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Despre vaccinul împotriva hepatitei A 

 

Hepatita A este o inflamaţie acută a ficatului, cauzată de virusul hepatitis-A (HAV). Acest patogen 

este eliminat prin scaunul unui purtător al virusului şi poate fi transmis atât prin contact direct sau 

prin apă poluată cât și prin alimente inadecvat preparate, ca de exemplu scoicile. 

 

Dacă o persoană este infectată cu HAV în timpul copilăriei, boala se manifestă benign de multe ori 

rămânând nedetectată. Ȋnsă cu cât este mai înaintat în vârstă cel infectat, cu atât simptomele devin 

mai pregnante (febră, senzaţii de greaţă, vărsat, dureri abdominale, simptome de gripă, icter). 

Hepatita A – spre deosebire de hepatita B – nu duce la inflamarea cronică a ficatului. La adulţi boala 

se poate derula pe parcursul a luni întregi. Doar în cazuri rare hepatita A poate cauza deces. 

 

Ȋn ultimele decenii în Germania şi în alte ţări industrializate numărul cazurilor de hepatită A s-a redus. 

Ȋn aceste ţări imunitate naturală faţă de această boală au doar persoanele în vârstă care au suferit de 

boală în copilărie. 

În prezent hepatita A este larg răspândită ȋn majoritatea ţărilor din Europa de Sud şi de Est dar şi în 

toate ţările tropicale şi subtropicale. Din această cauza este recomandată vaccinarea împotriva 

hepatitei A înainte de efectuarea călătoriilor în țările respective. 

 

Persoanele care prin activităţile lor profesionale sau personale sunt în pericol de infecţie cu HAV pe 

teritoriul Germaniei trebuie să fie protejate prin vaccinare. 

Un tratament specific împotriva hepatitei A nu este disponibil. Singura modalitate de prevenire a 

hepatitei A constă în vaccinarea la timp împotriva bolii. 

 

Vaccinul 

Vaccinul conţine virusuri de hepatită A moarte care oferă persoanei vaccinate imunitate împotriva 

bolii. Sunt disponibile vaccinuri atât pentru copii cât şi pentru adulţi. Vaccinul se administrează de 2 

ori la un interval de 6 până la 18 luni. Pentru informații privind începerea şi durata efectului 

vaccinului antihepatic cât şi despre reîmprospătarea vaccinului consultaţi medicul de familie. 

Vaccinul este administrat prin injecţie intramusculară. Vaccinul împotriva hepatitei A poate fi 

administrat concomitent cu alte vaccinări. 

 

Cine trebuie să se vaccineze? 

1. Persoanele care călătoresc în ţările unde hepatita A este des întâlnită, mai ales în zonele în care 

igiena alimentară și calitatea apei potabile nu ating standardele necesare. Ȋn privinţa acestor 

zone vă poate informa medicul de familie. 

2. Persoanele care în urma activităţilor profesionale sunt în pericol de infectare respectiv 

persoanele care ar putea transmite boala altor persoane, ca de exemplu personalul medical 

(inclusiv laborator, serviciul de salvare şi de curăţenie, practicanți și studenţi), personalul din 

cadrul centrelor de psihiatrie şi recuperare, personalul din atelierele de lucru pentru persoanele 

cu handicap, personalul din centrele de azil cât şi alte persoane care intră în contact cu apele 

uzate precum canalizarea sau lucrează în domeniul epurării apei, persoanele care lucrează în 

grădiniţe sau în centre de plasament ş.a. (inclusiv cele responsabile cu bucătăria şi curăţenia). 

3. Persoanele care locuiesc în centre psihiartice sau de asistenţă socială. 
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4. Persoanele care nu au imunitate împotriva hepatitei A şi care suferă de o boală cronică a 

ficatului sau pacienţi care necesită des transfuzii de sânge sau componente sanguine (ex. 

hemofilicii), persoane cu un comportament sexual cu un risc ridicat de infectare. 

5. Persoanele care au contact cu bolnavii de hepatită A. Vaccinările periodice sunt efectuate ȋn 

instituţii colective. La persoane născute înainte de 1950 se poate determina prin-o analiză de 

sânge dacă persoana respectivă are deja imunitate impotriva virusului HAV. Ȋnsă vaccinarea fără 

o analiză prealabilă nu este dăunătoare. 

 

Cine nu trebuie să se vaccineze? 

Pacienţilor care se află sub tratament, suferind de o boală acută care se manifestă prin stări de febră 

le este contraindicat să se vaccineze; vaccinul poate fi efectuat de îndată ce simptomele au dispărut. 

Pentru gravide vaccinarea este posibilă în funcţie de analiza individuală de risc. 

Consultaţi medicul de familie în cazul în care sunteţi alergic la vreo substanţă a serului sau aţi 

întâmpinat efecte secundare în urma unei vaccinări anterioare. 

 

Comportament după vaccinare 

Cel vaccinat nu necesită îngrijiri speciale după vaccinare, însă în următoarele 3 zile după administrare 

este de evitat efortul fizic deosebit. Persoanele care au probleme cu tensiunea sau care sunt alergice 

la substanţe care se regăsesc în vaccin trebuie să consulte medicul de familie înainte de vaccinare. 

 

Posibile reacţii locale şi generale după vaccinare 

După vaccinare, în jur de 4% dintre pacienţi suferă de o înroşire a pielii în zona vaccinată sau chiar de 

o inflamare dureroasă. Aceasta este o reacţie normală a corpului împotriva vaccinului administrat dar 

care dispare în decursul unei perioade de până la 3 zile, menținându-se foarte rar pentru o perioadă 

mai lungă. Între 1 - 10% dintre pacienţi suferă de temperatură uşor ridicată, frisoane, dureri de cap 

sau de musculatură, senzaţii de oboseală cât şi de dureri abdominale şi probleme gastrointestinale. 

Valori ridicate ale enzimelor hepatice sunt depistate foarte rar după vaccinare. De regulă reacţiile 

adverse menţionate mai sus dispar la scurt timp fără urmări. 

 

Sunt posibile complicaţii ca urmare a vaccinării? 

Complicaţii după vaccinare care să pună în pericol sănătatea pacientului apar foarte rar. Ȋn unele 

cazuri, dacă pacientul este hipersensibil faţă de vaccinul administrat, după vaccinare se poate ajunge 

la reacţii alergice ale epidermei (precum urticarie, mâncărime) care însă dispar după scurt timp. 

Foarte rar se poate observa un aşa numit „eritem multiform”: erupţie papuloasă cronică sau acută 

care de multe ori este însoţită şi de stare de febră şi simptome generale. Ȋn cazuri individuale, foarte 

rare, la scurt timp după vaccinare s-au raportat dereglări temporare ale sistemului nervos sau 

reducerea numărului de trombocite; o conexiune directă cu vaccinul n-a fost însă stabilită. Cazuri 

izolate de reacţii alergice acute (şoc anafilactic) au fost descrise în literatura medicală de specialitate. 

 

Sfatul medicului referitor la posibilele efecte secundare 

În completarea acestui buletin informativ, medicul de familie vă poate oferi mai multe detalii. 

Dacă după administrarea vaccinului apar simptome care diferă se reacţiile locale şi generale 

descrise mai sus, medicul vă stă cu plăcere la dispoziţie. 
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Puteţi lua legătura cu medicul la: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Disclaimer 

Traducerea originalului foii de explicaţie (data publicării: 10/2014) 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 nici o responsabilitate, precum şi nici pentru actualitatea 

traducerii, în cazul revizuirii ulterioare a originalului german. 
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Numele_______________________________________________________________________ 
Name 

 

Vaccin împotriva hepatitei A 
Schutzimpfung gegen Hepatitis A 

 

Alăturat găsiţi un buletin informativ despre administrarea vaccinului împotriva hepatitei A. Acesta 

conţine informaţiile necesare 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 Hepatitis A. Darin sind die 

wesentlichen Angaben über die durch die Impfung vermeidbare Krankheit, den Impfstoff, die Impfung sowie über 

Impfreaktionen und mögliche Impfkomplikationen enthalten. 

 

 

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

 

1. Ȋn momentul actual pacientul este sănătos? 
Ist der Impfling gegenwärtig gesund? 

 

□  da  (Ja)   □  nu  (Nein) 

 

 

2. Suferă pacientul de vreo alergie?  
Ist bei dem Impfling eine Allergie bekannt? 

 

□  da  (Ja)   □  nu  (Nein) 

 

dacă da, care________________________________________________________________ 
wenn ja, welche 

 

 

3. În urma unui vaccin anterior s-au manifestat la pacient reacţii alergice, temperatură 

ridicată sau alte reacţii adverse? 
Traten bei dem Impfling nach einer früheren Impfung allergische Erscheinungen, hohes Fieber oder andere 

ungewöhnliche Reaktionen auf? 

 

□  da  (Ja)   □  nu  (Nein) 

 

 

Pentru alte detalii legate de vaccinul împotriva hepatitei A consultaţi medicul! 
Falls Sie noch mehr über die Schutzimpfung gegen Hepatitis A wissen wollen, fragen Sie den Impfarzt! 

 

 

La data vaccinării vă rugăm să aveţi asupra dumneavoastră carnetul de vaccinare! 
Zum Impftermin bringen Sie bitte das Impfbuch mit! 
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Declaraţie de consimţământ 
Einverständniserklärung 

 
Pentru administrarea vaccinului ȋmpotriva hepatitei A 
zur Durchführung der Schutzimpfung gegen Hepatitis A 

 

 

Numele pacientului _______________________________________________________________ 
Name des Impflings 

 

 

născ. în data de _____________________________________________________________________ 
geb. am 

 

 

Am luat la cunoştinţă conţinutul buletinului informativ şi am fost informat de către medicul de familie 

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 împotriva hepatitei A. 
Ich willige in die vorgeschlagene Impfung gegen Hepatitis A 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. 

 

 

 

Mențiuni Vermerke ___________________________________________________________________ 

 

 

Localitate, data Ort, Datum _____________________________________________________________ 

 

 

 

________________________________   _____________________________________ 

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

 


