLLQIHFWDĠLFX+,9
SHUVRDQHOHFXLQVXILFLHQĠӽUHQDOӽFURQLFӽ
 SHUVRDQH FDUH QX DX DYXW YDULFHOӽ úL ORFXLHVF FX SHUVRDQH  FX JUDYH GHILFLHQĠH GH
LPXQLWDWH
IHPHLOHvQSHULRDGDIHUWLOӽFDUHQXDXDYXWYDULFHOӽ
SHUVRDQHOHFDUHOXFUHD]ӽvQPHGLXVDQLWDUvQFRQWDFWFXQRXQӽVFXĠLLVDXFXSHUVRDQH
FXJUDYHGHILFLHQĠHGHLPXQLWDWH

'HODLDQXDULHYDFFLQDUHDDQWLYDULFHOĄHVWHRIHULWĄDGROHVFHQġLORUFDUHQXDX
DYXWFRQWDFWFXERDODúLVHDGPLQLVWUHD]ăRGDWăFXUHYDFFLQDUHDSHQWUXGLIWHULHWHWDQRV
ÌQWRDWHFD]XULOHFLWDWHYDFFLQDUHDHVWHRIHULWăJUDWXLWGH6HUYLFLXOVDQLWDUUHJLRQDO


(IHFWHOHVHFXQGDUH


9DFFLQXO vPSRWULYD YDULFHOHL HVWH vQ JHQHUDO ELQH WROHUDW úL QX SURYRDFӽ WXOEXUӽUL JUDYH
)RDUWH UDU SRW DSӽUHD VWӽUL IHEULOH úL OD IHO GH UDU VH SRW PDQLIHVWD XQHOH YH]LFXOH GH
YDULFHOӽVDX+HUSHV=RVWHUvQIRUPӽVODEӽODRDQXPLWăGLVWDQĠӽGHWLPS OXQLDQL 

22

*ULSD

%RDOD
Gripa este boalӽ de sezon care apare iarna, este o infecĠie foarte contagioasӽ, cauzatӽ
de doi viruúi diverúi (A úi B) care în fiecare an se pot modifica. Apӽrarea dezvoltatӽ
împotriva viruúilor din anul precedent devine mai puĠin eficientă faĠӽ de noua infecĠie. De
aceea, spre deosebire de alte boli infecĠioase cum ar fi pojarul sau varicela, îmbolnӽvirea
de gripӽ este posibilă în fiecare an. Foarte rar, când viruúii gripali se modificӽ mult faĠӽ de
anii trecuĠi, apar epidemii mai grave în toatӽ lumea.
Gripa se transmite de la persoanӽ la persoanӽ, mai ale prin particole mici emise prin
respiraĠie sau vorbe, prin contactul mâinilor, sau cu obiecte contaminate de puĠin timp cu
secreĠii nazale sau ale gâtului, mai ales la copii.
SpaĠiile închise, înghesuite úi cu aer redus cum ar fi autobuzul, magazinele, cinemaul úi
sӽlile de clase, sunt cele în care boala se transmite cel mai uúor.
Gripa începe de obicei cu febrӽ úi frisoane, dureri de cap, dureri musculare, dureri de
gât, rӽcealӽ úi tuse, câteodatӽ vărsături úi diaree. Febra dureazӽ în general 2 sau 3 zile,
foarte rar mai mult; de obicei rӽceala, durerea de gât úi tusea scad în zilele urmӽtoare iar
tusea poate dura chiar úi douӽ sӽptӽmâni. Câteodatӽ gripa se manifestӽ prin febrӽ úi mai
puĠin alte simptome. Boala în general se manifestӽ prin obosealӽ úi indispoziĠie chiar úi
pentru câteva zile.
Gripa se vindecӽ complet. Gravitatea bolii depinde de tipul de virus care circulӽ úi de
diversitatea sa faĠӽ de anii precedenĠi. Copiii, care din cauza vârstei au “întâlnit” puĠine
tipuri de viruúi gripali, se îmbolnӽvesc mai des decât adulĠii.
Boala poate fi periculoasӽ pentru copiii úi adulĠii cu o stare de sӽnӽtate precarӽ (boli
respiratorii cronice, tulburӽri la nivelul inimii, rinichilor, diabetul, sistemul imunitar scӽzut)
úi pentru toate persoanele vârstnice.

9DFFLQXO
Atâta timp cât virusul gripal tinde sӽ se modifice, în fiecare an se produce un nou vaccin,
care este administrat printr-o singură injectare. Numӽrul de doze este variabil:
RGR]ӽ este suficientӽ dacӽ copilul are peste 9 ani sau chiar mai puĠin dacӽ a fost deja
vaccinat în anul precedent:
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GRXӽGR]HODRGLVWDQĠӽGHVӽSWӽPkQLXQDGHFHDODOWӽVXQWQHFHVDUHGDFӽFRSLOXODUH
VXEDQLúLHVWHYDFFLQDWSHQWUXSULPDGDWӽ

3URWHMDUHDvQFHSHGXSӽ]LOHGHODYDFFLQDUH
9DFFLQDUHDDQWLJULSDOӽSURWHMHD]ӽHILFLHQWvPSRWULYDFRPSOLFDĠLLORUúLHVWHPRGXOFHOPDL
VLJXUSHQWUXSUHYHQLUHDEROLL/DFRSLLSURWHFĠLDVHDPHOLRUHD]ӽRGDWӽFXWUHFHUHDDQLORU
'XSӽ XQHOH VWXGLL HIHFWXDWH SH SHUVRDQH VӽQӽWRDVH VXQW SURWHMDĠL DSUR[LPDWLY 
GLQWUHFRSLLLVXEDQLDSUR[LPDWLYGLQWUHDGROHVFHQĠLúLSkQӽODGLQWUHDGXOĠL


(IHFWHOHVHFXQGDUH


9DFFLQXOvQJHQHUDOHVWHELQHWROHUDWúLvQVSHFLDOODFRSLLQXFDX]HD]ӽWXOEXUӽUL)RDUWH
UDU DSDU HIHFWH VHFXQGDUH OD XQ QLYHO VFӽ]XW ÌQ ORFXO LQMHFWӽULL SRW DSӽUHD vQURúLUL
WXPHILHUL VDX GXUHUL vQ GHFXUV  GH RUH GH OD YDFFLQDUH )HEUD LQGLVSR]LĠLD JHQHUDOӽ
GXUHUL PXVFXODUH DUWLFXODUH úL GXUHUL GH FDS GXSӽ  RUH VXQW UDUH VH REVHUYӽ GH
RELFHLODSHUVRDQHOHFDUHVHYDFFLQHD]ӽSHQWUXSULPDGDWӽúLQXGXUHD]ӽPDLPXOWGHR]L
VDXGRXӽ
5HDFĠLLOH DGYHUVH OD FRPSRQHQĠLL YDFFLQXOXL VXQW IRDUWH UDUH FD vQ FD]XO WXWXURU
YDFFLQXULORU
9DFFLQDUHDvPSRWULYDJULSHLHVWHJUDWXLWӽúLUHFRPDQGDWӽvQILHFDUHDQFRSLLORUFXRVWDUH
GHVӽQӽWDWHFDUHvLIDFPDLYXOQHUDELOL
9DFFLQDUHDHVWHGLVSRQLELOӽFRQWUDFRVWSHQWUXWRĠLFHLODOĠLFRSLL
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