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CALENDARUL VACCINĂRILOR PENTRU VIAȚA 
REGIUNII SICILIANE 

BROSURA DE INFORMARE PENTRU UTILIZATORI 

Vaccinările sunt una dintre cele mai importante realizări ale medicinei și una dintre cele mai eficiente 
metode de combatere a multor boli infecțioase grave și potențial letale. 

Administrarea unui vaccin este o simplă acțiune, eficiente, sigure, si medici, asistente medicale si 
persoanele care ii ingrijesc care lucreaza in serviciile de sanatate comunitare din regiunea Sicilia și 
pediatrii și medicii generaliști au mult timp ferm angajamentul de a oferi protecție pentru vaccinarea 
tuturor copiilor și populației generale. 

Nivelurile de aderenta la vaccinare la populația copiilor din Sicilia, pe lângă recompensarea activității 
operatorilor calificați au demonstrat maturitatea culturală a populației care consideră că vaccinarea 
ca o oportunitate pentru sănătate. 

Acest pliant oferă un instrument pentru a informa oamenii despre imunizări pentru copii si bolile care 
pot fi prevenite prin ele, astfel încât să se asigure o alegere conștientă de părinți. 

Vă invităm să citiți cu atenție această broșură, care este doar un prim instrument de informare; 
personalul serviciilor de vaccinare, medicii pediatrici liberi de alegere sau practicienii de medicină 
generală sunt întotdeauna disponibili pentru aprofundarea subiectului și pentru a clarifica orice 
îndoială. 

VACCINĂRILE ÎN INFANZIA 

Document informativ pentru utilizarea părinților 

rezumat 

introducere 

Programul de vaccinare regională în prezent în vigoare 

Vaccinarea împotriva poliomielitei 

Vaccinarea împotriva difteriei și a tetanosului 

Vaccinarea împotriva hepatitei B 

Vaccinarea împotriva pertussis 

Vaccinarea împotriva hemofilului influenzae tip b 
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Vaccinarea împotriva rujeolei, rubeolei, oreionului și varicelei 

Vaccinarea împotriva rujeolei 

Vaccinarea împotriva rubeolei 

Vaccinarea împotriva oreionului 

Vaccinarea împotriva varicelei 

Vaccinarea împotriva bolii pneumococice 

Vaccinarea împotriva bolii meningococice 

Vaccinarea împotriva infecției cu papilomavirus 

Vaccinarea împotriva infecției cu rotavirus 

INTRODUCERE 

Pentru a afla mai multe 

Vaccinarea este una dintre cele mai importante realizări ale medicamentelor. Uneori vrem să știm 
mai ales când primim invitația pentru vaccinările primului copil. 

Ce conține vaccinurile? 

Vaccinurile sunt diferite în funcție de boala la care doriți să luptați. Acestea pot consta din 
microorganisme inactivate (ucise) sau atenuate (inofensive) sau din părți ale acestora sau substanțe 
produse de acestea (toxinele menționate) care devin inactive. 

Cum funcționează vaccinurile? 

Vaccinurile acționează prin stimularea unui sistem natural de apărare al organismului: sistemul 
imunitar. Acest sistem este conceput pentru a produce anticorpi și celule de protecție care pot 
preveni apariția bolilor naturale. 

De-a lungul vieții noastre, trebuie să ne apărăm de mii de viruși și bacterii pe care le întâlnim pentru 
că sunt prezente peste tot în mediul înconjurător. 

Ce boli se luptă 

Vaccinurile combate bolile infecțioase periculoase pentru care nu există terapie (poliomielită) sau 
aceasta nu este întotdeauna eficientă (meningita difterială, tetanică, hemofilă, meningită din 

meningococco, boli invazive pneumococice sau boli care pot provoca complicații grave (rujeolă, 
rubeolă, varicelă, hepatită B, pertussis). Avem de asemenea și astăzi 

de vaccinuri pentru a preveni infecțiile cauzate de anumite virusuri care uneori pot fi cauza cancerului 
(virusul papiloma uman, virusul hepatitei B). 

Înainte de vaccinare 

Pentru a vaccina conștient, părinții ar trebui să caute întotdeauna informații și clarificări din partea 
serviciului de vaccinuri și medicului pediatru de încredere. 
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Înainte de vaccinare, furnizorul de servicii medicale verifică dacă nu se fac contraindicații și se uită la 
documentația de sănătate a copilului (broșura de sănătate 

personal, ...) 

Părinții sunt încurajați să raporteze serviciului de vaccinare și pediatru orice îndoieli și observații 
considerate utile. 

La amânarea vaccinării 

Vaccinarea este întârziată în caz de boală acută cu febră sau simptome generale considerate 
importante și în cazul administrării recente de imunoglobulină (numai pentru vaccinurile vii). 

Afecțiunile ușoare comune (răceli, diaree, infecții ale tractului respirator superior) nu reprezintă 
contraindicații la vaccinare. 

După vaccinare 

După vaccinare, în unele cazuri, pot apărea umflături, înroșirea sau durerea la locul injectării, care pot 
fi tratate pur și simplu prin aplicarea de cârpe ude la rece. 

Uneori poate apărea febră care, dacă este mai mare de 38,5 ° C rectal, trebuie tratată prin 
administrarea unui medicament antibacterian. 

Rare după vaccinare pot apărea alte evenimente nedorite. În aceste cazuri, se recomandă informarea 
rapidă a medicului pediatru și / sau a serviciului de vaccinare și cel mai potrivit tratament. 

E important să știi asta 

Vaccinarea este un act preventiv sigur și eficient și se practică peste tot în lume, cu ajutorul 
organizațiilor umanitare, cum ar fi UNICEF, Medici Fără Frontiere și multe altele. 

Cu această intervenție, unele boli sunt controlate și altele pot fi eradicate. 

Un număr mare de persoane vaccinate, reduce de circulație a agentului infecțios și, prin urmare, de 
asemenea, protejează acele câteva persoane care, din diferite motive, nu au fost vaccinate. 

Și pentru viitor? 

Ca și în cazul variolei, este de așteptat ca poliomielita să poată fi eliminată și în cazul în care populația 
din întreaga lume atinge o acoperire cu vaccin mare. Din acel moment, nu va mai fi necesară 
vaccinarea împotriva poliomielitei. 

Un alt obiectiv pe termen scurt este atingerea eliminării rujeolei la nivel național, întreruperea 
transmiterii acestora la nivel local și reducerea și menținerea incidenței 

din rubeola congenitală la valori mai mici de 1 caz la 100.000 de născuți vii. 
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CALENDARUL VACCINAL PENTRU REGIUNEA DE VIAȚĂ SICILIANĂ 

 

legendă: 

DTaP: vaccin pediatric acelulare anti-mătreață-tetanic pertussis 

dTap: Vaccin cu acidul sulfat-tetanos-pertussis pentru vârste mai mari de 4 ani 

IPV: Vaccin inactivat 

Hib: vaccin de infecție invazivă de la Haemophilus influenzae b 

PCV: vaccinul anti-pneumococic conjugat 

B bărbați: vaccinul antineoplazic B 

Bărbați ACWY: Vaccin anti-vaccin conjugat ACWY 

HBV: vaccin antiepatită B 

MPR: vaccin împotriva antimufei-oreion-colofoniu 

MPRV: vaccin antimuffle-oreion-rosin-varicelă 

R: Vaccinul anti-vaccinic 

HPV: vaccin antipapillomavirus 

Note însoțitoare 
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 Primul an de viață 

- La copii născuți de mame cu AgHBs pozitiv vaccinarea cu VHB monovalent anti trebuie administrat 
cât mai curând posibil după naștere, în timp ce administrarea Ig specifică în altă parte anatomică. O 
lună mai târziu va urma a doua doză a vaccinului monovalent. Din cea de-a treia doză, care trebuie 
efectuată de la data 61, se urmează calendarul cu vaccinul combinat hexavalent; 

- a doua doze de vaccin hexavalent și pneumococică trebuie administrat după cel puțin 2 luni de la 
prima în timp ce a treia doză după cel puțin 6 luni de la a doua; 

- prima doză de vaccin rotavirus poate fi administrată începând cu a șasea săptămână de viață și nu 
mai târziu de a 15-a săptămână (ziua 105). Trebuie observat un interval minim de 4 săptămâni între 
doze și ciclul trebuie completat în orice caz, nu mai târziu de 24 saptamani (ziua 168TH), ca pe fișa 
tehnică a vaccinului în timpul utilizării. Vaccinul poate fi administrat concomitent cu hexavalent și 
PCV13. Riscul de invaginație în termen de șapte zile de la administrarea vaccinului, deși foarte rar, ar 
trebui să fie raportate întotdeauna părinților în consilierea pre-vaccin, pentru recunoașterea timpurie 
a semnelor de avertizare; 

- pentru vaccinul impotriva meningococului B ar trebui să evite administrat concomitent cu alte 
vaccinuri, prin urmare, nu a considerat oportun pentru a pune vaccinurile de rutina hexavalent, 
pneumococice, rotavirus, propune o ofertă activă și gratuit pentru toate nou-nascuti, cu o schemă de 
patru doze intercalată cu vaccinul Men-B, administrată cu intervale de 15 zile peste sesiunile de 
rutină. În cazul în care vaccinarea anti-bărbați-B a fost inițiată după a șasea lună de viață, trebuie 
urmată programul de trei sau două doze. 

Al doilea an de viață: 

- pentru rujeolă-oreion-rubeolă și varicelă, precum și utilizarea vaccinului monovalent (MMR și VAR), 
pentru a se asigura rate optime de vaccinare pentru varicela este considerat util pentru a administra 
vaccinul combinat (MMR-V) , cu o istorie exactă a convulsiilor personale și / sau familiale febrile; 

- în loc de vaccin meningococic C conjugat este oferit în timpul al 2-lea an de viață, vaccinul 
tetravalent meningococica (A-C-W135-Y). 

Al 6-lea an de viață: 

- administrat concomitent cu vaccinul diftero-tetano-Polio-Pertussis (DTaP-IPV) se va folosi vaccinul 
MMR-V 

- Se va efectua recuperarea susceptibilității la MPR și Varicella și la administrarea a două doze de 
vaccin cu cel puțin o lună 

- după vârsta de 6 ani, vaccinul Diphtherit-Tetano-Pertosse-Polio (dTpa-IPV) va fi utilizat în formulare 
pentru adulți. Acest tip de vaccin poate fi de asemenea folosit la 4 yars vechi, cu condiția ca părinții 
sunt informați corespunzător cu privire la importanța apel adolescență și sunt garantate de mare 
acoperă dTpa în adolescență. 

Al 12-lea an de viață: 

- Vaccinarea împotriva HPV (virusul papilomului) trebuie să fie prevăzută cu schema de vaccinare cu 
două sau trei doze. Programul pentru două doze, între 0 și 6 luni, dacă prima doză este administrată 
în decurs de 14 ani de viață, urmată de a doua doză după șase luni. Schema de trei doze, de la 0 la 2 
până la 6 ani, trebuie făcută până la vârsta de 15 ani. Odată cu comercializarea noului vaccin nouă 
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valent, subiecții care au început seria de vaccinare cu tetravalent, se va finaliza ciclul cu același vaccin, 
în timp ce pentru toți subiecții nu vaccinate, iar cei care au dreptul la vaccinare, vaccinul va fi 
administrat nono- valentină, cu două și trei doze; 

- gratuității vaccinării HPV și ofertă activă afectează subiecții de sex feminin din cohorta 1996 și 
subiecții de sex masculin din cohorta 2003. Vaccinarea va fi extins copayment până la 45 de ani la 
femei și până la 26 de ani la bărbați; la femelele cu vârsta cuprinsă între 27 și 45 de ani, se va efectua 
vaccinarea cu vaccinul cu cvadriceps. Acordarea gratuită a vaccinării este garantată întotdeauna celor 
care aderă târziu la vaccinare; 

- la vârsta de 12 ani, trebuie verificat starea de vaccinare a tuturor adolescenților; toți subiecții care 
nu sunt în conformitate cu programul de vaccinare vor fi invitați la vaccinarea activă; 

- vaccinarea cu meningococic ACW135Y vaccin tetravalent sunt făcute atât pentru a fi vaccinate celor 
care nu au primit deja o doză anterioară de vaccin sau tetravalent C. În acest din urmă caz, pentru a 
extinde acoperirea cu anticorpi care tinde să scadă în timp, este indicat un interval de timp de cinci 
ani între cele două doze; 

- vaccinarea împotriva meningococul B, subiecții au fost niciodată vaccinate, este oferit gratuit în al 
doisprezecelea an de viață (unsprezece ani și o zi) din cohorta 2006. 

14 ° / 18 ° an de viață 

- confirmarea celei de-a cincea doze a vaccinului anti-poliomielitoză utilizând vaccinuri combinate cu 
dTpa și conținutul de antigen adult 

- apelul cu dTpa ar trebui propus, de asemenea, celor care nu au vaccinat niciodată împotriva tusei 
convulsive 

- în orice ocazie utilă, anterioară sau ulterioară, starea de vaccinare sau susceptibilitatea la MPR și 
Varicella trebuie întotdeauna verificată și două doze de vaccin administrat cel puțin o lună distanță. 
Toți cei care au o istorie necorespunzătoare și MPR vor fi vaccinați împotriva tuturor varicelilor, toți 
cei cu istoric rău chiar și pentru una dintre cele trei boli legate de vaccinuri care pot fi prevenite. 

Adultitate (19-64 ani) 

- La fiecare zece ani, cererea de vaccinare cu Dipterite-Tetanus-Pertosse (dTpa) trebuie făcută cu 
formulare pentru adulți 

- primul apel poate fi oferit vaccinului dTpa-IPV celor care nu au luat a cincea doză de vaccin anti-
poliomielitic 

- pentru a preveni pertussis la sugari, de multe ori severe sau fatale, se recomandă ca vaccinarea 
mamei singur cu difteric-tetanic-Pertussis (DTPA) în ultimele săptămâni de sarcină, în mod ideal în jur 
de 28 °, astfel încât transferul anticorpii pasivi pot imuniza copilul până când acesta este vaccinat 

- în conformitate cu strategia de Cocoon, ambii părinți trebuie să li se ofere activ o doză de vaccin 
împotriva difteriei-tetanosului-Pertussis (DTPA), înainte sau imediat după nașterea copilului, iar 
propunerea ar putea fi extinsă la alți membri ai familiei mai mult aproape de nou-născut 

- Toate femeile aflate la vârsta fertilă trebuie protejate în mod absolut împotriva rujeolei-oreion-
rubeolă și varicelă. Dacă o femeie nu se imunizează în timpul sarcinii, ea ar trebui să fie vaccinată în 
post-partum imediat. În plus, în scopul de a reduce riscul de rubeolă în timpul sarcinii și rubeolei 
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congenitale ar trebui să fie de vaccinare oferite pentru toate femeile de vârstă fertilă, care nu au o 
vaccinare de înregistrări sau serologie pozitivă pentru rubeola, întârziind cel puțin o lună poate 
pentru a întreprinde o sarcină. 

- pentru a preveni spitalizare, prematuritate, greutate mică la naștere și pierderi de sarcină, este 
important ca femeile sunt imunizate împotriva gripei în al doilea sau al treilea trimestru de sarcină 

- aceasta va avea loc întotdeauna, chiar și la adulți, în orice statut de vaccinare disponibile 
oportunitate sau sensibilitate pentru MMR și varicelă și va continua cu administrarea a două doze de 
vaccin, la o distanță de cel puțin o lună. Acestea vor fi vaccinate împotriva varicelei tuturor celor cu 
istoria negativă și MPR împotriva tuturor celor cu istoric negativ, chiar și pentru una dintre cele trei 
boli pot fi prevenite prin vaccinare. 

- Este considerat un act important de conștientizare în prevenirea primară și secundară se așteaptă să 
efectueze vaccinarea împotriva HPV, la toate femeile cu ocazia apelului la primul screening-ul pentru 
citologie de col uterin, in varsta de 25 de ani; 

- toate subiectele de risc din cadrul Circularei ministeriale anuale trebuie vaccinate împotriva gripei; 

- vaccinarea anti-zoster va fi oferită gratuit tuturor persoanelor expuse riscului de patologie, începând 
cu vârsta de 50 de ani. Starea bolii pentru patologie trebuie să fie atestată de medicul curant. 

Adultitate (> 64 ani) 

- Vaccinarea împotriva gripei pentru toți subiecții, indiferent de existența unor situații de risc speciale 

- vaccinarea anti-pneumococic va fi întotdeauna oferite gratuit și în mod activ la cohorta în anul 60 și 
65 de vârstă, fie simultan la ambele vaccinare impotriva gripei in timpul anului, fiind o astfel de 
vaccinare ajustate sezonier. La subiecții vaccinați nu vom efectuat imunizarea secvențială cu un 
vaccin pneumococic conjugat doza 13 Valiant și apoi, după un an, o doză de vaccin polizaharidic 23 
valent. Pentru cei care au primit o singură doză de vaccin, se vor completa reciproc. Pentru cei care 
au primit ambele doze de vaccin, nu vor fi necesare doze suplimentare; 

- gratuitatea este întotdeauna garantată pentru cei care sunt întârziați pentru vaccinare 

- Pentru toți subiecții, la vârsta de 65 de ani, vaccinarea activă împotriva Herpes Zoster va fi oferită în 
mod activ și gratuit. Întotdeauna gratuit, dar nu în formă activă, vaccinarea va fi oferită tuturor 
subiecților cu vârste între 65 și 75 de ani; nu există nicio ofertă de vaccinare gratuită pentru cei peste 
75 de ani. 

Vaccinarea împotriva 

poliomielita 

Ce este poliomielita? 

Polio este o boală infecțioasă cauzată de trei tipuri diferite de virusuri care intră în organism 
preponderent prin sistemul digestiv. Este o boală foarte periculoasă care, în cele mai grave cazuri, 
poate provoca paralizie, mai ales a membrelor, și uneori chiar moartea. Nu există medicamente care 
să poată vindeca poliomielita; singura posibilitate reală de a evita efectele teribile este prevenirea. 
Îmbunătățirea condițiilor de igienă ale țării noastre a contribuit la reducerea răspândirii multor boli 
infecțioase, inclusiv poliomielita, dar acest lucru nu este suficient: doar cu vaccinarea sunteți sigur de 
protecția copiilor și nu reușesc să elimine complet focare. În Italia, înainte de adoptarea vaccinării, 
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obligatorie din 1966, au apărut mai multe epidemii de poliomielită cu mii de cazuri de paralizie; În 
1958, cu puțin înainte de începerea vaccinării, au apărut 8.000 de cazuri de boală cu acest focar. 
După ani de vaccinare, rezultatul a fost extrem de pozitiv: ultimele două cazuri de poliomielită au fost 
înregistrate în Italia în 1982 la copii nevaccinați. Deoarece poliomielita este încă prezent în unele țări 
ale lumii (în special în Africa și Asia, iar astăzi oamenii se mută foarte repede de la un continent la 
altul, rămâne riscul ca virusul poate ajunge in tara noastra. Vaccinul Există două tipuri de vaccin polio, 
ambele capabile să protejeze în mod eficient împotriva bolii: unul numit Salk (sau VPI) și celălalt Sabin 
(sau OPV), de la numele savanților care le-a pus în anii cincizeci și șaizeci . din 2002, în Italia, 
vaccinarea impotriva poliomielitei implica administrarea cu injectie vaccin Salk, care conține virusul 
polio ucis. este administrat, în general, ca o singură injecție cu alte vaccinuri. nu vaccinul Sabin nu mai 
este utilizat, conținând vaccinurile vii sunt atenuate. Eficacitatea vaccinării este foarte mare: practic 
toți persoanele vaccinate răspund pozitiv și mențin protecția pentru mulți da, poate pentru tot restul 
vietii tale. 

Efecte secundare 

 Vaccinul Salk are un grad foarte ridicat de siguranță. Majoritatea copiilor nu percep disconfort după 
administrare. Reacțiile sunt rare, cum ar fi durerea sau umflarea la locul injectării, febră sau stare 
generală de rău. Cu utilizarea vaccinului Salk pentru întregul ciclu de vaccinare, este complet eliminat 
riscul de paralizie, care ar putea avea loc, foarte rar, cu vaccinul Sabin, mai ales după prima doză 
(aproximativ 1 caz la 500.000 de primele doze) sau a doua ( 1 caz pe zeci de milioane de doze). 
Reacțiile alergice la componentele vaccinului sunt excepționale ca la toate vaccinurile 

Când să amânați 

Vaccinarea anti-poliomielită ar trebui amânată temporar dacă copilul are o boală acută cu febră 
generalizată sau cu tulburări generale relevante din punct de vedere clinic. 

Când nu trebuie să vaccinați 

Vaccinul Salk nu trebuie administrat dacă copilul a avut reacții alergice severe la vaccin sau după 
administrarea anterioară a aceluiași vaccin. 

 

Vaccinarea împotriva 

Difterita și tetanosul 

Difteria este o boală infecțioasă foarte gravă care se transmite în principal prin aer și este cauzată de 
o substanță produsă de un microb (Corynebacterium diphtheriae). Această substanță toxică (toxina 
difterica) cauzează leziuni severe la mai multe organe (inclusiv inima și rinichii) și duce la formarea de 
membrane speciale la nivelul nasului, gâtului și laringelui, care poate duce la 

sufocare. Aproximativ un caz la 10 poate fi fatal, chiar dacă este tratat cu antibiotice. În Italia, la 
începutul anilor 1900, au fost înregistrate anual în rândul copiilor 20-30,000 de cazuri de difterie, cu 
aproximativ 1500 de decese. După vaccinarea pe scară largă împotriva difteriei, în Italia, a existat o 
reducere drastică a cazurilor de boală: ultimul caz in copilarie a avut loc în 1991 într-un copil 
nevaccinat, provocând moartea. În ultimii ani, în țările din Europa de Est prăbușirea vaccinării 
împotriva difteriei asociată cu criza economică severă a provocat o epidemie majoră, care a durat mai 
mulți ani (1995-1 998) și a provocat mii de decese. În anii 1990, 3 cazuri de difterie au fost raportate, 
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de asemenea, în Italia, toate în non-oameni vaccinate. Două cazuri la un copil spaniol în 2015 și un 
copil belgian în 2016 care nu au fost încă vaccinate arată că microbul încă circulă în Europa. 

Tetanusul este o boală foarte gravă datorată unui microb (Clostridium tetani) care poate intra în 
organism printr-o rană, mai ales dacă este murdară de sol sau praf și produce o substanță toxică 
(toxina tetanică). Această toxină provoacă contracții musculare severe și dureroase și, în aproximativ 
unul din șase, poate duce la deces. Tetanusul necesită adesea admiteri în spitale, în special în 
departamentele de resuscitare. Din 1968 în Italia este obligatorie vaccinarea tuturor copiilor 
împotriva tetanosului. Acesta este motivul pentru care tetanusul afectează astăzi aproape exclusiv 
adulții și vârstnicii. În fiecare an în Italia aproximativ 60 de persoane sunt bolnavi; aceasta este pentru 
majoritatea femeilor cu vârsta peste 65 de ani care nu sunt vaccinate sau cu vaccinare incompletă. 
Există mai puține cazuri în rândul bărbaților, deoarece în trecut exista o obligație de vaccinare pentru 
serviciul militar. 

Vaccinul 

Vaccinurile împotriva diftericii și tetanosului sunt preparate din toxine difterice și tetanice, modificate 
astfel încât să nu fie mai periculoase, dar la fel de capabile să stimuleze organismul să producă o 
apărare valabilă împotriva celor două boli. Ambele vaccinuri sunt administrate prin injectare; acestea 
sunt în mare parte conținute într-o singură fiolă împreună cu alții. Eficacitatea vaccinării împotriva 
difteriei și a tetanosului este foarte mare: aproape 90% din vaccinuri sunt protejate împotriva 
difteriei și chiar și aproape 100% din vaccinuri sunt protejate împotriva tetanosului. Referințele la 
aceste vaccinuri sunt furnizate: primele 5-6 ani și ulterior la fiecare 10 ani. 

Efecte secundare 

Vaccinul este bine tolerat și, de obicei, nu produce reacții. În punctul în care a fost injectat, în 48 de 
ore, o iritație trecătoare apare cu umflare, înroșire și durere. Febra poate să apară rar, mai ales 
modestă. Adulții rareori pot prezenta o nevrită manifestată prin tulburări de sensibilitate și mișcare. 
Reacțiile alergice la componentele vaccinului sunt excepționale ca la toate vaccinurile 

Când să amânați 

Această vaccinare trebuie amânată temporar atunci când copilul are o boală acută cu febră 
generalizată sau tulburări generale relevante din punct de vedere clinic. 

 

Când nu trebuie să vaccinați 

Nu există condiții speciale de sănătate care să nu permită această vaccinare, cu excepția reacțiilor 
alergice grave anterioare la substanțele conținute în vaccin sau la administrarea prealabilă a aceluiași 
vaccin. 

Chiar și femeile gravide pot fi vaccinate. 

 

Vaccinarea împotriva hepatitei B 
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Hepatita B este o boală infecțioasă care afectează ficatul și este cauzată de un virus numit "virusul 
hepatitei B". În multe cazuri, virusul nu provoacă probleme, deoarece organismul reușește să se 
apere eficient. În unele cazuri, simptomele unei boli grave se manifestă: slăbiciune, durere articulară, 
greață, vărsături, febră, piele gălbuie și ochi (icter). Aceste simptome nu apar întotdeauna, în special 
la copii. Chiar și evoluția infecției nu este întotdeauna aceeași. Majoritatea persoanelor (85-90%) se 
vindecă complet. În unele cazuri, în special la adulți, boala poate fi letală, în timp ce altele pot avea 
afecțiuni hepatice foarte grave, cum ar fi ciroza hepatică sau cancer la ficat. Puteți rămâne purtători 
cronici ai virusului, chiar fără a dezvolta boala. Virusul hepatitei B este transmis de către bolnavi sau 
purtători cronici prin sânge și prin contact sexual. Se stabilește că persoanele care trăiesc cu un 
bolnav sau cu un transportator sunt încă în pericol de contagiune. Copiii născuți dintr-o mamă 
purtătoare cronică au șanse mari de a fi infectați dacă nu sunt vaccinați cât mai curând posibil. 
Transfuziile de astăzi sunt foarte sigure și nu mai constituie un factor major de risc pentru infecție. 
Vaccinarea copiilor și a adolescenților începută în 1991 a dus la scăderea hepatitei B, în special la 
persoanele cu vârste între 15 și 24 de ani care au fost cele mai afectate de boală. Vârsta se referea 
numai la copii nevaccați. 

 

Actualul vaccin împotriva hepatitei B conține doar o parte a virusului și este obținut în laborator prin 
tehnici rafinate de inginerie genetică. Este foarte eficient, mai ales la copii, care sunt protejați în 
aproape toate (până la 98%). 

Vaccinul este administrat cu o injecție și, în general, este combinat în același flacon cu alte vaccinuri. 
Administrarea acestui vaccin este obligatorie în Italia din 1991 pentru toți  copii în primele luni de 
viață. Până în 2004 a fost și pentru adolescenți (11-12 ani). Vaccinul este oferit gratuit persoanelor cu 
risc sporit de a contracta această infecție. Copiii cu "uzură cronică" femeilor li se administrează prima 
doză de vaccin în ziua nașterii. 

Efecte secundare 

Vaccinul este bine tolerat. În punctul în care se efectuează injecția, pot apărea de obicei dureri 
ușoare, roșeață și umflături care dispar în câteva zile. Foarte frecvente febră, cefalee, greață, amețeli, 
dureri musculare și articulare de intensitate moderată până la moderată pot să apară rar. Chiar mai 
rar, au fost raportate numai copii și adulți, nevrită periferică, care se manifestă prin tulburări de 
sensibilitate și mișcare. Reacțiile alergice la componentele vaccinului sunt excepționale ca un întreg 
(până la 98%). Vaccinul este administrat cu o injecție și, în general, este combinat în același flacon cu 
alte vaccinuri. Administrarea acestui vaccin a fost obligatorie în Italia din 1991 

Când să amânați 

Această vaccinare trebuie amânată temporar atunci când copilul are o boală acută cu febră 
generalizată sau turbidă care prezintă relevanță clinică. 

Când nu trebuie să vaccinați 

Vaccinarea nu trebuie administrată subiecților care au prezentat reacții alergice grave la substanțele 
conținute în vaccin (de exemplu drojdie de bere) sau la administrarea anterioară a aceluiași vaccin. 

Vaccinarea împotriva Pertosa 

Pertussis este o boală infecțioasă provocată de un microb (Bordetella pertussis) care se transmite 
prin aer și apare cu epidemii la fiecare 3-4 ani. După fuziunea vaccinării, numărul cazurilor a scăzut 
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mult în Italia. Pertussisul durează câteva săptămâni (în China îl numesc boala de 100 de zile). La 
început se manifestă prin strănut, secreții nazale, febră ușoară, tuse cu catarh. Tusea este ulterior 
accentuată cu "rafale" reale, uneori urmate de vărsături. Această etapă se numește convulsivă și 
durează aproximativ 4 săptămâni. Este urmată de faza de convalescență, în care atacurile de tuse 
devin treptat mai puțin intense și frecvente. În general, tusea pertussis se vindecă fără consecințe. 
Este totuși posibil că suferă de laringită, pneumonie, convulsii și leziuni ale creierului. Boala este 
deosebit de gravă în primul an de viață: sugarii și sugarii întâmpină adesea o criză de sufocare reală, 
care forțează internarea în spitale. La această vârstă sunt, de asemenea, mai frecvente tulburări 
cerebrale grave, care pot provoca daune permanente și, în cele mai grave cazuri, și moartea. Chiar și 
în absența complicațiilor, tusea pertussis provoacă tulburări considerabile copiilor. La adulți boala 
este mai ușoară, dar durează mai mult. Aceste forme "atenuate", adesea nerecunoscute, pot infecta 
cu ușurință copiii mai mici. Vaccinul Pentru mai mulți ani, se folosește așa-numitul vaccin acelulular, 
care constă doar din câteva părți foarte microbiene purificate ale microbului. Prin urmare, efectele 
sale adverse sunt chiar mai rare decât cele înregistrate cu vechiul vaccin (numit celular sau celulă). Se 
administrează cu o singură injecție împreună cu alte vaccinuri. Vaccinarea este recomandată cu 
fermitate de la vârsta de 2 luni, pentru a asigura protecția copilului în primele câteva luni de viață, 
atunci când boala poate fi mai periculoasă. Apărările transmise, eventual, de către mama care a 
suferit deja tuse convulsivă nu sunt capabile să protejeze boala. Aproximativ 85% dintre copiii 
vaccinați sunt bine protejați de boală, în special în cel mai rău caz. După cele 3 doze furnizate în 
primele 12 luni de viață, protecția durează cel puțin 5 ani. Pentru a proteja copiii nu au fost încă 
vaccinate sau de vaccinare în curs de desfășurare, se recomandă steatitului contr că frații sau SOR 
elle mai mari sunt vaccinate, în special în cazul în care merg la școală, astfel încât acestea nu pot 
transmite boala. 

Efecte secundare 

La punctul de injectare, se poate observa că în 24/48 ore apar dureri, roșeață și umflături. Acestea 
sunt de obicei reacții ușoare și de scurtă durată. În primele două zile după injectare, bebelușul poate 
prezenta febră (de obicei scăzută), iritabilitate sau somnolență. Aceste reacții foarte rare pot dura o zi 
sau două. Reacțiile precum febra mai mare de 40,5 ° C, un strigăt nu consolable care durează mai 
mult de trei ore, episoade similare cu colaps, convulsii, au fost deja rare cu vechiul vaccin cu celulă 
integrală, acum a devenit rare cu noile vaccinuri acelular. Acestea nu lasă consecințe, dar, în unele 
cazuri, acestea sunt un motiv pentru a evita vaccinările ulterioare hipertensive. În cazul în care copiii 
au prezentat în trecut convulsii asociate febrei (le așa-numitele convulsii febrile), nu există motive 
pentru a exclude vaccinarea, dar pediatrul va fi să evalueze cazurile specifice și să indice cel mai 
potrivit comportament. Reacțiile alergice la componentele vaccinului sunt excepționale ca la toate 
vaccinurile  

 

Când să amânați 

Vaccinarea împotriva pertussis ar trebui amânată temporar atunci când copilul prezintă o boală acută 
cu febră generalizată sau turbină care prezintă relevanță clinică. Medicul vaccin va evalua 
posibilitatea amânării executării vaccinării anti-stres chiar și în cazul tulburărilor neurologice a căror 
cauză nu a fost încă suficient de clarificată, pentru a clarifica problema sau pentru a defini 
diagnosticul. 

Când nu trebuie să vaccinați 
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Dacă copilul suferă de o tulburare neurologică severă care se poate agrava în timp, medicul vaccin va 
evalua fiecare caz dacă este recomandabil să procedați la această vaccinare. Vaccinul poate fi, de 
asemenea, administrat copiilor care au prezentat "convulsii febrile" în trecut cu avertismentul de a 
verifica posibila febră. 

Nu vaccinați subiecții care au suferit reacții alergice grave la substanțele vaccinului sau reacții severe 
la administrarea anterioară a aceluiași vaccin. 

Vaccinul este obligatoriu din 2017 

Vaccinarea împotriva bolii de la 

Haemophilus influenzae tip b 

Hemofilia (Haemophilus influenzae tip b) se află în mod normal în gât sau nas, unde nu vă deranjează 
și nu este transmisă de la o persoană la alta. Aproape toti copiii, in primii 5 ani de viata, mai devreme 
sau mai tarziu se confrunta cu hemofilie. De obicei, acest contact nu cauzează nici un rău. 

Cu toate acestea, la unii copii, hemofilia nu doar "colonizează" gâtul, ci se poate amesteca în 
organism provocând o boală foarte gravă. Printre aceste boli, cea mai frecventă este meningita, care 
este încă moartă astăzi și care poate provoca daune permanente grave, cum ar fi convulsii, surditate, 
orbire, paralizie, retard mintal. Alteori, hemofilul lovește gâtul și poate provoca o astfel de inflamație 
severă (epiglotita) pentru a provoca moartea prin sufocare sau pulmonar (bronhopneumonia) sau 
întregul corp (sepsis). Aceste boli afectează în principal copiii cu vârsta cuprinsă între 3 luni și 5 ani, cu 
cea mai mare incidență la cei cu vârste mai mici de 2 ani. Toți copiii pot prezenta infecții hemoragice 
grave. Unii, cu toate acestea, au un risc mai mare: 

• copiii care locuiesc în familii numeroase, cu frați mai în vârstă, mai ales dacă participă la grădinițe 
sau școli; • copiii care frecventează grădinița; 

• copii cu defecte de apărare imună cauzate, de exemplu, de anumite medicamente, boli congenitale, 
cancer, lipsă de splină, leucemie sau infecție cu HIV. Cazurile de boli hemofilice grave au scăzut 
dramatic în toată Italia după introducerea vaccinării în a doua jumătate a anilor 1990. Acesta conține 
o parte din microbul modificat astfel încât să nu fie mai periculos, dar la fel de capabil să stimuleze o 
bună protecție împotriva bolii. Administrarea acestui vaccin este recomandată tuturor copiilor de la 
vârsta de 2 luni pentru a le proteja atunci când sunt mai expuși la această infecție. Dacă copilul se află 
într-o situație de risc deosebită (cum sunt cele menționate), desigur, vaccinarea este și mai 
importantă. Vaccinul se administrează cu o injecție împreună cu alte vaccinuri. Eficacitatea vaccinării 
cu hemofilie este foarte mare, la 99%. Vaccinarea este recomandată tuturor copiilor până la vârsta de 
5 ani, iar în ultimii ani numai persoanelor cu risc sporit, cum ar fi cele cu splină sau condiții imune 
speciale. 

Efectele secundare sunt rare și ușoare. 

La locul injectării, pot apărea roșeață, umflare sau durere; aceasta este de obicei un fenomen modest 
și tranzitoriu, mai frecvent la copiii mai mari. Poate apărea și febră, de obicei sub 38,5 ° C, ușoară 
iritabilitate, somnolență, uneori vărsături sau diaree. Aceste fenomene sunt foarte rare și vizibile la 
copii mici, de intensitate ușoară și dispar în 1-2 zile de la vaccinare. Reacțiile alergice la componentele 
vaccinului sunt excepționale ca la toate vaccinurile. 

Când să amânați 
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Această vaccinare, la fel ca și cealaltă, trebuie amânată temporar atunci când copilul are o boală 
acută cu febră generalizată sau tulburări generale relevante din punct de vedere clinic. 

Când nu trebuie să vaccinați 

Nu există situații clinice care să nu permită această vaccinare, cu excepția reacțiilor alergice foarte 
grave la substanțele conținute în vaccin sau la administrarea prealabilă a aceluiași vaccin. 

Vaccinul este obligatoriu din 2017 

 

Vaccinarea împotriva 

rujeolă, rubeolă, oreion, varicela 

Vaccinarea împotriva rujeolei, rubeolei, oreionului și varicelei este în prezent obligatorie din anul 
2001. Pentru cohorta nascut in 2017 varicela este de asemenea obligatorie 

In plus fata de vaccin „tripla“ impotriva rujeolei, oreionului si rubeolei este de asemenea disponibil 
„quad“, în care, în plus față de rujeolă, oreion și rubeolă a fost adăugat componenta pentru a preveni 
varicela. Aceste vaccinuri sunt compuse de asocierea în același flacon cu trei sau patru tulpini de virus 
și viu „atenuat“, adică, supuse unor modificări adecvate care le fac în imposibilitatea de a provoca 
boli si la fel de capabile să stimuleze producerea de anticorpi eficiente. 

Utilizarea formulărilor "triple" sau "cvadruplu" este recomandată din mai multe motive: 

este un beneficiu pentru copil deoarece este simultan vaccinat împotriva acestor infecții cu o injecție 

este un beneficiu pentru comunitate, deoarece circulația redusă a virușilor protejează indirect și 
ceilalți copii și adulți mai mari. 

Vaccinul se administrează pe brațul superior al brațului subcutanat. 

Vaccinul combinat este recomandat pentru toate nou-născuții și poate fi administrat din primul an de 
viață (a 365-a zi de viață 

înainte) sau chiar înainte, în cazuri speciale. Pentru a finaliza imunizarea, se administrează oa doua 
doză de 5-6 ani. Vaccinul poate fi administrat concomitent cu alte vaccinuri. 

Vaccinarea cu vaccinul combinat poate fi efectuat la pacienții care au avut deja una sau mai multe 
boli naturale (probabil fără știrea lor, apare ca frecvent pentru rubeola si oreion) sau care au fost deja 
vaccinate la una dintre aceste boli. 

Precauțiile, contraindicațiile și posibilele efecte secundare ale acestui vaccin sunt cele raportate în 
prospectele care descriu vaccinurile individuale. 

Vaccinarea împotriva rujeola 

Ce este rujeola? 

Morbidul este o boală contagioasă foarte contagioasă cauzată de un virus care este transmis prin 
primul tract respirator. Se manifestă cu febră mare, tuse persistentă, rinită, conjunctivită și o erupție 
tipică (esantemă). 
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Copilul este întotdeauna foarte experimentat de rujeola, care este considerată pe bună dreptate cea 
mai gravă dintre "bolile infecțioase" comune ale copilăriei din cauza simptomatologiei sale acute și a 
posibilelor complicații. 

Acestea pot include: infecții ale urechii, laringite, pneumonie, trombocitopenie (scăderea numărului 
de trombocite), convulsii, și în special encefalita. Acesta din urmă are loc, în medie, la 1 din 1000 de 
copii cu rujeola si consta dintr-o inflamație severă a creierului care poate lăsa sechele permanente 
(15% din cazuri), cum ar fi convulsii, surditate si retard mental. Boala poate fi fatală în 1-2 cazuri la 
fiecare 1000 pentru complicațiile sale. Mai rar (1 la 100.000), este posibil ca leziuni neurologice 
ireversibile se manifestă în 5-15 ani departe de boala din cauza unei infecții persistente legate de 
virusul rujeolei (panencefalita sclerozantă subacută, PESS). 

 

Vaccinul rujeolic 

Vaccinul împotriva rujeolei este un virus viu al rujeolei, dar este atenuat ca acesta să nu poată 
provoca boala, păstrând în același timp capacitatea de a stimula producerea anticorpilor de protecție. 

Vaccinarea împotriva rujeolei se efectuează simultan cu rubeola și oreion ("vaccin triplu") și invers 
("vaccin cvadruplu"). Vaccinul este administrat prin injecție subcutanată în brațul superior. Forma 
unică a vaccinului nu este disponibilă în prezent pe piață. 

Vaccinarea prin vaccinare se recomandă începând cu primul an de viață (365 de zile pe zi) sau chiar 
înainte în cazuri speciale. 

În orice caz, la orice vârstă după primul an, este util să se efectueze această vaccinare dacă boala nu a 
fost încă contractată. 

Vaccinul este extrem de eficient deoarece provoacă apariția anticorpilor protectoare la 95% dintre 
copiii vaccinați și acest procent este chiar mai mare după 

o a doua doză. Protecția apare deja după 7-10 zile de vaccinare. 

Datorită acțiunii sale rapide de vaccin rujeola poate preveni boala, chiar și după infecție, cu condiția 
ca administrarea are loc în primele 2-3 zile de la contactul copilului cu bolnavi. 

O a doua doză de vaccin de 5-6 ani trebuie utilizată pentru a crește procentul copiilor cu o bună 
protecție 

Când să amânați 

Circumstanțele în care trebuie amânată această vaccinare sunt: 

• pancreatită acută cu febră generalizată sau turbulentă care prezintă relevanță clinică; 

administrarea recentă de imunoglobuline, sânge sau plasmă, produse care pot împiedica un bun 
răspuns imun la vaccin; 

administrarea recentă a unui alt vaccin pe bază de virus viu. 

Când nu trebuie să vaccinați 

Acest vaccin nu trebuie administrat în următoarele cazuri: 
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defect grav în sistemul imunitar din cauza bolii sau la tratamente reacții alergice severe la 
constituenții vaccinului (de exemplu. neomicină sau gelatină) sau o doză anterioară de același vaccin.  

 

Efecte secundare 

Vaccinul este bine tolerat. Efectele secundare atribuite vaccinului anti-tumoral nu sunt foarte 
frecvente. 

Reacțiile locale (roșeață, umflături) la locul injectării sunt posibile. 

La 7-14 zile după vaccinare, bebelușul poate prezenta creșteri febrile moderate și de scurtă durată (1-
2 zile), dar în 5-15% 

vaccinat poate ajunge la 39 ° C. 

Uneori este posibil să prezentați semne ale unei boli răceli comune sau o boală similară cu rujeolă 
atenuate, cu pete roșiatică a pielii, tuse și ochii roșii, pe termen scurt și o rezoluție rapidă spontană, 
nu contagioasă și nu cauzează complicații. Reacțiile adverse majore, cum ar fi numărul de trombocite 
(adică scăderea numărului de trombocite) sunt foarte rare și favorabile evoluției; în timp ce bolile 
naturale pot provoca complicații severe și permanente. 

Ca orice altă substanță străină organismului, acest vaccin poate provoca rar reacții alergice specifice. 

Vaccinarea împotriva rubeolei 

Ce este rubeola? 

Rubella este o boală infecțioasă provocată de un virus transmis prin aer. 

În cazul în care are loc mai devreme după naștere, vine ca o boală ușoară în curs de benigne care 
prezinta cu febra, glande umflate (mai ales cele ale gâtului și a gâtului) și erupții cutanate (roșeață) pe 
termen scurt . Ocazional la copii se pot observa sângerări mici ale pielii, la adolescenți și adulți, 
predominant la femei, dureri articulare. 

Complicațiile importante sunt excepționale. 

Rubella este o boală gravă dacă este contractată pentru prima dată în timpul sarcinii. În acest caz, 
există o probabilitate reală ca virusul ajunge la copil prin placenta si provoca leziuni grave, cum ar fi 
avortul și malformații congenitale de diferite severitate încărcat la inima, creierul, ochii și auzul. 

Vaccinul împotriva rubeolei 

Vaccinul rubeolei se face din virusul rubeolic viu atenuat, dar pentru a face în imposibilitatea de a 
provoca boala păstrând în același timp capacitatea de a stimula producerea de anticorpi protectori. 

Vaccinarea împotriva rubeolei se poate face singur (atunci când vaccinul este disponibil în comerț), 
sau simultan cu pojarului, oreionului și vaccinul varicelei ( „triple“ sau „quad“). În orice caz, vaccinul 
este administrat prin injectare subcutanată în partea superioară a brațului. 

Vaccinarea anti-convulsii este recomandată tuturor copiilor începând cu primul an de viață (a 365-a 
zi). 
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De asemenea, este recomandat femeilor care nu sunt imune înainte de a planifica o sarcină sau 
imediat după naștere pentru a le proteja de infecție în cazul unor sarcini ulterioare. 

Astăzi ei vaccinarea masculi, de asemenea, nu atât de mult pentru siguranța lor personală, dar pentru 
a reduce și mai mult circulația virusului rubeolei în populație și de a face chiar și cele mai puțin 
probabil femeilor gravide infectate. 

Vaccinul este foarte eficient deoarece oferă o protecție de 95% mai mare. 

Când să amânați 

Circumstanțele în care trebuie amânată această vaccinare sunt: 

• pancreatită acută cu febră generalizată sau turbulentă care prezintă relevanță clinică; 

• Administrarea repetată a imunoglobulinelor, a sângelui sau a plasmei, produse care pot împiedica 
un răspuns imun bun la vaccin; 

• Recunoașterea administrării unui alt vaccin viu atenuat și viu. 

Când nu trebuie să vaccinați 

Vaccinul antioxidant, singur sau combinat, nu trebuie administrat în 

următoarele circumstanțe: 

defect sever în sistemul imunitar datorat bolilor sau terapiilor; 

reacții alergice severe la componentele vaccinului (de exemplu neomicină sau gelatină) sau 
administrarea anterioară a aceluiași vaccin. 

Efecte secundare 

Vaccinul rubeolic, atât în formă unică, cât și în combinație cu antitumorală, antiparotă și 
antibacteriană, este bine tolerat. 

Efectele secundare atribuite vaccinului antioxidant sunt mai puțin frecvente. 

Într-un număr mic de copii vaccinați (5-15%) va confirma febra usoara, cateva specificatii pe piele si 
inflamarea ganglionilor limfatici gat la 5-12 zile după vaccinare distanța. 

Foarte rar la copii, mai frecvent la adolescenți și femei adulte, este posibil să apară dureri articulare 
pe termen scurt la 1-3 săptămâni după vaccinare. 

Artrita cronică a fost raportată mai rar la subiecții adulți. 

Ca orice altă substanță străină organismului, acest vaccin poate provoca rar reacții alergice. 

 

Vaccinarea împotriva 

oreion 

Ce naiba? 
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Parotita, numită în mod obișnuit "urechi", este o boală infecțioasă provocată de un virus transmis 
prin aer. Acesta apare de obicei cu o zonă mărită în fața urechii, cauzată de inflamația glandei salivare 
numită parotidă, de una sau de ambele părți. Glandele salivare se pot umfla, de cele mai multe ori 
dureri de cap, mai mult sau mai puțin febră și dureri abdominale apar simultan. Importanța acestei 
boli provine de la complicatiilor sale: meningo-encefalite, auz leziuni de organe, pancreatită și, în 
cazul în care are loc după pubertate, orhita si ooforitei (inflamatie a testiculelor si ovarelor), cu risc de 
infertilitate. 

Vaccinul împotriva oreionului 

Vaccinul oreionul este facut din virus viu dar atenuat, astfel încât este în imposibilitatea de a provoca 
boala păstrând în același timp capacitatea de a stimula producerea de anticorpi protectori. 

Vaccinarea împotriva parotitei se realizează concomitent cu vaccinul împotriva rujeolei, rubeolei și / 
sau varicelei (vaccinul "triplu" sau "cvadruplu"). Ambele vaccinuri sunt administrate prin injectare 
subcutanată în brațul superior. 

Vaccinarea prin vaccinare cu paracetamină este recomandată tuturor copiilor, începând cu primul an 
de viață (a 365-a zi). Cu toate acestea, vaccinul poate fi administrat la orice vârstă și vaccinarea unui 
subiect deja imunizat (pentru vaccinarea anterioară sau pentru depășirea bolii) este bine tolerată. 

Când să amânați 

Circumstanțele în care trebuie amânată această vaccinare sunt: 

boli acute cu febră generalizată sau tulburare clinică relevantă; 

administrarea recentă de imunoglobuline, sânge sau plasmă, produse care pot împiedica un bun 
răspuns imun la vaccin; administrarea recentă a unui alt vaccin pe bază de virus viu. 

Când nu trebuie să vaccinați 

Vaccinul anti-parotid nu trebuie administrat în următoarele condiții: 

defect sever în sistemul imunitar datorat bolilor sau terapiilor; 

reacții alergice severe la componentele vaccinului (de exemplu neomicină sau gelatină) sau 
administrarea anterioară a aceluiași vaccin. 

Efecte secundare 

Efecte secundare atribuite vaccinului oreion sunt rare: după câteva zile, este posibil ca copilul 
prezintă o ușoară umflare a glandei parotide si febra pe termen scurt, inflamația meningelui la 
evoluție extrem de benigne. 

Ca orice altă substanță străină acest vaccin poate provoca, rar, reacții alergice specifice. 

Vaccinarea împotriva 

varicela 

Ce este langul? 
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Varicela este o boală infecțioasă, în special infecțioasă, cauzată de un virus care se transmite prin 
contact direct cu leziuni ale pielii sau prin respirație. 

Aceasta are loc, în general, nu febra foarte mare, stare generală alterată și o erupție cutanată tipică, 
caracterizată prin papule mici, de culoare roz, care apare în valuri timp de 3-4 zile, piept, fata, 
picioare, dar, de asemenea, în gură, în anus, vagin și urechi. 

Aceste papule provoca mâncărimi severe și să evolueze în vezicule, pustule și divizări în final 
granulate destinate să cadă. În unele cazuri, aceste simptome pot fi însoțite de tuse puternică. 

Complicațiile la copil nu sunt frecvente. Daca varicela este contractat la începutul sarcinii poate 
provoca malformații fetale (leziuni oculare, alterarea membrelor, retard mintal), iar în cazul în care a 
contractat în ultimele zile de sarcină, aceasta poate provoca o varicela foarte severă în mama și la 
copil, cu risc de deces. 

La persoanele care au un sistem imunitar compromis și, într-o măsură mai mică, în adolescenți și la 
varicelă adultă începe într-o formă mai severă, cu un risc mai mare de complicatii pulmonare si 
neurologice, comparativ cu copilul. 

O manifestare tardivă a infecției este herpes zoster, care se observă în 15 cazuri din 100 de persoane 
care au avut varicela; Aceasta se datorează persistența virusului în ganglionul care reactivează și 
acest risc crește odată cu vârsta. 

Vaccinul împotriva varicelei 

Vaccinul împotriva varicelei este alcătuit din virus viu și atenuat. Acesta poate fi administrat după 12 
luni de trai singur sau combinat cu vaccinul împotriva rujeolei, oreionului și rubeolei ( „quad“). În 
regiunea noastră, vaccinarea împotriva varicelei este oferit tuturor sugarilor, adolescenți și adulți care 
nu au avut anterior boala. 

Vaccinul trebuie administrat subcutanat și sunt furnizate două doze. 

Când să amânați 

Circumstanțele în care trebuie amânată această vaccinare sunt: 

boli acute cu febră sau afecțiuni generale considerate importante din punct de vedere clinic; 

administrarea recentă de imunoglobuline, sânge sau plasmă, produse care pot împiedica un bun 
răspuns imun la vaccin; 

administrarea recentă a unui alt vaccin bazat pe viruși vii atenuați. 

Când nu trebuie să vaccinați 

Vaccinul antivariat nu trebuie administrat în următoarele condiții: 

defect sever al sistemului imunitar datorat bolilor sau terapiilor 

reacții alergice severe la componentele vaccinului sau administrarea prealabilă a aceluiași vaccin. 

Efecte secundare 



All. 3D 
 

19 
 

Vaccinul împotriva varicelei, fie în formă unică, fie în asociere cu vaccinul rujeolic, urlian și rubeolic, 
este, în general, bine tolerat. Reacțiile care pot fi atribuite vaccinului sunt ușoare (înroșirea și 
umflarea la locul inoculării); la o distanță de 6 până la 12 zile după vaccinare, bebelușul poate 
prezenta creșteri febrile, de obicei modeste și pe termen scurt, care în 5-15% din vaccin pot ajunge la 
39 ° C. 

În 5% din vaccin poate să apară o ușoară stare de rău. În acest caz, este posibil ca subiectul vaccinat, 
deși rar, să fie contagios. 

Ca orice altă substanță străină organismului, acest vaccin poate provoca rar reacții alergice. 

 

Vaccinarea împotriva bolii de la 

pneumococic 

(streptococcus pneumoniae) 

Ce este pneumococul? 

Este o bacterie larg răspândită și poate fi prezentă fără a da nici un semn de sine, în gât și în nasul 
copiilor și adulților sănătoși. Pneumococul este transmis de la persoană la persoană prin respirație 
prin contact strâns. 

Există multe tipuri diferite (serotipuri) ale acestui germen, care se disting printr-un număr. 

Unele dintre acestea sunt mai frecvent contestate când, în unele cazuri, germenul invadează sângele 
(boala invazivă) și provoacă boli grave și chiar moarte. 

Pneumococul este o cauza majora de sepsis (de asemenea, cunoscut sub numele de infecție a 
sângelui pentru concentrarea masivă a bacteriilor și a produselor lor toxice, cu condiția ca acesta 
prezintă un pericol potențial pentru viață) și meningita (infecția membranei care acoperă creierul) , o 
boală foarte gravă care poate lăsa daune permanente, cum ar fi convulsii convulsive, surditate, 
paralizie motorie, 

retard mintal. Această bacterie poate provoca și alte boli, cum ar fi pneumonia, otita, sinuzita. 
Pneumococul a prezentat, în unele cazuri, rezistență la cele mai frecvent utilizate antibiotice. 

Cele mai vulnerabile grupuri de vârstă de boală "invazivă" sunt copiii de la 0 la 5 ani și adulții cu 
vârsta peste 64 de ani. În fiecare an, în Italia, există aproximativ 5 cazuri de meningita pneumococica 
la 100.000 de copii sub cinci ani, mai frecvent pentru cei din primul an de viață. 

Vaccinul pneumococic 

Vaccinul anti-pneumococ este singura modalitate de a preveni bolile precum meningita și infecțiile 
pneumococice din sânge (septicemie). De asemenea, poate preveni otita pneumococică. În regiunea 
noastră, vaccinul împotriva pneumococilor este oferit gratuit tuturor nou-născuților. În plus, 
vaccinarea este puternic recomandată și gratuit pentru copii, adolescenți, adulți), care prezintă un 
risc crescut de boli pneumococice grave din cauza unor probleme de sanatate, cum ar fi boala de 
celule secera si talasemie, functionale sau asplenia anatomice (de exemplu, funcționalitatea 
insuficientă sau lipsa splinei ), boli pulmonare cronice, afecțiuni asociate cu imunosupresia, bolile 
cardiovasculare cronice, diabetul zaharat, insuficienta 
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rinichi, afecțiuni hepatice cronice (ciroză), pierderea lichidului cefalorahidian. 

Vaccinul antipneumococic conjugat este compus numai din părți ale microorganismului și este 

numit multivalent deoarece protejează de multiple tipuri (serice). Este conjugat cu specificațiile 

proteine, astfel încât acestea să poată fi eficiente și durabile de protecție la toate vârstele. Se 
administrează intramuscular; numărul de doze necesare variază în funcție de vârsta la care începe 
ciclul vaccinului și se oferă de la a doua lună de viață 

Când să amânați 

Această vaccinare, la fel ca și cealaltă, trebuie amânată temporar atunci când copilul are o boală 
acută cu febră generalizată sau tulburări generale relevante din punct de vedere clinic. 

Când nu trebuie să vaccinați 

Există situații clinice care nu permit executarea acestei vaccinare, cu excepția acelor persoane care au 
prezentat reacții alergice severe la substanțele conținute în vaccin sau la o doză anterioară de același 
vaccin. 

Efecte secundare 

În locul injectării este posibil să apară durere, umflare, înroșire; 

fenomene de obicei ușoare și de scurtă durată. 

 

 

Simptomele generale pot fi febrile, în general sub 38,5 ° C, ușoară iritabilitate sau somnolență, 
pierderea temporară a apetitului. 

Ca orice altă substanță străină organismului, acest vaccin poate provoca, de asemenea, rareori reacții 
alergice. 

Vaccinarea împotriva bolii de la 

meningococ 

(neisseria meningitidis) 

Ce este meningococul? 

Meningococcus este o bacterie care se găsește destul de frecvent în gât și nas, unde de obicei nu 
provoacă probleme. Există tipuri diferite (sireotipuri) ale acestui germen, distinse de literele 
alfabetului, iar cele mai frecvente sunt A, B, C, Y, W135. Transmiterea se face personalizat prin 
picăturile respiratorii. În unele cazuri, meningococul atinge sângele și, prin aceasta, alte organe, 
provocând boli invazive, în special meningită sau sepsis 

(infecție larg răspândită în sânge). Aceste boli sunt întotdeauna severe și pot lăsa daune neurologice 
și comportamentale permanente sau pot duce la deces. Mai puțin frecvente sunt alte boli 
meningococice, cum ar fi pneumonia și conjunctivita. 
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Boala afectează mai ales copiii cu vârsta sub 5 ani și, mai presus de toate, este mai frecventă la copiii 
cu vârsta sub doi ani. Un alt grup de vârstă, deși mai puțin frecvent, este cel al adolescenților și 
adulților tineri. În Italia, frecvența bolilor invazive meningococice este mai mică decât în alte țări, în 
special anglo-saxone. 

Vaccinuri împotriva meningococului 

Vaccinarea este cel mai eficient mijloc de reducere a riscului de deces și de afectare permanentă a 
bolii meningococice provocată de serotipurile A, B, C, Y, W-135. Vaccinul conține numai părți ale 
microorganismului. 

Următoarele vaccinuri sunt disponibile pe piață: 

Vaccinul anti-meningococic A, C, Y, W135. Se administrează intramuscular și are ca rezultat o 
protecție pe termen lung. Este oferit gratuit copiilor în a 13-a lună de viață, adolescenților cu vârsta 
de 14-15 ani care nu au fost vaccinați anterior și persoanelor cu patologii care pot predispune la un 
risc mai mare de a dezvolta o boală meningococică. 

Vaccinul anti-meningococ C este administrat intramuscular și are ca rezultat protecția pe termen 
lung. Este foarte eficient împotriva meningococului seric de tip C; numărul de doze necesare variază 
în funcție de vârsta la care începe ciclul vaccinului. 

În regiunea noastră se administrează numai în situații particulare. 

Vaccinul anti-meningococic B. Se administrează intramuscular și are ca rezultat o protecție pe termen 
lung. Acesta este oferit gratuit noilor născuți începând cu a patra lună de viață. Numărul de doze 
necesare variază în funcție de vârsta la care începe ciclul de vaccinare. 

Când să amânați 

Aceste vaccinări, precum celelalte, trebuie amânate temporar atunci când copilul are o boală acută 
cu febră generalizată sau turbidă care este relevantă din punct de vedere clinic. 

Când nu trebuie să vaccinați 

Nu există situații clinice care să nu permită aceste vaccinări, cu excepția subiecților care au avut 
reacții alergice foarte grave la substanțele din vaccin sau la dozele anterioare ale aceluiași vaccin. 

Efecte secundare 

În locul injectării, este posibil să apară durere, umflături, roșeață, de obicei fenomene ușoare și pe 
termen scurt. 

Simptomele generale pot fi febrile, în general sub 38,5 ° C, iritabilitate ușoară sau somnolență, 
cefalee, lacrimi, poftă de mâncare și stare generală de rău. 

Ca orice altă substanță străină organismului, acest vaccin poate provoca, de asemenea, rar reacții 
alergice specifice. 

Vaccinarea împotriva infecțiilor prin 

papilomavirusul 

Ce este papilomavirusul? 
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Virusul papilloma se găsește frecvent pe piele și pe membranele mucoase (cavitatea bucală, organele 
genitale). Se estimează că aproximativ 75% dintre oameni (bărbați și femei) vor intra în contact cu 
virusul în timpul vieții. Există diferite tipuri (serotipuri) ale acestui virus, care se disting printr-un 
număr. Transmiterea are loc în persoană prin contact sexual. În cele mai multe dintre ele 

cazurile în care virusul este eliminat din apărarea naturală a organismului nostru; uneori, totuși, 
acești viruși pot provoca boli. 

Unele tipuri de virusuri sunt cauza non-maligne, dar foarte enervant și dificil de tratat (condiloame 
genitale, de asemenea, cunoscut sub numele de warts). Alte tipuri, numite "risc ridicat", sunt cauza 
unor tipuri de cancer, în primul rând a cancerului de col uterin. Papillomavirusurile cu risc ridicat sunt 
capabile să transforme celulele normale ale celulelor nervoase în celule anormale care, după o lungă 
perioadă de timp, pot evolua în cancer. 

Timp de mulți ani, prevenirea acestei tumori utilizează, de asemenea, screening-ul la testul 
Papanicolau, care constă în a lua un eșantion de celule din gâtul uterului, cu scopul de a detecta acele 
anomalii care precedă tumora. Testul Pap este acum însoțit de un alt test, numit test HPV, destinat 
detectării prezenței virusului în celulele gâtului uterului. 

Regiunea Siciliană oferă aceste teste gratuit femeilor cu vârsta cuprinsă între 25 și 64 de ani, în 
conformitate cu criterii bine definite, cu scopul de a identifica și de a face față oricăror probleme 
identificate devreme și cu succes. 

Aceste tipuri de viruși cauzează și alte tipuri de cancer genital la femeie (vagin, vulvă) și la bărbați 
(penis) și unele forme de cancer la ambele sexe (anus, gură, gât). 

Cele mai recente date epidemiologice arată că aproximativ 1/3 din cancerele HPV sunt de sex 
masculin. Din acest motiv, începând din 2015, regiunea Siciliană a decis să ofere această oportunitate 
sănătății chiar bărbaților de vîrstă de douăsprezece ani, precum și femeilor de aceeași vârstă. 

Vaccinuri împotriva papilomavirusului 

HPV este un virus foarte frecvent. Tipurile de virusuri care pot infecta atat barbatul cat si femeia cel 
putin 15 tipuri pot fi responsabile pentru bolile uneori grave, cum ar fi neoplasmele maligne. 

Disponibilitatea actuală de vaccinuri specifice, sigure și eficiente, vă permite să dezvolte o formă 
viabilă de prevenire împotriva leziunilor precanceroase și a cancerelor care afecteaza colul uterin, 
vulvei, vagin si anus cauzate de subtipuri de HPV continute in vaccin. 

Oferta de vaccinare total gratuită a fost lansată în regiunea noastră din august 2008 doar pentru fete 
după 11 ani. 

Decreto Decreto 12 ianuarie 2015 "Modificarea și integrarea ciclului de viață al vaccinului pentru 
viață" a extins oferta vaccinului la copii chiar și după 11 ani. 

Această nouă strategie (vaccinarea ambelor sexe) va contribui, de asemenea, la reducerea circulației 
HPV și, prin urmare, a potențialului său de transmitere. 

Alegerea vaccinării de la această vârstă este benefică, deoarece vaccinul poate oferi o protecție mai 
mare înainte de declanșarea activității sexuale și eficacitatea acestuia este mai mică de 13-14 ani. 

Vaccinul, de regulă, este bine tolerat, nu provoacă infecții sau boli naturale, deoarece nu conține 
virusul viu. 
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Se administrează intramuscular (brațul), este prevăzută în două doze interval de 6 luni, dacă la 
începutul vaccinării se face în vârsta de 15 ani, trei doze, după această vârstă, până la limita indicată 
pentru cele două sexe în rezumatul caracteristicile produsului. 

În regiunea noastră, vaccinul a fost utilizat de la începutul vaccinării împotriva tipurilor virale 6, 11, 16 
și 18, care au permis, de asemenea, prevenirea a 90% dintre verucile genitale. În prezent, există,  de 
asemenea, un vaccin protector suplimentar pentru 9 serotipuri de HPV, cele patru deja prezente în 
tetravalent mai alte serotipuri 5 estimări cu grad mare de risc oncogen 31, 33, 45, 52 și 58.  

Vaccinul este capabil să ne protejeze de infecție prin împiedicarea penetrării virusului în celule, dar 
nu poate elimina virusul după ce a infectat deja membrana mucoasă. De aceea, vârsta adolescentului, 
înainte de a intra în contact cu virusul, este momentul cel mai potrivit pentru a fi supus vaccinării. La 
această vârstă, vaccinul este cel mai eficient. 

Vaccinul este oferit gratuit băieților și fetelor în timpul celui de-al doisprezecelea an de viață. 
Deoarece vaccinul protejează cel mai mult, dar nu toți, virusii "cu risc ridicat", testul Papanicolau sau 
testul HPV vor continua să fie un test indispensabil pentru fiecare femeie. 

Când să amânați 

Această vaccinare, la fel ca și cealaltă, ar trebui amânată temporar în caz de boală acută cu febră 
generalizată sau tulburări generale relevante din punct de vedere clinic. 

Când nu trebuie să vaccinați 

Există situații clinice care nu permit executarea acestei vaccinare, cu excepția acelor persoane care au 
prezentat reacții alergice severe la substanțele conținute în vaccin sau la o doză anterioară de același 
vaccin. 

Efecte secundare 

În locul injectării este posibil să apară durere, umflare, înroșire; 

de obicei, fenomene ușoare și de scurtă durată sau simptome generale, cum ar fi febrile, în general 
sub 38,5 ° C. 

Ca orice altă substanță străină organismului, acest vaccin poate provoca, de asemenea, rar reacții 
alergice specifice. 

Vaccinarea împotriva infecțiilor prin 

rotavirus 

Ce este rotavirusul? 

Rota virusul este un virus care provoacă o formă de gastroenterită. 

Calea principală de transmitere a virusului este aur-fecal, dar uneori difuzia poate apărea și prin 
contact și prin respirație. Deoarece virusul este stabil în mediul înconjurător, transmiterea poate 
apărea prin ingerarea apei contaminate sau a alimentelor sau datorită contactului cu suprafețele 
contaminate. 

În Europa și în restul zonelor temperate ale planetei, virusul are vârfuri sezoniere care, la latitudinile 
noastre, apar în lunile de iarnă din noiembrie până în martie. 
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Rotavirusul este prezent în mediul înconjurător în 6 specii diferite și este cea mai frecventă cauză de 
gastroenterită virală la sugari și copii sub vârsta de 5 ani. În special, la copiii foarte mici (între 6 și 24 
de luni), virusul poate provoca diaree severă și deshidratare. După ce a contractat virusul odată nu dă 
o imunitate suficientă, chiar dacă infecțiile care se contractă în anii următori și la maturitate tind să 
apară într-o formă mai ușoară. 

Vaccinuri împotriva rotavirusului 

Vaccinarea este una dintre armele disponibile astăzi pentru a combate această infecție. 

Există 2 vaccinuri pe piața italiană, una în două doze și una din trei doze. 

Ambele trebuie administrate pe cale orală. 

Administrarea trebuie să aibă loc devreme; prima doză de la 6 săptămâni de viață și ultima doză în 
decurs de 24 sau 32 săptămâni de viață pe baza tipului de vaccin. 

Vaccinul este oferit gratuit copiilor cu factori de risc: 

imunoterapii (cu excepția formelor severe), sugari prematuri, copii cu patologii semnificative 
(cardiopatii, nefropatie). 

Când să amânați 

Boala febrilă acută și severă și diareea sau vărsăturile acute necesită amânarea vaccinării. 

Când nu trebuie să vaccinați 

Există contraindicații la vaccinarea pentru invagnarea intestinală, infecția asimptomatică cu HIV sau 
reacțiile alergice severe la substanțele conținute în vaccin sau la dozele anterioare ale vaccinului. Se 
recomandă să se acorde atenție sugarilor cu imunodepresie. Se recomandă prudență atunci când se 
administrează subiecți aflați în contact strâns cu indivizii imunodeprimați, deoarece a fost observată 
transmiterea virusului vaccinului la contacte nevi-cinați. 

Efecte secundare 

Foarte frecvente sunt apariția febrei, diareei și vărsăturilor. 

Ca orice altă substanță introdusă în organism, acest vaccin poate provoca, de asemenea, reacții 
alergice specifice. 

Dacă apare un efect secundar important al vaccinului, contactați serviciul de vaccinare sau medicul 
dumneavoastră. 

Unele sfaturi utile ... 

dacă după vaccinare: 

- Copilul dumneavoastră este neliniștit 

După vaccinare, copiii pot deveni agitați deoarece prezintă durere la locul injectării sau prezintă 
febră. În acest caz le puteți administra un medicament "paracetamol", care ajută la reducerea durerii 
și a febrei. 

- Copilul are un picior cald, umflat sau înroșit (sau braț) 
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La punctul de injectare, piciorul (sau brațul) se poate spăla sau se poate umfla. Pentru a ușura hassle 

doar aplicați o cârpă curată și proaspătă în zona dureroasă și inflamată. Dacă simțiți că bebelușul are 
o mulțime de durere deoarece răspunde la presiunea minimă pe care o puteți administra 
paracetamol. 

- Copilul dumneavoastră are febră 

Dacă după vaccinare copilul arată cald și înroșit, verificați temperatura. Se recomandă măsurarea 
temperaturii rectale; temperatura axilară este în general mai mică și mai puțin fiabilă. 

Dacă copilul are febră: 

- de a bea din abundență 

- Îmbrăcați-o ușor, fără a o acoperi 

- faceți o baie în apă călduță (nu rece) 

- administrați paracetamol (non-acid acetilsalicid) dacă febra depășește 38,2 ° C-38,5 ° C (rectal 38,7 ° 
C-39 ° C). 

Unele adrese utile pentru a afla 

mai multe prin site-uri de internet: 

www.vaccinarsi.org 

www.epicentro.iss.it/problemi/vaccinazioni/vaccinazioni.asp 

www.pediatria.it 

www.osservatorionazionalescreening.it/content/le-100-domande-sullhpv 

www.salute.gov.it/malattieInfettive/malattieInfettive.jsp 

www.cdc.gov/vaccines/pubs/pinkbook 

www.who.int 

 

Regiunile din Veneto și Emilia Romagna sunt recunoscători, ca sursă de date 


