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COMUNICAT DE PRESĂ 
 

Informaţii despre Vaccinul ANTI-POLIOMIELITIC 
 
 

                  
 În judeţul Vaslui se desfăşoară în luna noiembrie campania şcolară de vaccinare 

antipoliomielită, campanie care se adresează elevilor de clasa a II-a şi copiilor din clasa pregătitoare. 

Vaccinul este inclus în Calendarul Naţional de Imunizări şi se administrează gratuit tuturor copiilor 

de vârstă eligibilă. 

 La nivelul judeţului Vaslui sunt catagrafiaţi pentru această campanie şcolară 4.456 copii de 

6 ani (clasa pregătitoare), respectiv 3.747 copii în clasa a II-a.  Campania de imunizare se va realiza 

în cadrul cabinetelor medicale şcolare şi prin intermediul medicilor de familie, acolo unde nu există 

medici medicină şcolară. 

 

Imunizarea este o modalitate de protectie a organismului impotriva unor boli. Anumite 

afectiuni pot provoca moartea copilului sau efectelele lor negative pot lasa sechele pentru tot restul 

vietii individului. De aceea este atat de importanta imunizarea organismului care incepe inca din 

primele zile de viata ale nou-nascutului. Persoanele care nu sunt vaccinate se pot imbolnavi la 

contactul cu microbul care determina acea boala infectioasa, iar forma de boala este grava, cu risc 

mare de complicatii si chiar deces. Dintre persoanele vaccinate, foarte putine se imbolnavesc, iar 

imbolnavirea va imbraca o forma usoara, cu risc foarte mic de complicatii.  

Poliomielita (paralizia infantila) este infectia cauzata de un virus, virusul poliomielitic, care 

se transmite pe cale fecal-orala sau respiratorie si invadeaza sistemul nervos central, putand 

determina paralizii flasce la nivelul membrelor uneori ireversibile, fiind o boala invalidanta.  

                Cu toate ca in multe cazuri infectia este asimptomatica sau produce doar forme usoare, 

exista si cazuri foarte grave, in care prin afectarea centrilor bulbari sau cerebrali poate determina 

paralizia muschilor respiratori si deces.  

                Este o boala epidemica si contagioasa, afectand mai ales copiii sub varsta de 5 ani, singura 

metoda de prevenire recomandata fiind vaccinarea antipoliomielitica. 

               Vaccinul polio inactivat (VPI) contine toate cele trei serotipuri de virus polio din vaccin. 

Virusurile sunt izolate pe un tip de cultura de tesut renal provenit de la maimuta (Vero cell line) si 

inactivate cu formaldehida. Vaccinul contine ca si conservant 2-fenoxietanol si cantitati infime de 

neomicina, streptomicina si polimixina B. Se comercializeaza in seringa pre-umpluta cu doza unica 

si trebuie administrat prin injectie subcutanata sau intramusculara.       

 



         VPI este o injectie, administrata la nivelul bratului sau a coapsei, in functie de varsta.vaccinul 

anti-poliomielitic poate fi administrat in acelasi timp cu alte vaccinuri. 

        Majoritatea persoanelor ar trebui sa primeasca vaccinul anti-poliomielitic cand sunt copii. Copiii 

primesc 5 doze de vaccin VPI, la urmatoarele varste: 

- O doza la 2 luni 

- O doza la 4 luni 

- O doza la 6 luni 

- O doza la 12 luni 

- O doza mai mare la 6-8  ani 

 

Vaccinul VPI este foarte sigur. Există puţine motive pentru care nu ar trebui administrat. Ar 

trebui să amânaţi administrarea vaccinului dacă: 

• Copilul dumneavoastră a avut o reacţie alergică severă la antibioticele: neomicina, streptomicina 

sau polimixin B; 

• Copilul dumneavoastră a avut o reactie alergica la o doza de vaccin anti-poliomielitic. 

 

La ce sa ma astept? 

      Uitati-va dupa orice conditie neobisnuita, ca o reactie alergica, febra ridicata sau comportament 

neobisnuit. 

      Daca o reactie alergica are loc, aceasta ar trebui sa apara la cateva minute pana la cateva ore dupa 

vaccinare. Semnele unei reactii alergice pot include: ingreunarea respiratiei, slabiciune, raguseala, 

tensiune ridicata, mancarime, ameteala, ingalbenire sau umflarea gatului. 

 

Ce trebuie sa fac? 

1. Chemati medicul sau duceti copilul la medic imediat; 

2. Spuneti medicului dumneavoastra ce s-a intamplat, data si timpul cand s-a intamplat si cand a 

fost administrat vaccinul. 

 

De ce inca ne mai vaccinam? 

       In Romania, in zilele de astazi suntem norocosi ca putem uita cati nou-nascuti , copii si adulti au 

fost odata bolnavi datorita acestor boli pe care acum le putem preveni doar cu cateva doze de 

vaccin.Suntem norocosi pentru ca efectele vaccinarii de-a lungul anilor ne permit acum sa ne 

intrebam daca vaccinarea mai este necesara. 

     Foarte multe tari nu sunt la fel de norocoase ca Romania. Poliomielita, hepatita B, rubeola si alte 

boli inca devasteaza multe populatii la nivel global.  

     Este important sa ne vaccinam pentru ca nu vom sti niciodata cand si unde vom fi expusi. 

Transportul international si comertul, atat de dezvoltate astazi fac ca raspandirea bolilor de la o tara 

la alta sa fie la fel de usoara ca aterizarea unui avion. 

      Nu putem sa renuntam la vaccinare. Am vazut efectele scaderii ratelor vaccinarii atat la nivel 

global cat si la nivelul tarii noastre.  
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