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Săptămâna Europeană a Vaccinării - 25-30 aprilie 2016 

TEMA GLOBALĂ - REMEDIEREA LACUNELOR DE VACCINARE - 

Sub SLOGANUL SĂPTĂMÂNII EUROPENE A VACCINĂRII – 

- PREVENIRE PROTECȚIE IMUNIZARE – 

 

  Tările din întreaga regiune sunt angajate activ în campanie, folosind inițiativa de a 
evidenția imunizarea, prin activități de advocacy și de comunicare țintite, precum și prin 
imunizarea grupurilor cu risc ridicat 

Campania globală din anul 2016 subliniază necesitatea imunizării pe tot parcursul 
vieții și caută să atragă atenția lumii față de importanța critică a abordării persoanelor 
vulnerabile, mai ales a celor care trăiesc în situații de conflict sau se află în situații de urgență 

Grație programelor de imunizare puternice, cele 53 de State Membre din Regiunea 
Europeană a OMS sunt mai aproape ca oricând de a elimina la nivel regional rujeola și 
rubeola.  

S-au făcut progrese enorme în vederea atingerii acestui obiectiv, dar sunt necesare o 
conștientizare mai intensă și un angajament solid pentru a remedia lacunele rămase în 
imunizare și pentru a preveni viitoarele focare de boală.  

În concordanță cu tema globală - Remedierea lacunelor de vaccinare - SEV din anul 
2016 va impulsiona îmbunătățirea nivelului de cunoștințe privind statusul rujeolei și rubeolei 
în Regiunea Europeană și va stimula acțiuni necesare în toate țările, pentru a se asigura o 
protecție echitabilă a întregii populații față de aceste boli. De aceea, activităţile din 2016 se 
concentrează pe progresul şi provocările întâmpinate în procesul eliminării rujeolei şi 
rubeolei din spaţiul european.1 S-au făcut progrese mari în vederea atingerii acestui 
                                                             
 

 



obiectiv, dar mai sunt necesare eforturi pentru a creşte acoperirea vaccinală, prin 
sensibilizarea părinţilor, personalului medical, factorilor politici şi mass-mediei.  
 

In ROMANIA  15% din copiii investigați, respectiv 13% din numărul de născuți vii ai 
cohortei, au fost incomplet vaccinați în raport cu vârsta, din două motive: 

 refuzul și  

 neprezentarea (care uneori poate masca un refuz).  

De aceea, Centrul Național de Supraveghere și Control al Bolilor Transmisibile 
recomandă intensificarea acțiunilor de promovare a vaccinărilor în populație și sublinează 
oportunitățile oferite de Săptămâna Europeană a Vaccinării în acest sens. 

7 MOTIVE ESENȚIALE PENTRU CARE TREBUIE SĂ NE VACCINĂM 

1. Vaccinarea salvează vieți. 

2. Vaccinarea este un drept fundamental și o componentă strategică a programelor de 
reducere a sărăciei. 

3. Bolile care pot fi prevenite prin vaccinare reprezintă încă un risc. 

4. Bolile pot fi controlate și eliminate. 

5. Vaccinarea este cost-eficientă. 

6. Copiii depind de sistemele de sănătate pentru a li se  asigura vaccinarea sigură, eficace și 
ieftină. 

7. Fiecare copil trebuie vaccinat. 

Programele de vaccinare solide și de durată pot garanta faptul că fiecare copil va primi 
„vaccinul potrivit la locul potrivit și la momentul potrivit 

În prezent, acoperirea vaccinală mondială se menține constantă.  

Se consideră că, prin vaccinare, se evită anual 2–3 milioane de decese prin boli ca 
difterie, poliomielită, rujeolă, rubeolă, parotidită epidemică, tuse convulsivă, tetanos, 
hepatită virală B, pneumonie, diaree cu rotavirus și cancer de col uterin.  

În anul 2014, 115 milioane de sugari (86%) din întreaga lume au primit 3 doze de 
vaccin antidifteric-antitetanos-antipertussis.  

Până în 2014, 129 de țări au ajuns la acoperirea vaccinală de minim 90% pentru  DTP3.  

La sfârşitul anului 2014, vaccinarea antihepatită B pentru sugari era introdusă în 184 
de țări.  



Acoperirea mondială cu 3 doze de vaccin antihepatitic B este estimată la 82%, fiind 
mai mare (92%) în Pacificul de Vest. 

103 țări au introdus vaccinarea antitetanică până la sfârșitul anului 2014, astfel că, 
83% dintre nou-născuți sunt protejați prin imunizare împotriva tetanosului neonatal.  

India a fost declarată liberă de tetanos matern și neonatal, ceea ce demonstrează că 
eliminarea bolii este posibilă.  

Totuși, tetanosul matern și neonatal rămâne o importantă problemă de Sănătate 
Publică în 24 de țări, în special din Africa și Asia.  

La sfârşitul anului 2014, 85% dintre copii au primit o doză de vaccin antirujeolic până la 
2 ani, iar 154 de țări au introdus o a doua doză în programul național de imunizare.  

Vaccinul antirubeolic a fost introdus la nivel național în 140 de țări, iar cel antiurlian în 
121 de țări.  

Acoperirea vaccinală la 24 luni, raportată la numărul de născuţi vii ai cohortei  

 

Tip vaccin i nr. doze  AV total (%) în august 2015 
TARA 

AV total (%) în august 2015 
JUD.BUZAU 

BCG1 85,5 97,8 
HEP B3 82,2 92,49 

DTP4 77,1 80,25 
VPI4 77,1 80,25 
Hib4 77,1 80,25 

ROR1 78,8 77,07 
.  


