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Rujeola, oreionul și rubeola sunt boli foarte răspândite, cauzate de infecții cu virusuri 
(virusul rujeolei, virusul urlian sau virusul rubeolic) și apar în general la copii, dar și la 
adulți. Vaccinul combinat ROR (MMR) oferă atât protecție împotriva rujeolei cât și 
împotriva oreionului și rubeolei. Nu există medicamente care pot fi folosite pentru a 
vindeca rujeola, oreionul sau rubeola. Numai vaccinul ROR administrat la timp și 
consecvent protejează împotriva acestor boli! 
 
Rujeola este o boală cu evoluție frecvent severă, care se transmite ușor de la o 
persoană la alta. Durează aproximativ 2 săptămâni și este însoțită de febră mare, 
tuse, conjunctivită și o erupție cutanată tipică (exantem). Adesea apar complicații ca 
pneumonia și infecții ale urechii medii. La aproximativ 1 din 1.000 până la 2.000 de 
bolnavi, se dezvoltă o inflamație a creierului (encefalită) care, în aproximativ 30 % din 
cazuri, poate fi fatală sau poate cauza dizabilități psihice și fizice. Cei mai expuși sunt 
în special copiii sub 5 ani și adulții, dar rujeola prezintă un risc deosebit și pentru 
adolescenți, deoarece în cazul acestora apar mai frecvent complicații. Dacă rujeola 
apare în copilărie la vârstă timpurie, există un risc crescut de dezvoltare a bolii rare 
cerebrale PEES, întotdeauna fatală. 
 
Oreionul este o boală virală asociată cu febră, dureri de cap și o inflamare a 
glandelor salivare ("parotidită"). La aproximativ 1 din 10 cazuri apare, în plus, 
inflamarea meningelor (meningită) și, ocazional, a creierului (encefalită). O 
complicație rară, dar tipică este pierderea auzului. La fiecare al 4-lea adolescent sau 
adult, apare și umflarea și inflamația testiculelor ceea ce, în cazuri rare, poate duce și 
la infertilitate.  
 
Rubeola este o boală virală de obicei cu evoluție ușoară, care este însoțită de febră, 
erupție cutanată (exantem) și umflarea ganglionilor limfatici. Nu de puține ori se 
desfășoară fără simptome de boală; și acești bolnavi pot infecta persoanele din jur.  
Dar: în cazul rubeolei în timpul sarcinii, infecția se poate transmite fătului, poate 
provoca avorturi spontane și nașterea unui făt mort sau poate cauza malformații 
severe la nivelul ochiului, urechii, inimii și creierului. 
 
 
Vaccinul 
Vaccinurile împotriva rujeolei-oreionului-rubeolei (ROR) conțin virusuri vii atenuate, 
care se înmulțesc după vaccinare. Vaccinul este injectat sub piele sau în mușchi și 
poate fi administrat, de obicei, simultan cu alte vaccinări, compatibilitatea și 
eficacitatea nefiind afectate. Medicul dumneavoastră vă poate informa cu privire la 
excepțiile de la această regulă și despre începutul instalării imunizării. Conform 
cunoștințelor actuale, după 2 vaccinări ROR nu sunt necesare vaccinări de rapel. 

 
Cine și când trebuie vaccinat? 

Comisia permanentă de vaccinare (STIKO) recomandă vaccinarea copiilor împotriva 
rujeolei, oreionului și rubeolei începând cu vârsta de 11 luni. Pentru o imunizare 



sigură, copiii sunt revaccinați la vârsta de 15 luni (la un interval de cel puțin 4 
săptămâni de la prima vaccinare). 
Vaccinarea poate fi efectuată începând cu vârsta de 9 luni, de ex. înainte înscrierii 
copilului într-o creșă. Dacă vaccinarea se efectuează înaintea vârstei de 11 luni, al 
doilea vaccin trebuie administrat la scurt timp după împlinirea vârstei de 1 an. 
Medicul dumneavoastră vă poate oferi consultanța necesară. 
De asemenea, STIKO recomandă o vaccinare unică împotriva rujeolei (ROR) tuturor 
adulților născuți după 1970 cu istoric de vaccinare necunoscut, ai celor nevaccinați 
sau doar cu un singur vaccin primit în copilărie. Lucrătorii din anumite domenii de 
activitate ar trebui să primească o vaccinare dublă, inclusiv studenții și personalul din 
instituțiile de învățământ cu profil tehnic, profesional și superior. 
 
Legea privind protecția împotriva rujeolei impune dovada unei vaccinări duble 
împotriva rujeolei (cu vaccin ROR sau RORV [MMRV]) pentru copiii și adolescenții 
din instituțiile comunitare, precum și pentru persoanele din anumite domenii de 
activitate (de ex. în unitățile medicale și instituțiile de îngrijire, în unitățile comunitare 
pentru copii și adolescenți), născute după 1970. 
 
Mențiuni:  1. Dacă este posibil, în termen de 3 zile de la contactul cu o persoană 
bolnavă de rujeolă, oreion sau rubeolă, persoanele nevaccinate începând cu vârsta 
de 9 luni sau persoanele care nu au fost vaccinate sau au fost vaccinate doar o 
singură dată sau nu este clară situația de imunizare, ar trebui să primească un vaccin 
ROR. 2. Femeile aflate la vârsta fertilă ar trebui să aibă două vaccinări documentate 
împotriva rubeolei, caz în care determinarea titrului poate fi omisă.  
3. Vaccinarea împotriva rujeolei-oreionului-rubeolei a persoanelor care sunt deja 
imune la una sau mai multe dintre aceste boli este lipsită de riscuri. 
  
 
Cine nu trebuie vaccinat? 
Persoanele care suferă de o boală acută cu febră mai mare de 38,5 °C vor fi 
vaccinate doar după însănătoșire. Persoanele cu o imunodeficiență - congenitală, 
dobândită, cauzată de medicamente – în general nu pot fi vaccinate. În anumite 
circumstanțe sunt posibile excepții. Acești pacienți trebuie să solicite sfatul medicilor 
curanți pentru a afla dacă, cu respectiva imunodeficiență și după evaluarea riscurilor 
și a beneficiilor, pot primi vaccinul ROR. Consultați medicul dacă după o vaccinare 
ROR anterioară au apărut simptome de boală sau dacă există o hipersensibilitate 
severă la componente ale vaccinului. Persoanele cu o alergie severă la proteinele 
din ou (reacție anafilactică după consumul albușului de ou) pot fi, în general, 
vaccinate, dar vaccinarea trebuie efectuată respectând măsurile de precauție 
necesare. 
 
Vaccinarea ROR nu trebuie efectuată la persoanele care au primit imunoglobulină în 
ultimele luni (în interval de 3 până la 8 luni, în funcție de doza preparatului de 
imunoglobulină folosit) sau la care, în aceeași perioadă, s-au efectuat transfuzii de 
sânge (datorită substanțelor protectoare - anticorpi – în sângele donat, vaccinul 
poate rămâne ineficient împotriva virusurilor menționate). Vaccinarea ROR nu trebuie 
făcută femeilor gravide, deoarece există un risc teoretic pentru făt datorită virusurilor 
vaccinului. Din același motiv, trebuie prevenită o eventuală sarcină pentru o perioadă 
de 1 lună după vaccinare. O vaccinare accidentală în timpul sarcinii nu este însă 
considerată un motiv pentru întreruperea sarcinii. 
 



 
Comportamentul înainte și după vaccinare 
În cazul persoanelor predispuse la reacții ale sistemului circulator sau la care este 
cunoscut faptul că dezvoltă alergii imediate, medicul trebuie informat despre aceasta 
înainte de vaccinare. Persoana vaccinată nu necesită menajare specială, dar efortul 
fizic neobișnuit trebuie evitat pentru o perioadă între 1 – 2 săptămâni după vaccinare. 
Virusurile vaccinului nu sunt transmise persoanelor de contact și nu provoacă nici o 
boală. Vaccinarea unui copil este, prin urmare, lipsită de riscuri, chiar dacă locuiește 
împreună cu o femeie însărcinată. 
 
 
Posibile reacții adverse locale și generale după vaccinare 
După vaccinarea ROR, la cca. 10% dintre cei vaccinați poate apărea durere, 
umflătură și roșeață la locul injectării. Aceasta este o manifestare normală a 
confruntării organismului cu vaccinul și apare în termen de 1 - 3 zile după vaccinare, 
rar durează mai mult. Ocazional (între 0,1 și 1%) se umflă ganglionii limfatici din 
apropiere. Frecvent (între 1 și 10%) pot apărea simptome generale, cum ar fi dureri 
de cap, oboseală, stare generală de disconfort sau afecțiuni gastrointestinale. 
Frecvent, de obicei după 5 până la 12 zile de la vaccinare, se pot dezvolta simptome 
ușoare ale unei infectări cu rujeolă, oreion sau rubeolă, non-contagioasă, așa-numita 
boală vaccinală. Între 5 și 15% dintre cei vaccinați prezintă febră, frecvent 
(aproximativ 2%) asociată, de asemenea, cu o erupție cutanată slabă asemănătoare 
rujeolei. Ocazional, se poate umfla ușor și glanda parotidă. La adolescenți și adulți s-
a observat un disconfort articular temporar, acesta fiind foarte rar în cazul copiilor. 
Foarte rar se umflă ușor temporar testiculele, sau pancreasul reacționează ușor și 
temporar (creșterea nivelului de enzime). De obicei, toate aceste simptome sunt 
temporare și dispar rapid și fără consecințe. 
 
 
Sunt posibile complicații în urma vaccinării? 
Complicațiile în urma vaccinării sunt acele consecințe care depășesc cadrul reacțiilor 
considerate normale în urma vaccinării și care afectează în mod semnificativ starea 
de sănătatea a persoanei vaccinate. Dacă un sugar sau un copil de vârstă mică 
reacționează la vaccinarea ROR cu febră, rareori pot apărea convulsii febrile. Acest 
lucru rămâne, de obicei, fără consecințe. Reacțiile alergice sunt foarte rare. În 
general, acestea se datorează excipienților vaccinului, cum ar fi gelatina sau 
antibioticele (conținute în urme). Un șoc anafilactic s-a raportat doar în cazuri izolate. 
De asemenea, în cazuri izolate s-a ajuns la echimoze după vaccinare din cauza 
reducerii numărului de trombocite. De obicei, acestea dispar rapid și fără consecințe, 
evoluții mai severe existând numai în cazuri izolate. Foarte rar, la adolescenți și 
adulți, s-a observat inflamația prelungită a articulațiilor. Nu există niciun indiciu că 
virusul urlian atenuat folosit în acest vaccin poate cauza meningită. În literatura 
medicală de specialitate au fost raportate foarte rar alte boli ale sistemului nervos (de 
ex. convulsii, disconfort, paralizii temporare) sau inflamații vasculare în corelare de 
timp cu vaccinarea.  
 
Notă: O alergie la proteinele din ou nu constituie contraindicație pentru vaccinarea 
ROR, deoarece virusurile vaccinului împotriva rujeolei și oreionului nu sunt cultivate 
pe ouăle de pui, ci în celulele de pui embrionare (vezi și la "Cine nu trebuie 
vaccinat?").  
 



Informare oferită de medicul vaccinator privind efectele secundare posibile 
În plus față de această fișă informativă, medicul dumneavoastră vă poate oferi o 
consultație suplimentară. În cazul în care, după vaccinare apar simptome care 
depășesc cadrul reacțiilor locale și generale temporare mai sus menționate, medicul 
dumneavoastră vaccinator vă stă de asemenea la dispoziție pentru consultare. 

 

 

 

Datele de contact ale medicului vaccinator: 
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Vaccinare împotriva rujeolei, oreionului și rubeolei 

Schutzimpfung gegen Masern, Mumps und Röteln 

Nume  

Name  

Înainte de efectuarea vaccinării, se solicită următoarele informații suplimentare: 

Vor Durchführung der Impfung wird zusätzlich um folgende Angaben gebeten: 

1. La persoana care urmează a fi vaccinată există vreo imunodeficiență (congenitală, dobândită, 
cauzată de medicamente)? 

Da      Nu 

1. Besteht bei der zu impfenden Person eine Immunmangelkrankheit (erworben, angeboren, durch Medikamente bedingt)? 

ja      nein 

2. Persoana care urmează să fie vaccinată a primit imunoglobulină (gamaglobulină) în ultimele 3 
(până la 8) luni sau a fost efectuată o transfuzie de sânge? 

Da       Nu 

2. Hat die zu impfende Person in den vergangenen 3 (bis 8) Monaten Immunglobulin (Gammaglobulin) erhalten oder wurde eine 
Bluttransfusion vorgenommen? 

ja       nein 

3. Persoana care urmează să fie vaccinată a primit un vaccin în ultimele 4 săptămâni sau este 
planificată o vaccinare împotriva altor boli în următoarele 4 săptămâni? 

Da       Nu 

dacă da, ce vaccin și când 

3. Wurde bei der zu impfenden Person in den vergangenen 4 Wochen eine Schutzimpfung durchgeführt oder ist in den 
kommenden 4 Wochen eine Schutzimpfung gegen andere Erkrankungen geplant? 

ja       nein 

wenn ja, welche und wann 

4. În cazul vaccinării femeilor cu vârstă fertilă: Există în prezent o sarcină? 

Da       Nu 

4. Bei Impfung von Frauen im gebärfähigen Alter: Besteht zurzeit eine Schwangerschaft? 

ja       nein 

Dacă doriți să aflați mai multe despre vaccinarea împotriva rujeolei, oreionului și rubeolei, adresați-vă 
medicului vaccinator! 

Vă rugăm ca în momentul prezentării la vaccinare să aveți asupra dumneavoastră carnetul de 
vaccinări! 

Falls Sie noch mehr über die Schutzimpfung gegen Masern, Mumps und Röteln wissen wollen, fragen Sie die Impfärztin / den 
Impfarzt! 

Zum Impftermin bringen Sie bitte das Impfbuch mit! 



Declarație de consimțământ  

În vederea efectuării vaccinării împotriva rujeolei, oreionului și rubeolei 

(Sunt disponibile și formulare autocopiative pentru a asigura o copie persoanei care urmează să fie 
vaccinată respectiv reprezentantului legal al acesteia în conformitate cu Legea privind drepturile 
pacienților.) 

Einverständniserklärung  

zur Durchführung der Schutzimpfung gegen Masern, Mumps und Röteln 

(Es stehen auch Formulare mit Durchschlag zur Verfügung, um der zu impfenden Person bzw. ihrem gesetzlichen Vertreter 
gemäß Patientenrechtegesetz eine Kopie mitgeben zu können.) 

 

Numele persoanei care urmează să fie vaccinată 

Name der zu impfenden Person 

data nașterii 

geb. am 

 

Am luat la cunoștință conținutul prospectului și medicul meu mi-a oferit informații detaliate în ceea ce 
privește vaccinarea. 

Nu am alte întrebări. 

Îmi exprim acordul să fiu vaccinat/ă cu vaccinul împotriva rujeolei, oreionului și rubeolei. 

Refuz vaccinarea. Am fost informat/ă despre posibilele dezavantaje ale refuzului acestei vaccinări. 

Ich habe den Inhalt des Merkblatts zur Kenntnis genommen und bin von meiner Ärztin / meinem Arzt im Gespräch ausführlich 
über die Impfung aufgeklärt worden. 

Ich habe keine weiteren Fragen. 

Ich willige in die vorgeschlagene Impfung gegen Masern, Mumps und Röteln ein. 

Ich lehne die Impfung ab. Über mögliche Nachteile der Ablehnung dieser Impfung wurde ich informiert. 

 

Mențiuni: 

Vermerke: 

Localitatea, data: 

Ort, Datum: 

Semnătura persoanei care urmează a fi vaccinată    Semnătura medicului 
respectiv a reprezentantului legal   

Unterschrift der zu impfenden Person    Unterschrift der Ärztin/ des Arztes 
bzw. des gesetzlichen Vertreters 


