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Informare 

despre vaccinul preventiv împotriva vărsatului de vânt (varicelei) 
 

Varicela este o boală foarte contagioasă răspândită pe tot globul, care este provocată de virusul 
varicelo-zosterian. Transmiterea are loc prin contactul fizic direct sau prin respiraţie. 
La circa două săptămâni de la infectare apare erupţia, însoţită de cele mai multe ori de febră: 
pete roşii, mici, izolate, ce se transformă rapid în vezicule (băşicuţe) cu lichid, de mărimea unei 
bobiţe de mazăre, care devin tulburi şi se transformă în câteva zile în cruste. Tipică este 
mâncărimea puternică (prurit). Bolnavul este de regulă contagios 2 zile înaintea apariției erupției 
şi până la 5 zile după apariţia ultimelor vezicule. După vindecarea erupţiei apărute pe piele, unii 
viruși rămân în  celulele nervoase (ganglioni) din măduva spinării și din creier. Ei pot redeveni 
activi, mai ales la vârste înaintate şi în cazul 
persoanelor cu deficit imunitar, provocând zona zoster. 

În cazul copiilor sănătoşi apar rar complicaţii severe în cazul varicelei, cum ar fi suprainfecţiile 
bacteriene ale pielii, encefalită sau pneumonie. În schimb, în cazul adolescenţilor şi adulţilor, 
există un risc mult mai ridicat de complicaţii. Persoanele neprotejate, cu un sistem imunitar slăbit 
, fie congenital, dobândit sau cauzat de medicamente, sunt periclitate în mod ridicat. Pentru 
copiii bolnavi de leucemie, varicela poate avea chiar şi urmări mortale. 

Varicela este periculoasă şi pentru gravidele care nu au avut boala înaintea sarcinii sau nu au 
fost vaccinate împotriva bolii. Îmbolnăvirile până în săptămâna a 20-a pot cauza malformaţii 
severe la copilul nenăscut. Dacă mama neprotejată se îmbolnăveşte în jurul naşterii (5 zile 
înainte, respectiv 2 zile după naştere), există riscul ca nou-născutul să se îmbolnăvească de 
varicelă care-i pune viaţa în pericol. Şi pentru cei născuţi prematur a căror mame au fost 
protejate, boala declanşată în primele 6 săptămâni de viaţă este periculoasă. Dacă varicela se 
declanşează la nou-născuţii prematuri şi la bolnavii cu sistemul imunitar slăbit, se pot prescrie 
medicamente antivirale pentru evitarea complicaţiilor cu urmări grave. O protecţie cu adevărat 
efectivă împotriva varicelei cu orice formă de evoluţie, este oferită doar de vaccinarea din timp. 
 
Vaccin 

Vaccinul este compus din viruşi varicelo-zosterieni, vii, slăbiţi, care se înmulţesc în corpul 
persoanei vaccinate. El este injectat sub piele (injecţie subcutană). Vaccinul împotriva varicelei 
poate fi efectuat începând cu vârsta de (9 până la) 12 luni. 

Despre începutul perioadei de protecție vă poate informa medicul dumneavoastră. Conform 
datelor actuale, după două vaccinări împotriva varicelei nu este necesară revaccinarea. 
 
Cine trebuie vaccinat? 

În cadrul calendarului vaccinărilor se recomandă tuturor copiilor administrarea vaccinului 
împotriva varicelei, vaccinarea urmând să aibă loc între vârsta de 11-14 luni. Pentru a obţine o 
protecţie sigură, toţi copii sunt revaccinaţi între vârsta de 15-23 de luni. Revaccinarea poate fi 
efectuată doar după (4)6 săptămâni de la prima vaccinare. În cazul copiilor care au 
fost vaccinaţi o singură dată va trebui efectuată și cea de-a doua vaccinare. Vaccinarea poate fi 
efectuată în acelaşi timp cu vaccinele împotriva rujeolei, oreionului şi rubeolei (vaccin ROR) sau 
cel mai devreme 4 săptămâni mai târziu. 

În cazul în care nu au avut varicelă şi nici nu au fost vaccinaţi până acum, se recomandă în mod 
general dubla vaccinare pentru: 
 

- copii şi adolescenţi cu vârsta de până la 18 ani 

- femei cu dorinţa de a deveni mame 

-  personal (în cazul primei angajări) în instituţii de îngrijire a copiilor de 
vârstă preşcolară (de ex. grădiniţă) 
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-  personal sanitar, în special în obstetrică-ginecologie, pediatrie, 
oncologie, medicină intensivă şi îngrijirea celor cu deficienţă imună. 

Vaccinul este recomandat pentru toate persoanele neprotejate, pentru care o infecţie ar fi 
deosebit de periculoasă sau care ar putea transmite varicela persoanelor cu factori de risc. 
Acestea sunt în special persoane cu tumori, cu neurodermită severă şi cei aflaţi înaintea 
intervenţiilor respectiv tratamentelor medicinale care slăbesc sistemul imunitar (terapie 
imunosupresivă), cum ar fi înaintea transplanturilor  de organe  resp. bolile severe ale rinichilor. 
Pe lângă aceste persoane este necesară vaccinarea persoanelor aflate în contact cu acești 
pacienți (familie, îngrijitori) , respectiv a personalului medical de îngrijire. 

Vaccinul poate proteja în anumite circumstanţe şi dacă este administrat la câteva zile după o 
posibilă infectare. Vă rugăm să consultaţi în aceste cazuri imediat un medic. 
 
Cine nu are voie să fie vaccinat? 
Cel ce suferă de o boală care cauzeaza febra (peste 38,5 °C) şi care necesită tratament,nu are 
voie sa fie vaccinat. Este interzisă vaccinarea persoanelor alergice la componentele vaccinului.  
În general nu se vaccinează nici persoanele care au un sistem imunitar slăbit. Excepţii sunt 
posibile şi necesare în anumite cazuri. În timpul sarcinii nu este permisă administrarea unui 
asemenea vaccin, pentru că virusul vaccinat poate fi transmis – cel puţin teoretic – fătului din 
pântecul mamei. Din acelaşi motiv trebuie evitată o sarcină cel puţin 1 lună  după administrarea 
vaccinului. Totuși, o vaccinare accidentală în timpul sarcinii nu constituie motiv pentru 
întreruperea sarcinii. 

Pentru a nu influența efectul vaccinării, acesta se va efectua doar după o perioadă de cel puțin 3 
luni după un tratament cu imunoglobulină sau după efectuarea unei transfuzii sanguine. 

În toate aceste cazuri sunteţi sfătuit de medic asupra modalităţilor de protecţie împotriva infecţiei 
cu varicelă. 
 
Comportament după vaccinare 

Persoana vaccinată nu necesită un menajament special, deşi este recomandată evitarea efortului 
fizic pentru o perioadă între 1 şi 2 săptămâni după vaccin. Medicul trebuie să fie informat în cazul 
persoanelor, care tind la reacţii ale sistemului cardio-vascular sau la reacţii alergice imediate 
cunoscute. 

Viruşii din vaccin se pot transmite în situaţii extrem de rare de la om la om. De aceea este 
recomandat ca persoanele cu sistem imunitar foarte slăbit şi gravidele care nu sunt imune să 
evite contactul direct cu persoanele vaccinate, care au băşici de varicelă. Această recomandare 
este valabilă până în ziua a 5-a după ce au apărut ultimele băşici proaspete. 
 

Datorită riscului teoretic de declanşare a sindromului Reye nu este permisă administrarea de 
salicilaţi (de ex. Aspirină) pentru o perioadă de 6 săptămâni după vaccinare. 
 
Posibile reacţii locale şi generale după vaccinare 

După vaccinare este posibilă, pe lângă obţinerea imunităţii dorite şi prin aceasta a protecţiei 
împotriva îmbolnăvirii, la până la 20 la sută dintre cei vaccinaţi, apariţia roşeţii sau a unei inflamaţii 
dureroase la locul înţepăturii, mai ales în cazul adulţilor după administrarea celei de-a doua doză. 
Acestea sunt expresia reacţiei naturale a corpului faţă de vaccin. Cam fiecare a zecea persoană 
vaccinată are o temperatură uşor sau moderat ridicată. La 1-3 la sută din cei vaccinaţi se 
declanşează la 1-4 săptămâni după vaccinare o formă uşoară a varicelei („boala vaccinării“) cu 
băşici izolate şi febră. În cazul pacienţilor cu sistem imunitar slăbit aceste reacţii sunt mai dese şi 
mai grave,astfel încât, de regulă, nu este permisă 
vaccinarea acestora. Cu toate acestea este permisă vaccinarea copiilor bolnavi de leucemie într-
un interval fără simptome (remisie). 
 
Sunt posibile complicaţii ca urmare a vaccinării? 

Complicaţiile ca urmare a vaccinării sunt reacţii foarte rare, apărute ca urmare a vaccinării care 
depăşesc nivelul normal, afectând în mod considerabil starea de sănătate a persoanei vaccinate. 
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Reacţiile alergice după vaccinarea împotriva varicelei sunt foarte rare, iar în cazul unei 
suprasensibilităţi  la substanţele Framicetină/Neomicină nu este permisă administrarea vaccinului 
împotriva varicelei. În cazuri izolate sunt pomenite în literatura de specialitate complicaţii de la 
reacţie alergică imediată până la şoc, o zona zoster sau o pneumonie la persoanele sănătoase şi 
la persoanele cu sistem imunitar slăbit. De asemenea sunt cunoscute doar cazuri izolate de 
transmitere a bolii de la o persoană vaccinată cu 
„boala vaccinării“ (erupţie cutanată) la o persoană de contact cu sistemul imunitar slăbit sau o 
scădere temporară a numărului trombocitelor. Cu toate că există raportări despre îmbolnăviri rare 
a sistemului nervos apărute la scurt timp după vaccinarea împotriva varicelei, nu există nici o 
dovadă privind cauzalitatea. 
 

 
Consilierea prin medic referitoare la posibilele efecte secundare 

În completarea acestui buletin informativ, medicul dumneavosatră vă oferă o consiliere.  

Dacă după administrarea unui vaccin apar simptome care diferă se reacţiile locale şi  
generale descrise mai sus, medicul vă stă cu siguranţă la dispoziţie. 

Găsiţi medicul la: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Disclaimer 

Traducerea originalului foii de explicaţie (data publicării: 09/2014) prin amabilitatea Crucii Verzi 
Germane e.V., la solicitarea Institutului Robert Koch. Textul german este relevant, pentru posibile 
greşeli de traducere nu se poate prelua nicio responsabilitate, precum şi nici pentru actualitatea 
traducerii, în cazul revizuirii ulterioare a originalului german. 
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Numele ___________________________________________________________________ 
Name 

 

Vaccin de protecţie împotriva varicelei 
Schutzimpfung gegen Windpocken 

 
Alăturat găsiţi un buletin informativ despre administrarea vaccinului împotriva varicelei. 
Acesta conţine informaţiile semnificative despre boala care se evită prin administrarea 
vaccinului, despre vaccinul în sine, precum şi despre posibilele reacţii şi complicaţii. 
Anliegend erhalten Sie ein Merkblatt über die Durchführung der Schutzimpfung gegen Windpocken. Darin sind die wesentlichen 

Angaben über die durch die Impfung vermeidbare Krankheit, den Impfstoff, die Impfung sowie über Impfreaktionen und 

mögliche Impfkomplikationen enthalten. 

 
Înaintea efectuării vaccinării este necesară transmiterea următoarelor informaţii: 
Vor Durchführung der Impfung wird zusätzlich um folgende Angaben gebeten: 

 

 
1. Suferă persoana căreia urmează a i se administra vaccinul de o boală a 

sistemului imun (dobândită, congenitală, sau cauzată de medicamente)? 
Besteht bei dem Impfling eine Immunmangelkrankheit (erworben, angeboren, durch Medikamente bedingt)? 

□ da (ja)    □ nu (nein) 

 

 
2. Suferă pacientul de vreo alergie? 

Ist bei dem Patienten eine Allergie bekannt? 

□ da (ja)    □ nu (nein) 

 
dacă da, care: __________________________________________________ 
wenn ja, welche? 

 
 

3. A primit persoana căreia urmează a i se administra vaccinul în ultimele trei 
luni imunoglobulină sau o transfuzie sanguină? 
Hat der Impfling in den vergangenen drei Monaten ein Immunglobulin erhalten oder wurde eine 

Bluttransfusion vorgenommen? 

□ da (ja)    □ nu (nein) 

 

 
4. Pentru vaccinarea femeilor aflate în perioada fertilă: Sunteţi gravidă? 

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

□ da (ja)    □ nu (nein) 

 

 
 
 

Dacă doriţi să aflaţi alte amănunte despre vaccinul împotriva varicelei, întrebaţi medicul ce 
urmează să efectueze vaccinul! 
Falls Sie noch mehr über die Schutzimpfung gegen Windpocken wissen wollen, fragen Sie den Impfarzt! 

 
Aduceţi carnetul de vaccin la programarea pentru administrarea acestuia! 
Zum Impftermin bringen Sie bitte das Impfbuch mit! 
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Declaraţie de consimţământ 
Einverständniserklärung 

 
pentru administrarea vaccinului împotriva varicelei 
zur Durchführung der Schutzimpfung gegen Windpocken (Varizellen) 

 

 
 
Numele persoanei căreia i se administrează vaccinul:    
Name des Impflings 

 
 

născut la:   ________ 
geb. am 

 
 

Am luat la cunoştinţă conţinutul buletinului informativ şi am fost informat de către medicul meu 
în legătură cu vaccinarea  
Ich habe den Inhalt des Merkblatts zur Kenntnis genommen und bin von meinem Arzt/meiner Ärztin im Gespräch ausführlich 

über die Impfung aufgeklärt worden. 

 

 

□ Nu am alte întrebări. 
                     Ich habe keine weiteren Fragen. 

 

 

□ Îmi dau consimţământul pentru administrarea vaccinului recomandat împotriva 

varicelei. 
                     Ich willige in die vorgeschlagene Impfung gegen Windpocken ein. 

 

 

□ Refuz administrarea vaccinului. Am fost informat despre posibilele dezavantaje 

cauzate de refuzul efectuării acestei vaccinări. 
                     Ich lehne die Impfung ab. Über mögliche Nachteile der Ablehnung dieser Impfung wurde ich informiert. 

 

 
 
 

Menţiuni: Vermerke_____________________________________________________________________________ 
 
 
 

 
Localitatea, data: Ort, Datum____________________________________________________________________ 
 
 
 

________________________________  ______________________________ 
Semnătura persoanei vaccinate   Semnătura medicului  
respectiv a tutorelui legal 
Unterschrift des Impflings bzw. des Sorgeberechtigten  Unterschrift des Arztes/der Ärztin 

 

 


