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Imunitatea colec-vă sau de grup 

 Se referă la situaţia în care o proporţie suficientă din 
populaţia dintr‐o comunitate este imună la o boală 
infecţioasă (prin vaccinare şi/sau îmbolnăvirea 

anterioară) şi nu o mai poate transmite altor persoane. 
Chiar şi indivizii nevaccinaţi (cum ar fi nou‐născuţii şi cei 
cu afecţiuni cronice) sunt oarecum protejaţi, pentru 

că boala are şanse mici să se răspândească în 

cadrul comunităţii. Noţiunea mai are şi denumirea de 
imunitate de turmă/grup. 
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 Atunci când un număr suficient de persoane dintr‐o comunitate  

 sunt protejaţi (simbolurile albastre),  

 ei pot proteja pe cei care  

 nu sunt încă imunizaţi  

 (simbolurile mov)  

 de cei care sunt infectaţi  

 (simbolurile roşii). 
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Atunci când există grupuri mari de persoane 

neimunizate, imunitatea comunitară nu mai funcţionează 
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Nu еș8 vaccinat? 
Pupicii se interzic! 



Cauzele refuzurilor la vaccinare 

       

 Perceperea îmbolnăvirilor 

–  Morbiditate joasă 

–  Risc minor de infecție  

–  Nu se consideră serios 

 
 

    

 

 Pesimism și neîncredere 

–  Către industria farmaceuPcă 

–  Către organele statale 
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Perceperea riscului cu 8mpul se 
schimbă 

Chen RT, et al. Vaccine 1994;12(6):542–50. Omer SB, et al. N Engl J Med 

2013;368(15):1374–6 



Perceperea de către populație a riscului,  
legat de vaccinare 

  Frica riscului de vaccinare, sunt personale și nu la nivel 

de populație 

–  Ce înseamnă asta pentru mine și familia mea? 

–  Ce trebuie eu să fac? 
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“Riscurile care sperie populația și riscurile ce omoară 
populația, sunt complet diferite” 

NY Times 2004 

Ball LK, et al. Pediatrics 1998;101(3 Pt 1):453–8 



A^rnarea părinților fașă de programele de vaccinare 

  În genere, pozi8vă 

–  Prioritatea imunității 
populaționale 

–  Sunt gata să‐și vaccineze copiii 

  Minoritatea au dubii 
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Ce doresc părinții să cunoască despre 
vaccinuri? 

–  Care sunt riscurile? 

–  Va fi oare dureros? 

–  Cît costă? 

–  Care e protecția copilului meu? 

–  Această boală există pînă acum? 

–  Ce‐i «programul de vaccinare»? 

–  “Eu am ciPt, că…” 

Stefanoff P, et al. Vaccine 2010;28(35):5731–7 



Părinții se plîng de lipsa de informare 

  Cum să minimalizăm îngrijorările privind siguranța? 
–  Efecte adverse, durere de injecție, date de  toleranță de‐a lungul anilor 

 

  Cum să minimalizăm nivelul spaimelor și dubiilor? 
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A prezenta informație certă despre evaluarea riscului și 

procesele de luare a deciziilor privind imunizările 

A prezenta informația accesibilă, exactă, aprobată și simplă 

pe înțelegerea tuturor 
Centers for Disease Control and PrevenPon. NaPonal infant immunizaPon week 2013.  

hjp://www.cdc.gov/vaccines/events/niiw/index.html. CommunicaPon on immunisaPon 
─ building trust. 

hjp://ecdc.europa.eu/en/publicaPons/publicaPons/ter‐immunisaPon‐and‐trust.pdf 



Nivelul de încredere a părinților  

  Medicii rămân pe prima treaptă 

Swennen B, et al. Vaccine 2002;20(suppl 1):S5–S7 
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Riscuri, legate de 

d-r Google 
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D-r Google 

nu iubește 

vaccinurile 
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Beneficiile şi riscurile vaccinurilor  
 BOALA  EFECTELE BOLII  EFECTELE ADVERSE ALE 
VACCINULUI 

Difterie  Durere severă în gât, stare de 
slăbiciune accentuată, leziuni 

nervoase, insuficienţă cardiacă. 

Deces la 10% din cazuri.  

20% dintre copii prezintă roşeaţă şi durere la zona 
injecţiei; < 5% prezintă febră; roşeaţă şi inflamaţie la 

zona injecţiei la doza de rapel la 4–6 ani.  

Tetanos  Toxina afectează terminaţiile 
nervoase, conducând la spasme 

musculare şi convulsii.  

20% dintre copii prezintă roşeaţă şi durere la zona 
injecţiei; < 5% prezintă febră; roşeaţă şi inflamaţie la 

zona injecţiei la doza de rapel la 4–6 ani. Roşeaţa şi 

durerea la zona injecţiei sunt des întâlnite la rapelul la 

adulţi.  

Tuse 

convulsivă 

(tuse 

magărească)  

Accese de tuse severă care 
durează 3-6 săptămâni, 

pneumonie, convulsii. Leziuni 

cerebrale sau deces la 1 din 400 

de copii.  

20% dintre copii prezintă roşeaţă şi durere la zona 
injecţiei; < 5% prezintă febră; roşeaţă şi inflamaţie la 

zona injecţiei la doza de rapel la 4–6 ani. Roşeaţa şi 

durerea la zona injecţiei la doza de rapel la adulţi. 

Riscul de leziuni cerebrale după vaccinul anti-pertussis 

este prea mic ca să poată fi măsurat.  
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Poliomielită 

(paralizia 

infantilă)  

Paralizie musculară la 1 din 100 
de persoane infectate cu 

poliomielită. Deces în cazurile 

grave.  

Nu există risc de boală cauzat de vaccin.  

Boală 

produsă de 

Hib  

Meningita este mortală în 5% 
din cazuri şi cauzează leziuni 

cerebrale şi surditate la 10-15% 

din supravieţuitori.  

20% dintre copii prezintă roşeaţă şi durere la zona 
injecţiei; < 5% prezintă febră; roşeaţă şi inflamaţie 

la zona injecţiei la doza de rapel la 4–6 ani.  

Rujeolă 

(Pojar)  

Bronşită severă, febră mare, 
erupţie timp de 7-14 zile; deces 

la 1 din 1.000 de cazuri; 

encefalită la 1 din 1.000 de 

cazuri.  

Administrat combinat cu vaccinurile împotriva 
oreionului şi rubeolei (ROR). 5-10% prezintă febră 

cu sau fără erupţie timp de 8-10 zile de la 

vaccinare. Nu există risc de boală cauzat de 

vaccin. Risc de encefalită – 1 caz la un milion de 

doze. 1 din 24.000 prezintă nivel scăzut al 
trombocitelor.  

Oreion  Febră, glande salivare 
inflamate. Boala nu este vizibilă 

la > 50% din cazuri. Encefalită 

la 1 din 200 din cazuri; surditate 

la 1 din 200.000 cazuri.  

5-10% prezintă febră cu sau fără erupţie timp de 
8-10 zile de la vaccinare. Nu există risc de boală 

cauzat de vaccin. Risc de encefalită – 1 caz la un 

milion de doze. 1 din 24.000 prezintă nivel scăzut 

al trombocitelor.  



Mesaje pe scurt 
 1: Fiţi la curent cu ultimele informaţii despre 

vaccinare. 
2: Învăţaţi să comunicaţi mai bine. 
3: Folosiţi echipa şi orice alte mijloace la 

îndemână pentru a furniza informaţii şi a 
răspunde la întrebări şi nelămuriri. 

4: Fiţi în permanenţă pregătit pentru 
administrarea sigură a vaccinurilor. 

5: Îndrumaţi părinţii către surse de informare 
credibile. 



Instrumente pentru părinți 
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ЕРБ ВОЗ: 
•  Семь основных доводов в пользу иммунизации 
hjp://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0017/84302/
Seven_Key_Reasons.pdf  
•  Новые ресурсы по иммунизации появились в 2013 г. 
hjp://www.euro.who.int/en/what‐we‐do/health‐topics/
disease‐prevenPon/vaccines‐and‐immunizaPon/european‐
immunizaPon‐week/european‐immunizaPon‐week‐2013/new‐
immunizaPon‐resources‐launched‐in‐eiw‐2013 

Поддержка для педиатров и медработников со стороны 
местных/ национальных органов власти 
• Напр., Британская Колумбия: Информационный 
инструмент для медработников по взаимодействию с 
родителями, обеспокоенными вакцинацией 
 
hjp://www.bccdc.ca/imm‐vac/ForHealthProfessionals/
ReferenceMaterials/default.htm  
• Напр., Immunise Australia представляет публикации и 
ресурсы в поддержку календарей прививок и для 
коммуникации с родителями 
hjp://immunise.health.gov.au/internet/immunise/
publishing.nsf/Content/resources‐menu  

ECDC:  
•  Новые ресурсы в поддержку плановой вакцинации 
hjp://ecdc.europa.eu/en/press/news/Lists/News/
ECDC_DispForm.aspx?List=32e43ee8‐e230‐4424‐
a783‐85742124029a&ID=899 
•  20 возражений и ответов 
hjp://www.rki.de/EN/Content/PrevenPon/VaccinaPon/
VaccinaPon_download.pdf?__blob=publicaPonFile 

CDC: 
•  Веб‐сайт для родителей 
hjp://www.cdc.gov/vaccines/parents/index.html 
•   Видео ‘Get the picture‘ для родителей 
hjp://www.cdc.gov/CDCTV/GetThePicture/  



pentru medicii de familie… 

•    În mulPtudinea problemelor și acPvităților cu care se 
ocupă medicul de familie o bună parte este legată de 
realizarea imunizărilor sistemaPce a populației sectorului 
deservit conform cerințelor PNI. Aceasta acPvitate 
include necesitatea de a informa populația despre 
beneficiile vaccinării, inofensivitatea preparatelor 
vaccinale, posibilele reacții postvaccinale.  

•    Având în vedere că imunizarea prezintă o intervenție 
medicală preconizată pentru copiii sănătoși și apariția 
unor reacții postvaccinale, chiar și celor obișnuite, mulți 
părinți refuză vaccinarea copiilor și opinia lor 
neargumentată important influenţează realizarea 
vaccinărilor  



Să cunoști asta! 



 

Informaţii pentru părinţii care refuză sau amână vaccinarea 
   Amânarea sau refuzarea vaccinurilor: riscuri şi responsabilităţi 

 Dacă decideţi să amânaţi sau să refuzaţi vaccinurile, vă asumaţi o 
răspundere importantă care ar putea pune în pericol sănătatea 
copilului dumneavoastră şi a altor persoane. 

 

 Copiii nevaccinaţi pot consBtui un risc pentru cei foarte vulnerabili 
la infecţii: 

 Un grup foarte vulnerabil la contractarea de boli este alcătuit din 
copiii care sunt prea mici ca să fie vaccinaţi. De exemplu, vaccinul 
anPrujeolic nu se recomandă de obicei bebeluşilor cu vârste mai 
mici de 9–12 luni. Alte persoane cu risc crescut de contractare a 
bolilor care pot fi prevenite prin vaccinare sunt cele cu sistem 
imunitar slăbit, datorită afecţiunilor existente sau tratamentelor pe 
care le iau (cum ar fi cei care suferă de cancer, boli autoimune sau 
persoanele care au beneficiat de transplant). 



 

Pentru a vă proteja copilul, familia şi alte persoane din 

jur, vă rugăm să respectaţi următoarele instrucţiuni: 
 

  Păstraţi la îndemână o evidenţă a vaccinurilor, pentru a putea 
transmite exact ce vaccinuri a primit copilul dvs. şi ce accinuri 
urmează să facă. 

  Când copilul dumneavoastră este bolnav (iar dumneavoastră sunaţi 
la 112 sau mergeţi cu ambulanţa, mergeţi cu el la camera de gardă 
a unui spital, sau mergeţi la cabinetul medical de care aparţineţi), 
trebuie să spuneţi personalului medical că copilul nu a făcut toate 
vaccinurile recomandate pentru vârsta pe care o are, deoarece 
medicul va trebui să ia în calcul posibilitatea ca acesta să sufere de 
o boală care poate fi prevenită prin vaccinare, cum ar fi rujeolă, 
oreion, tuse convulsivă sau di�erie deoarece aceste boli încă apar. 
Dacă copilul dumneavoastră are o boală care poate fi prevenită prin 
vaccinare, personalul medical care se ocupă de el poate lua măsuri 
de prevenire/ precauție, cum ar fi izolarea copilului, pentru ca boala 
să nu fie contractată şi de alte persoane. 



Pentru a vă proteja copilul, familia şi alte persoane din 
jur, vă rugăm să respectaţi următoarele instrucţiuni: 2 

  Ţineţi la curent personalul de la şcoală, de la grădiniţă sau alte 
persoane care se ocupă de copilul dumneavoastră cu statusul 
vaccinărilor acestuia. Reţineţi că persoanele nevaccinate (copiii) 
pot contracta boli de la persoane care nu prezintă simptome. Nu 
puteţi şP cine suferă de o boală contagioasă. Când în comunitatea 
dumneavoastră apare o boală care poate fi prevenită prin  
vaccinare, nu este niciodată prea târziu să vă protejaţi prin 
vaccinare. Întrebaţi medicul copilului dumneavoastră. Dacă există 
cazuri (sau un singur caz) de boală care poate fi prevenită prin 
vaccinare în comunitatea dumneavoastră, vi se poate solicita să vă 
retrageţi copilul de la şcoală, de la grădiniţă sau din alte acPvităţi 
organizate (ex.: grupuri de joacă, acPvităţi sporPve) pentru ca 
acesta să nu se îmbolnăvească. Şcoala, grădiniţa sau altă insPtuţie 
de care aparţineţi vă va transmite când este sigur pentru un copil 
nevaccinat să revină în colecPvitate. Fiţi pregăPţi să ţineţi copilul 
acasă Pmp de câteva zile sau săptămâni. 



Mulțumesc pentru atenție 

Să-l protejăm prin vaccinare! 


