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UNICAT DE PRESA
Saptamana Europeans a Vaccinar ii

- 23-29 aprilie 2018 -

Directia de Sanatate Publica a Iud tului Vaslui celebreaza Saptarnana Europeana a Vaccinarii, in
perioada 23-29 aprilie 2018,.

Saptarnana Europeana a Vaccinarii ( EV) este 0 initiativa regionala condusa si coordonata de Biroul
Regional OMS pentru Europa si este imple entata de Statele Membre ale Regiunii europene.

SEV 2018 are scopul de a sublinia ecesitatea de actiuni COLECTIVE, pentru a garanta ca fiecare
persoana este protejata de bolile prevenibile rin vaccinare.

Tema din acest an "Sa ne protejam i preuna, #Vaccin u rile sunt benefice", incurajeaza oamenii, de
la donatlor la publicullarg, sa progreseze In forturile de crestere a acoperirii vaccinale pentru obtinerea unui
BINE COMUN; pentru acest bine comun, g vernele trebuie sa investeasca in eforturile de vaccinare, actiunile
de promovare trebuie sa puna accentul pe va cinare si oamenii trebuie sa se vaccineze.

Obiectivul general este de a impulsio a 0 actiune mai arnpla pentru vaccinare, cu un centru de atractie
special pe promovarea rolului pe care fiecar 11poate avea in acest efort comun.

Organizatia Mondiala a Sanatatii ~i p rtenerii au obiectivele specifice:
De a sublinia importanta vaccina ii si lacunele existente In acoperirea vaccinala
De a sublinia valoarea vaccinuril r ~i importanta investitiei in eforturile nationale de vaccinare
De a sublinia modurile prin care iecare poate si trebuie sa participe la progresul vaccinarii.

Aceasta campanie subliniaza rolul important al vaccinarii in eforturile regionale si globale de
promovare a sanatatii, asa cum se prevede in lanul European de Actiune pentru Vaccinare, Politica europeans
pentru sanatate "Sanatate 2020", Planul Glo al de Actiune pentru Vaccinare si Agenda ONU 2030 pentru 0
dezvoltare durabila.

Romania se confrunta cu epidemia d rujeola.
In perioada 2016-2018, pana la data e 02 martie 20 18, au fost confirmate 11036 de cazuri de rujeola,

din care 40 decese. Ca rnasura de limitare a e idemiei de rujeola, au fost organizate la nivel national campanii
de vaccinare cu RRO a copiilor nevaccinati ~ incomplet vaccinati. Este necesara 0 acoperire vaccinala de 95%
pentru prima ~i a doua doza de vaccin RRO, entru atingerea nivelului de imunitate a populatiei necesar pentru
a intrerupe transmiterea endernica a virusulu .

Sprijinul politic pentru vaccinare t ebuie mentinut, altfel Europa risca reaparitia bolilor foarte
contagioase care due la imbolnaviri, dizab litati si decese, care vor pune 0 povara considerabila asupra
sistemelor de sanatate. Epidemiile recente su liniaza responsabilitatea regionala care este a noastra, a tuturor,
de a rnentine sub control bolile care pot fi pr venite prin vaccinare.

In Romania, Campania pentru celebr rea SEV este ccordonata de Ministerul Sanatatii prin Institutul
National de Sanatate Publica ~i implemen ata local de Directiile de Sanatate Publica judetene ~i cea a
municipiului Bucure~ti.

Prevenire. Protectie. Vaccinare.


