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Despre vaccinul împotriva bolilor pneumococice la sugari / infantili – cu vaccin conjugat 

 

 

Infecţiile pneumococice sunt provocate de bacteria Streptococcus pneumoniae. Peste 90 de 

serotipuri sunt cunoscute, însă nu toate sunt dăunătoare omului. Patogenul este transmis pe calea 

aerului. Aproximativ 10% dintre adulţi şi un procentaj mai ridicat dintre copii au pneumococi în zona 

nazofaringiană. Aceştia sunt purtători bacteriali care nu dăunează sănătăţii. În urma unei dereglări 

ale sistemului imunitar se poate ajunge la înmulţirea bacteriilor, fapt care duce la boli pneumococice, 

mai ales la pneumonie sau meningită, infecţii sanguine, otită şi sinuzită. Mai ales în primii ani din 

viaţă sau la o vârstă înaintată dar şi în situaţiile în care sistemul imunitar este mai slăbit sau există o 

predispoziţie faţă de dezvoltarea bolilor cronice aceste bacterii pot provoca infecţii grave iar în urma 

meningitei se pot suferi leziuni la sistemul nervos central sau chiar pierderea auzului. 

 

Vaccinul 

Cele două vaccinuri împotriva pneumococilor prezentate aici sunt aşa numite vaccinuri conjugate. 

Produse printr-o metodă specială, acestea pot fi administrate şi copiilor mici, având un rezultat 

eficace. Acestea conţin particule din învelişul bacterian al patogenului (Polysaccharide) care 

acţionează împotriva celor mai frecvente tipuri de dăunători care sunt responsabili pentru bolile 

pneumococice. Vaccinul conjugat împotriva pneumococilor acţionează atât împotriva bolilor 

pneumococice invazive (infecţii sanguine, meningită şi pneumonie) cât şi împotriva otitei. Ȋn 

Germania sunt disponibile două variante ale vaccinului conjugat: Prevenar 13® acţionează împotriva 

a 13 serotipuri şi este indicat copiilor începând cu vârsta de 6 săptămâni, adolescentilor şi adulţilor. 

Synflorix® acţionează împotriva a 10 serotipuri fiind recomandat copiilor începând cu vârsta de 6 

săptămâni până la 5 ani. 

Vaccinul se administrează intramuscular. Perioadele de vaccinare sunt similare în cazul ambelor 

vaccinuri. Ȋn funcţie de vârstă se administrează între 1 - 3 vaccinuri pentru instalarea imunității: cu 

cât copilul este mai mic cu atât mai multe vaccinări sunt necesare pentru a dobândi imunitate, care 

este mai ales la sugari de o importanţă maximă. Cei născuţi prematur primesc în total 4 vaccinuri. 

Medicul de familie vă poate oferi mai multe detalii în această privinţă. 

 

Vaccinul împotriva pneumococilor se poate administra la copii mici împreună cu celelalte vaccinuri 

indicate, dar în zone diferite (ex. coapsa dreaptă sau stângă, braţul drept sau stâng); în cazul unei 

administrări simultane toleranţa şi efectul vaccinului nu sunt influenţate negativ. Despre începerea şi 

perioada imunității dobândite în urma vaccinării vă poate informa medicul de familie. 

 

Cine trebuie să se vaccineze? 

Vaccinul pneumococic este recomandat tuturor copiilor între 1 - 2 ani, cât mai devreme posibil. 

Ȋn plus, toate persoanele peste 60 de ani ar trebui sa se vaccineze împotriva pneumococilor. 

Vaccinarea împotriva pneumococilor este recomandată şi copiilor, adolescenţilor şi adulţilor cu o 

sensibilitate ridicată în urma unei boli anterioare. 

Pentru copiii peste 2 ani, adolescenţi şi adulţi există, pe lângă vaccinul conjugat şi un aşa numit vaccin 

pneomococic polizaharidic. Medicul vă poate sfătui în legătură cu alegerea vaccinului potrivit. 
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Cine nu trebuie să se vaccineze? 

Ȋn cazul unei boli care se manifestă prin febră vaccinul este recomandat după însănătoşire. Dar: 

infecţii banale nu sunt motiv pentru amânarea vaccinului. Dacă în urma unei vaccinări precedente cu 

acelaşi vaccin au apărut reacţii adverse sau dacă există alergii împotriva vreunei componente ale 

vaccinului, cereţi sfatul medicului. 

Dacă pacientul este predispus la hemofilie care nu-i permite vaccinarea intramusculară, se poate 

administra vaccinul pe proprie răspundere sau prin alte mijloace de injectare. 

 

Comportament după vaccinare 

Persoana vaccinată 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 1 din 10 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 in decursul unei perioade de 2 până la 3 zile, menținându-se foarte rar pentru un timp 

mai îndelungat. Adesea apare în zona inflamată o sensibilitate la presiune care poate deranja la 

mişcare. 

 

De asemenea pot apărea şi simptome generale precum temperatură de 39 °C sau mai ridicată, 

irascibilitate, somnolenţă, tulburări ale somnului sau probleme gastrointestinale (ex. lipsă de apetit, 

greţuri, diaree), erupţii cutanate, dureri musculare sau de încheieturi şi sunt des întâlnite și durerile 

de cap. La ultimele doze de vaccinări la copii, a 3-a sau a 4-a doză dar şi în cazul vaccinării adulţilor s-a 

observat o sensibilitate ridicată la presiune care duce des la îngreunarea mişcărilor. 

 

De regulă aceste reacţii adverse sunt trecătoare şi dispar în scurt timp şi fără urmări. 

 

Sunt posibile complicaţii ca urmare a vaccinării? 

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

izolate se poate ajunge la sugari sau la infantili la o temperatură ridicată cu convulsii febrile, care de 

regulă dispar fără urmări. După vaccin în ceea ce priveşe sugarii sau infantilii s-au observat în cazuri 

individuale stări scurte de şoc care se manifestau prin lipsă de răspuns din partea pacienților şi prin 

slăbirea musculaturii, care însă au trecut repede şi fără consecinţe. 

O reacţie alergică a pielii (ex. urticarie, mâncărimi) sau a căilor respiratorii poate apărea foarte rar 

după administrarea vaccinului conjugat pneumococic, în cazuri singulare poate duce chiar la şoc. 

La sugari şi infantili apar des complicaţii precum febră ridicată sau crampe temporare în cazul 

administrării simultane a vaccinului conjugat sau a vaccinului hexa. Consultaţi medicul de familie. 
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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. 

 

Puteţi lua legătura cu medicul la: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Disclaimer 

Traducerea originalului foii de explicaţie (data publicării: 08/2015) 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 bolilor pneumococice – cu vaccin conjugat 
Schutzimpfung gegen Pneumokokken-Erkrankungen – mit Konjugatimpfstoff 

 

Alăturat găsiţi un buletin informativ despre administrarea vaccinului împotriva bolilor pneumococice  

- cu vaccin conjugat. 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 Pneumokokken-Erkrankungen mit 

Konjugatimpfstoff. Darin sind die wesentlichen Angaben über die durch die Impfung vermeidbaren Krankheiten, 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 împotriva bolilor pneumococice - cu vaccin conjugat 

consultaţi medicul! 
Falls Sie noch mehr über die Schutzimpfung gegen Pneumokokken – mit Konjugatimpfstoff – 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 împotriva bolilor pneumococice  - cu vaccin conjugat. 
zur Durchführung der Schutzimpfung gegen Pneumokokken-Erkrankungen – mit Konjugatimpfstoff 

 

 

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 bolilor pneumococice – 

cu vaccin conjugat. 
Ich willige in die vorgeschlagene Impfung gegen Pneumokokken-Erkrankungen – mit Konjugatimpfstoff – 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 

 

 

 


