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Despre vaccinul împotriva diareei infecțioase la sugari și copii mici (rotavirus) 

 

Rotavirușii sunt răspândiți în întreaga lume și constituie principala cauză a îmbolnăvirilor diareice 

(gastroenterită) la sugari și copii mici. Virușii se multiplică în intestinul subțire al bolnavului fiind 

eliminați în cantități mari în scaun. Rotavirușii sunf foarte infecțioși. În general se transmit prin 

contact direct, mai rar prin alimente și apă. Chiar și un număr mic de agenți patogeni pot provoca o 

infecție. 

 

Deoarece virușii rezistă foarte bine în mediul înconurător, prin măsuri igienice nu este posibilă 

împiedicarea infectării la copii mici. Astfel, un procentaj mare al copiilor se îmbolnăvește de diareea 

cauzată de rotavirus în primii ani din viață chiar și de mai multe ori. 

 

Simptome grave pot manifesta copii foarte mici. Simptomele principale sunt diareea apoasă (cu o 

frecvență de până la 20 de ori pe zi), vărsături, febră, de cele mai multe ori asociate cu dureri de 

stomac. Simptomele persistă între 2 – 6 zile. Pierderea de apă (deshidratarea) în urma diereei poate 

periclita viața în special la pacienții mici și de regulă, trebuie tratată la spital. La noi, cazurile de deces 

sunt foarte rare, dar în Uniunea Europeană un copil moare zilnic în urma unei infecții de 

gastroenterită cauzate de rotavirus. 

 

Vaccinul 

Vaccinurile împotriva rotavirusului conțin viruși vii, slăbiți. Există mai multe vaccinuri, fiecare fiind 

foarte eficient împotriva infecției cu rotavirus. În funcție de substanța activă, vaccinul va fi 

administrat prin gură de 2 sau de 3 ori (se va respecta indicațiile producătorului) la o distanță de 

minim 4 săptămâni (administrare orală). Despre începutul instalării imunității și durata acesteia vă 

poate informa medicul dumneavoastră. După încheierea imunizării de bază nu sunt recomandate 

revaccinări. 

 

Cine și când trebuie să se vaccineze? 

Începând cu luna iulie 2013, Comisia Permanentă de Vaccinări (STIKO) recomandă vaccinarea tuturor 

sugarilor împotriva rotavirusului. Vaccinul împotriva rotavirusului cu administrare orală este 

recomandat de la vârsta de 6 săptămâni iar administrarea trebuie începută cât de repede posibil 

până cel târziu la vârsta de 12 săptămâni. Se recomandă ca seria vaccinărilor să fie încheiată cel târziu 

la vârsta de 24 – 32 de săptămâni (în funcție de vaccin). 

 

Vaccinarea poate fi executată concomitent cu alte vaccinări recomandate la această vârstă, împotriva 

difteriei, tusei convulsive, tetanosului, paraliziei infantile, hepatitei B și infecției Hib (vaccinuri penta- 

respectiv hexavalente). De asemenea este posibilă vaccinarea concomitentă cu vaccinul conjuagt 

împotriva pneumococilor recomandată la vârsta de sugar. 

 

Cine nu trebuie să se vaccineze? 

Nu trebuie vaccinate persoanele care se află sub tratament, suferind de o boală acută care se 

manifestă prin stări de febră. În general, nu vor fi vaccinați nici copii cu o boală de deficit imun – 

înnăscută, dobândită sau cauzată de medicamente. Nu trebuie vaccinați sugarii care au suferit un 

blocaj intestinal și copii născuți cu malformații gastro-intestinale. De aemenea, vaccinarea va fi 

amânată și în cazul sugarilor care au diaree și/sau vărsături. 
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Comportament după vaccinare 

Cel vaccinat nu necesită îngrijiri speciale după vaccinare. Vaccinarea poate fi efectuată indiferent de 

administrarea alimentelor, a lichidelor sau a laptei de mamă. 

În cazuri individuale, virușii vaccinului pot fi transmise și persoanelor de contact neprotejate. În 

general, persoanele sănătoase nu se îmbolnăvesc dar, din motive de siguranță pacienții cu sistemul 

imunitar slăbit (de ex. pacienții cu tumori, pacienții aflați sub terapie imunosupresivă) trebuie să 

evite contactul cu sugarul vaccinat pentru o perioadă de cca. 14 zile. 

Persoanele care îngrijesc sugarii proaspăt vaccinați trebuie să fie atenți la măsurile igienice, în special 

la schimbarea scutecului. Vaccinarea unui copil nu prezintă riscuri nici pentru gravidele care trăiesc în 

imediata apropiere. 

 

Posibile reacții generale după vaccinare 

După vaccinare, ca o reacție normală a corpului împotriva vaccinului administrat poate apărea 

frecvent și foarte frecvent (la peste 10 procente a persoanelor vaccinate) febră, diaree, vărsături, 

lipsă apetit și alte probleme gastro-intestinale. În unele cazuri sau cu o frecvență mai mare (între 0,1 - 

1 resp. 1 - 10 procente) apar simptome ale căilor respiratorii sau în cazuri individuale inflamații ale 

urechii medii. Foarte frecvent a fost raportată irascibilitate, în unele cazuri strigăte, tulburări de 

somn, oboseală și somnolență. Ocazional, după administrarea vaccinului împotriva rotavirusului apar 

erupții cutanate. 

De regulă, aceste simptome dispar la scurt timp și fără urmări. Frecvența apariției acestora nu crește 

nici la a doua doză de vaccin. Evoluții grave s-au raportat rar, în studiile efectuate a fost observată o 

frecvență asemănătoare a simptomelor atât la copii grupului de control, care nu au primit vaccinul 

cât și la copii vaccinați. 

 

Sunt posibile complicații în urma vaccinării? 

Complicațiile după vaccinare sunt efecte secundare apărute în urma vaccinării care influențează 

starea de sănătate a persoanei vaccinate. Nu poate fi exclusă riscul puțin mărit al apariției unui blocaj 

intestinal într-o perioadă de 31 de zile, în general în termen de 7 zile după administrarea primei doze 

de vaccin împotriva rotavirusului, în cazuri excepționale și după administrarea celei de a doua doze. 

Simptomele unui blocaj intestinal pot fi dureri pronunțate de stomac, vărsături continue, scaune cu 

sânge, burtă balonată și/sau febră mare. Dacă în perioada menționată apar aceste simptome, 

consultați imediat medicul. Rar s-au raportat reacții alergice de ex. reacții ale pielii (urticarie) sau 

spasme bronșice. Nu s-au raportat alte complicații apărute în urma administrării vaccinelor moderne 

împotriva rotavirusului. 
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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 generale descrise mai sus, 

medicul vă stă cu plăcere la dispoziţie. 

 

Puteți lua legătura cu medicul la: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Disclaimer 

Traducerea originalului foii de explicaţie (data publicării: 03/2016) s-a realizat 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 cauzate de rotavirus 
Schutzimpfung gegen Rotavirus-Erkrankungen 

 
Alăturat găsiţi un buletin informativ despre administrarea vaccinului împotriva bolilor cauzate de 
rotavirus. Acesta conţine informaţiile necesare despre bolile care se evită prin administrarea 
vaccinului, despre vaccinul în sine, despre comportamentul după vaccinare precum şi despre 
posibilele reacţii şi complicaţii. 
Anliegend erhalten Sie ein Merkblatt über die Durchführung der Schutzimpfung gegen Rotavirus-Erkrankungen. Darin sind 
die wesentlichen Angaben über die durch die Impfung vermeidbare Krankheit, den Impfstoff, die Impfung, das Verhalten 
nach der 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. Suferă pacientul de o boală de deficit imun (înnăscută, dobândită sau cauzată de 
medicamente)? 
Besteht bei dem Impfling eine Immunmangelkrankheit (erworben, angeboren, durch Medikamente bedingt)? 

 
□  da  (ja)   □  nu  (nein) 

 
 

2. A primit pacientul în ultimele 6 săptămâni imunglobulină (gamaglobulină) sau i s-a efectuat 
o transfuzie de sânge? 
Hat der Impfling in den vergangenen 6 Wochen Immunglobulin (Gammaglobulin) erhalten oder wurde eine 
Bluttransfusion vorgenommen? 

□  da  (ja)   □  nu  (nein) 
 
 
3.  A suferit pacientul în trecut un blocaj intestinal? 
Hatte der Impfling in der Vergangenheit einen Darmverschluss? 

□  da  (ja)   □  nu  (nein) 
 
 

4. În prezent suferă pacientul de diaree și/sau de vărsături? 
Leidet der Impfling zurzeit unter Durchfall und/oder Erbrechen? 

 
□  da  (ja)   □  nu  (nein) 

 
 
Pentru alte detalii legate de vaccinul împotriva bolilor cauzate de rotavirus consultaţi medicul! 
Falls Sie noch mehr über die Schutzimpfung gegen Rotavirus-Erkrankungen wissen wollen, fragen Sie den Impfarzt! 

 
La data vaccinării vă rugăm să aveţi asupra dumneavoastră carnetul de vaccinări! 
Zum Impftermin bringen Sie bitte das Impfbuch mit! 
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Declarație de consimțământ 
Einverständniserklärung 

 
Pentru administrarea vaccinului împotriva diareei infecțioase la sugari și copii mici (rotavirus) 
zur Durchführung der Schutzimpfung gegen infektiöse Durchfallerkrankung der Säuglinge und Kleinkinder (Rotaviren) 

 
 
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 recomandat împotriva bolilor 

cauzate de rotavirus. 
Ich willige in die vorgeschlagene Impfung gegen Rotavirus-Erkrankungen ein. 

 
□  Refuz vaccinarea. 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 

 
 
Localitatea, data ____________________________________________________________________ 
Ort, Datum 

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

 
 


