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în vederea efectuării vaccinului împotriva tetanos (virusul tetanos), difterie, pertussis 

(tusea convulsivă), Haemophilus influenza b (Hib), poliomielită (paralizie infantilă) și 

hepatită B 

 

În general se recomandă vaccinarea sugarilor și a copiilor mici împotriva virusului tetanos, 

difteriei, tusei convulsive, îmbolnăvirii Hib, paraliziei infantile și hepatitei B.  

Nici chiar cele mai moderne metode de tratament nu pot împiedica, în cazul celor 

nevaccinați, desfăşurarea și urmările de multe ori grave ale acestor boli infecțioase. 

Împotriva acestor boli protejează doar vaccinările efectuate la timp.  

Pentru protecţie împotriva acestor 6 boli este foarte utilă vaccinarea cu un vaccin combinat. 

Astfel scade numărul injecțiilor necesare iar respectarea calendarului de vaccinări devine 

mai simplă și mai clară. Vaccinurile combinate aprobate în Germania sunt la fel de sigure și 

de eficiente ca și cele individuale.  

 

Tetanosul este o boală infecțioasă care poate provoca moartea. Bacteria regăsită printre 

altele în sol și în praful stradal ajunge în piele prin răni cauzate prin tăiere, sfâșiere, 

mușcături sau julituri sau chiar și prin cele mai mici zgârieturi și se multiplică în corp, 

eliberând substanţa toxică tetanos care cauzează boala. Simptomatologia deosebit de gravă 

este caracterizată de crampele musculare, care în cazul spasmelor musculaturii gâtului pot 

duce la asfixiere. În ciuda metodelor moderne de tratament, 10-20 % dintre cei infectați 

decedează. 

 

Difteria este o boală infecțioasă care poate provoca moartea, cauzată de  toxina produsă de 

bacteria cu același nume, care se transmite pe calea aerului prin infectarea căilor respiratorii. 

Înaintea introducerii vaccinului mulți copii au decedat ca urmare a infecțiilor provocate de 

difteria faringiană, laringiană, nazală și de rană sau au suferit leziuni ale musculaturii inimii. 

Procentul mare de vaccinări a reușit să reducă dramatic cazurile de difterie în Germania. 

Deoarece cazurile sunt în continuare întâlnite la nivel global – printre altele și în țările Est-

Europene, există riscul permanent de contaminare, în special în cazul călătoriilor.  

 

Tusea convulsivă (pertussis) debutează adesea asemenea unei răceli. În decursul evoluţiei 

bolii apar crize severe de tuse, fiind adesea însoțite de dispnee și vărsături. În primele şase 

luni de viaţă tusea tipică poate să lipsească, însă există riscul de stop respirator; de aceea 

infecția este deosebit de periculoasă în special în primul an de viață. Rata complicațiilor 

grave în cazul copiilor este ridicată, poate apărea pneumonia, otita medie și leziuni 

permanente la nivelul creierului. 

 

Bolile provocate de infectarea cu bacteria haemophilus influenzae Typ b (Hib) se numără 

printre cele mai grave boli infecțioase la copiii mici. Cele mai cumplite boli sunt meningita și 

inflamaţia mucoasei laringelui și a epiglotei în combinație cu atacuri de asfixiere (epiglotită). 

Aceste îmbolăviri apar de regulă între vârsta de 5 luni și 3 ani; După vârsta de 5 ani 

îmbolnăvirile devin foarte rare.  

 

Paralizia infantilă (poliomielita) este o boală cauzată de un virus care poate provoca 

paralizia brațelor și a picioarelor însă și a căilor respiratorii, ducând astfel la asfixiere. 

Majoritatea bolnavilor cu paralizie rămân cu sechele. Vaccinul împotriva paraliziei infantile nu 

se mai distribuie din 1998 ca tratament pe cale orală, ci sub forma unui vaccin compus din 

viruși polio inactivi (vaccin cu “viruşi morţi”). Paralizia infantilă nu se mai întâlnește în Europa. 
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Există însă riscul de infectare prin persoane contaminate în urma unei călătorii prin regiunile 

cu un grad ridicat de contaminare polio, în special în Asia și Africa. Vaccinarea împotriva 

paraliziei infantile trebuie astfel efectuată în mod consecvent inclusiv în prezent. 

 

Hepatia B este inflamația ficatului provocată de către un virus. Poate să debuteze cu 

discomforturi similare gripei, precum greață și dureri de articulații, și să ducă ulterior la icter. 

Infecția poate însă să fie lipsită de simptome. Aprox. 1 % din infectați decedează. La 10 % 

din adulții infectați, boala devine cronică, virusul rămânând în organism și putând duce la 

îmbolnăviri grave ale ficatului (ciroză, cancer). La copiii mici și la sugari, infectați de către 

mamă sau alte persoane, boala devine mult mai adesea cronică (ca. 30 resp. 90 %).  

În Germania aprox. 0,5 % din populație este infectată cronic cu virusul de hepatită B. Se 

transmite prin sânge sau fluidele corporale ale personei infectate, printre altele și prin contact 

sexual.  

 

Vaccinul 

Vaccinul împotriva a 6 boli este format din următorii compuși de bază: toxine dezactivate din 

tulpine de difterie și tetanos; părţi ale bacteriei care provoacă tusea convulsivă (vaccin 

acelular pertussis) și părți de înveliș a bacteriei Haemophilus-influenzae de tip b (vaccin 

conjugat Hib); viruși polio dezactivați; părți ale învelișului virusului de hepatită B, dobândite 

prin inginerie genetică cu utilizare celulelor din drojdia de bere. Vaccinul se administrează în 

mușchi (injecție intramusculară). Cu privire la începerea și durata perioadei de protecţiei în 

urma vaccinării vă poate informa medicul dvs.  

 

Cine și când trebuie vaccinat? 

În cadrul calendarului de vaccinări, vaccinul combinat care protejează împotriva virusului 

tetanos, difterie, tusea convulsivă, îmbolnăviri prin Haemophilus-influenzae tip b, paralizie 

infantilă și hepatita B este recomandat tuturor copiilor începând de la vârsta de 8 săptămâni. 

Se recomandă vaccinarea timpurie, încă de la vârsta de sugar, mai exact la vârsta de 2, 3 și 

4 luni, urmat de o vaccinare suplimentară între vârsta de 11 - 14 luni. Toate dozele de vaccin 

trebuie administrate pe cât posibil în perioadele recomandate. Indicație: Conform 

recomandărilor STIKO (Comisia permanentă pentru vaccinare), vaccinul de protecție 

împotriva virusului tetanos, a difteriei, a tusei convulsive și a paraliziei infantile trebuie repetat 

pe perioada frecventării şcolii și în timpul vieţii de adult. 

 

Cine nu trebuie vaccinat? 

Persoanele care suferă de o boală acută cu febră (peste 38,5°C) nu trebuie vaccinate. În 

cazul existenței unei sensibilități pronunțate la unul dintre compușii vaccinului sau dacă în 

urma unei sau a mai multor vaccinuri combinate administrate anterior au apărut simptome 

ale bolii cauzate de agenţii patogeni din vaccin, medicul va informa părinţii despre 

necesitatea vaccinării și despre posibilitatea unor vaccinări ulterioare. Acesta este valabil și 

în cazul copiilor bolnavi cronici sau la copii suspectaţi că suferă de o boală cronică. 

 

Comportament după vaccinare 

Vaccinatul nu necesită menajare specială, trebuie însă evitat efortul fizic neobișnuit de mare 

pe o perioadă de 3 zile după vaccinare.  

La copii care tind să aibă reacții ale sistemului circulator sau la care sunt cunoscute reacţii 

alergice imediate, trebuie informat medicul.  
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Posibile reacții alergice locale și generale după vaccinare  

După vaccinare, pe lângă imunitate și protecție împotriva îmbolnăvirilor, zona vaccinată 

poate să prezinte roșeată sau o umflătură dureroasă. Acestea constituie o reacţie normală a 

organismului la substanţa din conţinutul vaccinului și durează 1-3 zile, rareori pentru o 

perioadă mai lungă. În unele cazuri se inflamează ganglionii limfatici din apropiere. Rareori 

apar manifestări precum umflarea unei extermități întregi (picior sau braț). De asemenea în 

următoarele 1-3 zile pot apărea deteriorăriale stării generale, precum temperatură ridicată, 

simptome similare gripei (frisoane, dureri de cap și ale membrelor, oboseală), tuse, neliniște, 

irascibilitate și strigăte neobișnuite. În egală măsură poate apărea lipsa poftei de mâncare, 

stări de greață, vărsături sau diaree. Adesea poate să apară febră de până la 39°C sau mai 

mare. De regulă, aceste reacții sunt temporare, trec repede și fără urmări. 

 

Sunt posibile complicații în urma vaccinului? 

Complicațiile vaccinului sunt foarte rare și reprezintă reacții depășind limita normală a unei 

reacții adverse la vaccin, afectând în mod vizibil starea de sănătate. În cazuri izolate, după 

vaccinarea cu un vaccin combinat la copii pot apărea crampe febrile, care trec de regulă fără 

urmări. Sunt posibile reacții alergice în urma vaccinării. În urma efectuării vaccinării cu acest 

tip de vaccin, s-au observat doar în cazuri izolate stări temporare de șoc cu lipsă de reacție 

și musculatură flască, care au dispărut repede și fără urmări. 

 

Consiliere de către medic în cazul apariției de efecte secundare posibile după 

vaccinare 

În completare la această broșură explicativă, medicul dvs. vă poate oferi informații 

suplimentare.  

Dacă în urma vaccinării apar simptome care depășesc mult reacțiile temporare locale 

menționate mai sus, medicul vă stă bineînțeles la dispoziție 

 

Datele de contact ale medicului responsabil de vaccinare: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Act de renunțare 

Traducerea originalului foii de explicaţie (data publicării: 11/2014) prin amabilitatea 

Deutsches Grünes Kreuz 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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Nume Name ______________________________________________ 
 
Vaccin împotriva virusului tetanos, difterie, tusea convulsivă, Haemophilus-infl.-tip b 
(Hib), paralizie infantilă și hepatită B 
Schutzimpfung gegen Wundstarrkrampf, Diphtherie, Keuchhusten, Haemophilus-infl.-Typ-b-Erkrankungen (Hib), 
Kinderlähmung und Hepatitis B 

 
Mai jos aveţi un chestionar cu privire la efectuarea vaccinului împotriva virusului tetanos, 
difterie, tusă convulsivă, îmbolnăvire Hib, paralizie infantilă și hepatita B. Aceasta conține 
informații esențiale cu privire la prevenirea anumitor boli prin vaccinare, despre vaccin și 
vaccinare însă și despre reacțiile și complicațiile posibile.  
Anliegend erhalten Sie ein Merkblatt über die Durchführung der Schutzimpfung gegen Wundstarrkrampf, Diphtherie, 
Keuchhusten, Hib-Erkrankungen, Kinderlähmung und Hepatitis B. Darin sind die wesentlichen Angaben über die durch die 
Impfung vermeidbaren Krankheiten, den Impfstoff, die Impfung sowie über Impfreaktionen und mögliche 
Impfkomplikationen enthalten. 

 
Înaintea efectuării vacciinului, vă rugăm să răspundeți la următoarele întrebări:  
Vor Durchführung der Impfung wird zusätzlich um folgende Angaben gebeten: 

 

1. Este persoana vaccinată în prezent sănătos? 
Ist der Impfling gegenwärtig gesund? 

□ Da (Ja) □ Nu (Nein) 

 

2. A suferit persoana vaccinată o îmbolnăvire a sistemului nervos sau prezintă 
convulsii? 
Hat der Impfling eine Erkrankung des Nervensystems durchgemacht oder besteht ein Krampfleiden? 

□ Da (Ja) □ Nu (Nein) 

 

3. Sunt cunoscute alergii ale persoanei vaccinate? 
Ist bei dem Impfling eine Allergie bekannt? 

□ Da (Ja) □ Nu (Nein)  

 

dacă da, care wenn ja, welche? ______________________________________________ 
 

4. Au apărut la o vaccinare anterioară reacții alergice, precum febră sau reacții 
neobișnuite? 
Traten bei dem Impfling nach einer früheren Impfung allergische Erscheinungen, hohes Fieber oder andere 
ungewöhnliche Reaktionen auf? 

□ Da (Ja) □ Nu (Nein) 

 

Dacă doriți să aflați mai multe despre vaccinul împotriva virusului tetanos, difterie, tusea 
convulsivă, îmbolnăvire Hib, paralizie infantilă și hepatita B, vă rugăm să vă adresați 
medicului! 
Falls Sie noch mehr über die Schutzimpfung gegen Wundstarrkrampf, Diphtherie, Keuchhusten, Hib-Erkrankungen, 

Kinderlähmung und Hepatitis B wissen wollen, fragen Sie den Impfarzt! 

 
Vă rugăm să aveți la dvs . carnetul de vaccinări în momentul vaccinării! 
Zum Impftermin bringen Sie bitte das Impfbuch mit! 
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Declarație de consimțământ 
Einverständniserklärung 

 

în vederea efectuării vaccinului împotriva virusului tetanos, difterie, tusea convulsivă, 
îmbolnăvire Hib, paralizie infantilă și hepatita B 
zur Durchführung der Schutzimpfung gegen Wundstarrkrampf, Diphtherie, Keuchhusten, Hib-Erkrankungen, Kinderlähmung 

und Hepatitis B 

 

(Sunt disponibile şi formulare autocopiative în vederea distribuirii acestora vaccinatului sau 
reprezentantului legal, conform legii privind drepturile pacientului.)  
(Es stehen auch Formulare mit Durchschlag zur Verfügung, um den Impflingen bzw. ihren Sorgeberechtigten gemäß 

Patientenrechtegesetz eine Kopie mitgeben zu können.) 

 

Numele vaccinatului ______________________________________________ 
Name des Impflings 

 

Data nașterii ____________________________________________________ 
geb. am 

 
Am luat la cunoștiință conținutul acestei broșuri explicative și am primit explicații 
clarificatoare din partea medicului meu de familie cu privire la acest vaccin.  
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 acceptul cu privire la vaccinul propus împotriva virusului tetanos, difterie, tusea 

convulsivă, îmbolnăvire Hib, paralizie infantilă și hepatita B. 
          Ich willige in die vorgeschlagene Impfung gegen Wundstarrkrampf, Diphtherie, Keuchhusten, Haemophilus-influenzae- 

         Typ-b-Erkrankungen, Kinderlähmung und Hepatitis B ein. 

□ Refuz vaccinul. Am fost informat cu privire la dezavantajele care pot să  

apară ca urmare a refuzului acestui vaccin.  
         Ich lehne die Impfung ab. Über mögliche Nachteile der Ablehnung dieser Impfung wurde ich informiert. 

 

Mențiuni: Vermerke _________________________________________________________ 
 

Localitate, dată: Ort, Datum___________________________________________________ 

 

______________________________        ______________________________ 

 

Unterschrift des Impflings bzw. des Sorgeberechtigten  Unterschrift des Arztes/der Ärztin 

 

Semnătura vaccinatului sau a 

reprezentantului legal 

Semnătura medicului 

 


