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Fișă informativă privind vaccinarea antigripală cu vaccin cu doză 
mare pentru persoanele de peste 60 de ani 
(actualizat octombrie 2021) 
 
Infecțiile respiratorii acute sunt printre cele mai frecvente boli, cauzate de o varietate 
de agenți patogeni diferiți, în special virusuri. Un rol special îl joacă virusul Influenza, 
acel agent patogen care cauzează gripa „reală", care poate apărea epidemic în 
fiecare an. În comparație cu alți agenți patogeni ai bolilor respiratorii acute, virusurile 
gripale provoacă de obicei o boală cu o evoluție mai severă. Cea mai bună protecție 
este vaccinarea prealabilă. Vaccinul antigripal nu protejează împotriva bolilor 
respiratorii acute cauzate de alți agenți patogeni și care, de obicei, au o evoluție mai 
ușoară.  
Gripa este o boală acută asociată cu febră, tuse și dureri musculare și nu 
întotdeauna poate fi deosebită din punct de vedere pur clinic de alte îmbolnăviri ale 
căilor respiratorii. Caracteristic este debutul subit, dintr-o stare perfectă de sănătate. 
În special la persoanele de peste 60 de ani, bolnavii cronici și femeile însărcinate, se 
pot observa adesea evoluții severe ale bolii. Gripa virală apare mai frecvent în 
sezonul rece. Din acest motiv, vaccinarea trebuie făcută de obicei în lunile de toamnă 
(preferabil în octombrie / noiembrie). Vaccinarea poate fi însă efectuată oricând. 
 
Vaccinul 
Deoarece virusurile gripale se modifică încontinuu, vaccinarea antigripală trebuie 
repetată anual cu un vaccin actual. Așa-numitele vaccinuri antigripale sezoniere sunt 
produse anual în conformitate cu recomandarea actuală a Organizației Mondiale a 
Sănătății (OMS) (World Health Organization [WHO]). Recomandarea se face ținând 
cont de virusurile gripale de tip A și B care circulă la nivel mondial. Vaccinul cu doză 
mare de care vorbim aici conține, de asemenea, componentele a două virusuri 
gripale A (A/H1N1 și A/H3N2) și două virusuri gripale B, care pot apărea 
concomitent. Cu toate acestea, chiar dacă, în mod excepțional, componența 
vaccinului nu se schimbă într-un sezon, protecția vaccinală trebuie actualizată, 
deoarece vaccinul oferă protecție pentru cel mult 1 an. 
Vaccinul cu doză mare este aprobat pentru vaccinarea adulților cu vârsta de 60 de 
ani și peste, pentru protecția împotriva unei boli gripale. Este cultivat pe ouă de găină 
și, de preferință, ar trebui să fie injectat în mușchi (în brațul superior, eventual în 
partea laterală a coapsei), sau în anumite cazuri, sub piele. Vaccinul nu trebuie 
injectat în regiunea feselor sau în zonele în care putem întâlni formațiuni nervoase 
mai mari. 
 
În cazul în care acest vaccin antigripal este administrat concomitent cu alte vaccinuri, 
un vaccin trebuie administrat în brațul drept, iar celălalt în brațul stâng. În astfel de 
cazuri pot apărea mai frecvent reacții individuale la vaccin. Medicul dumneavoastră 
vaccinator vă poate oferi informații în acest sens. Imunizarea în urma vaccinării se 
instalează după aproximativ 2-3 săptămâni de la administrare. 
 
 
 
 
 



Cine trebuie vaccinat? 
Comisia permanentă de vaccinare (STIKO) recomandă vaccinarea antigripală pentru 
toate persoanele cu vârsta de peste 60 de ani, de preferință cu vaccin cu doză mare, 
deoarece acestea sunt deosebit de expuse riscului de îmbolnăvire gripală. Vaccinul 
cu doză mare conține o cantitate de antigen de 4 ori mai mare decât vaccinurile 
antigripale convenționale și oferă o protecție mai bună persoanelor aparținând grupei 
de vârstă de 60 de ani și peste. 
 
Cine nu trebuie vaccinat? 
Persoanele care suferă de o boală acută (în special infecție cu stare febrilă) trebuie 
vaccinate doar după însănătoșire. Persoanele care suferă de hipersensibilitate 
severă la oricare dintre componentele vaccinului, nu trebuie vaccinate cu acest 
vaccin. Astfel de cazuri prezintă, de ex., persoanele cu alergie severă dovedită la 
proteinele din ou. 
 
Comportament 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. Ocazional, pacienții pot leșina imediat după (sau chiar înainte 
de) vaccinare, această reacție fiind o reacție de stres la înțepătura de ac. Persoana 
vaccinată nu necesită menajare specială, dar, pentru o perioadă de 3 zile de la 
vaccinare, trebuie evitat efortul fizic neobișnuit. 
 
Posibile reacții adverse locale și generale după vaccinare 
După vaccinare, pot apărea foarte des (la 10% sau mai mult dintre cei vaccinați) 
roșeață și durere la locul injectării și stări de disconfort. De asemenea, pot apărea 
foarte frecvent dureri musculare și dureri de cap. Frecvent (între 1 și mai puțin de 
10% dintre cei vaccinați) apar umflături, noduli sau vânătăi la locul injectării, precum 
și frisoane și febră (37,5 °C și peste). Este posibilă umflarea ganglionilor limfatici în 
apropierea locului injectării. Ocazional (între 0,1 și 1% dintre cei vaccinați) apare 
mâncărime la locul injectării și oboseală. De obicei, aceste reacții apar în primele 3 
zile după vaccinare și dispar în decurs de 3 zile. Ocazional, s-au descris reacții de 
slăbiciune musculară și epuizare, precum și afecțiuni gastrointestinale (greață și 
vărsături, diaree). Rar (la mai puțin de 0,1 % dintre cei vaccinați) apare o senzație de 
slăbiciune sau amețeală, dureri ale articulaților și la nivelul membrelor. În cazuri 
individuale, s-au descris probleme respiratorii (de ex. tuse, dificultăți de respirație, 
senzație de constricție la nivelul gâtului) sau dureri toracice.  
 
Reacțiile locale și generale menționate sunt o manifestare normală a confruntării 
organismului cu vaccinul. De obicei, acestea sunt temporare și dispar rapid fără 
consecințe. 
 
Sunt posibile complicații în urma vaccinării? 
Complicațiile în urma vaccinării sunt acele consecințe foarte rare care depășesc 
cadrul reacțiilor considerate normale în urma vaccinării și care afectează în mod 
semnificativ starea de sănătatea a persoanei vaccinate. După vaccinarea antigripală 
cu vaccinul cu doză mare, sunt posibile rareori reacții alergice, de ex. ale pielii 
(mâncărime, erupții cutanate, urticarie) și ale căilor respiratorii. Doar în cazuri izolate 
au fost raportate reacții alergice imediate sau chiar de șoc. Foarte rar pot apărea 
inflamații vasculare sau poate scădea temporar numărul trombocitelor, cauze pentru 
sângerări care pot apărea. De asemenea, în literatura medicală de specialitate au 



fost descrise foarte rar efecte secundare neurologice în corelare de timp cu 
vaccinarea (de ex. disconfort, inflamații ale nervilor, paralizii temporare, convulsii cu 
și fără febră). 
 
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 antigripală – cu vaccin cu doză mare  

Schutzimpfung gegen Influenza – mit Hochdosis-Impfstoff 

Nume  

Name  

  

Înainte de efectuarea vaccinării, se solicită următoarele informații suplimentare: 

Vor Durchführung der Impfung wird zusätzlich um folgende Angaben gebeten: 

1. Persoana care urmează a fi vaccinată este sănătoasă în prezent? 

da      nu 

1. Ist die zu impfende Person gegenwärtig gesund? 

ja      nein 

2. Are pacientul vreo alergie cunoscută, în special la proteinele din ou? 

da       nu 

dacă da, care 

2. Ist bei der Patientin/ dem Patienten eine Allergie – insbesondere gegen Hühnereiweiß – bekannt? 

ja       nein 

wenn ja, welche 

3. Persoana care urmează să fie vaccinată a prezentat simptome alergice, febră mare sau alte reacții 
neobișnuite după o vaccinare anterioară? 

da       nu 

3. Traten bei der zu impfenden Person nach einer früheren Impfung allergische Erscheinungen, hohes Fieber oder andere 
ungewöhnliche Reaktionen auf? 

ja       nein 

 

În cazul în care doriți să aflați mai multe despre vaccinarea antigripală – cu vaccin cu doză mare – 
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 Influenza – mit Hochdosis-Impfstoff – wissen wollen, fragen Sie die 
Impfärztin / den Impfarzt! 

Zum Impftermin bringen Sie bitte das Impfbuch mit! 

 



Declarație de consimțământ  

în vederea efectuării vaccinării antigripale – cu vaccin cu doză mare 

(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 Influenza - mit Hochdosis-Impfstoff 

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

 

Numele persoanei care urmează să fie vaccinată 

Name der zu impfenden Person 

născut(ă) la 

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 antigripal propus - vaccin cu doză mare. 

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 Influenza – mit Hochdosisimpfstoff – 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. der gesetzlichen Vertretungsperson 


