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Vaccinarea antirujeolică – un drept și o responsabilitate a tuturor 

Rujeola (pojarul) este o boală infecțioasă gravă și foarte contagioasă.  După 

apariția bolii, pot fi tratate doar simptomele acesteia.  

Boala se răspândește  foarte ușor, având o contagiozitate foarte mare, in 

contact direct cu persoana infectată, prin picăturile de salivă răspândite în timpul 

strănutului și al tusei, sau prin obiecte contaminate. 

30% dintre cazurile de rujeola dezvoltă complicații. Complicațiile rujeolei sunt 

frecvente și grave. Astfel, unul din patru copii au nevoie de internare in spital din 

cauza gravității bolii, unul din o mie de cazuri prezintă inflamația creierului (ce poate 

duce la deteriorarea funcției lui) și unul sau două cazuri din o mie se pot solda cu 

deces, în ciuda celor mai bune îngrijiri medicale.  

O persoană bolnavă poate infecta nouă din zece persoane aflate în anturajul 

ei. Riscul este major pentru copiii mai mici de nouă luni care nu pot fi vaccinați și 

care, dacă se îmbolnăvesc, pot degenera în forme grave ale afecțiunii. O categorie 

vulnerabilă o reprezintă și femeile însărcinate, care riscă avort sau naștere 

prematură, în situația în care nu au protecție (prin boala anterioară sau prin 

vaccinare). Și fătul poate fi afectat de virus. 

Rujeola este o boala care poate fi prevenită prin vaccinare. Vaccinul 

protejează și elimină riscul de a dezvolta forme severe ale bolii, complicații sau 

deces în caz de infectare. Datorita vaccinării antirujeolice - pe scară largă din anul 

1980 -  milioane de decese au fost evitate la nivel mondial. Administrarea unei doze 

de vaccin îi protejează pe 93% dintre cei expuși la virus. După a doua doză, 

protecția crește până la 97%, potrivit studiilor.  

Vaccinarea este eficienta daca se atinge un prag (procent de vaccinare) care 

asigura protectia individuală și colectivă. Recomandarea OMS pentru acoperirea 

vaccinală antirujeolică este de 95%, asigurând o bună imunitate comunitară sau 

de grup.  Aceasta înseamna că, atunci când un număr suficient  de persoane sunt 

imune, chiar și cei nevaccinati (ex. nou născuții, cei cu afecțiuni cronice) sunt 

oarecum protejati, pentru ca există un risc mic de răspândire a bolii în comunitate. 

Astfel, vaccinarea devine o norma sociala („vaccinurile protejeaza pe toata 

lumea”), iar a fi „neprotejat” devine un fapt inacceptabil din punct de vedere social, 

din cauza riscurilor pentru ceilalti.  

Regiunea europeană OMS continuă să înregistreze o acoperire vaccinală 
crescută pentru copii și face progrese spre atingerea obiectivelor Planului 
European de Acțiune pentru Vaccinare, inclusiv eliminarea rujeolei. Cu toate 



acestea, încă există grupuri de susceptibilitate, care generează în fiecare an 
suferință și decese care ar putea fi prevenite (exemplul Germaniei, care în anul 2015 
a inregistrat peste 62% din cele aproape 4000 de cazuri de rujeola raportate de 30 
de tari ale UE/ EEA). 

 
În România, vaccinarea antirujeolica se realizează gratuit prin Programul 

National de Vaccinare. În prezent este folosit Vaccinul ROR (impotriva rujeolei, 

oreionului și rubeolei), care se administreaza în doua doze: prima la vârsta de 1 an 

și a doua la vârsta de 5 ani.  

Vaccinul ROR a fost introdus în calendarul național în anul 2005, acoperirile 

vaccinale menținându-se o perioadă de timp peste 95% (ținta OMS). Din 2010 

valorile acestor acoperiri vaccinale au avut o tendință descrescătoare, ajungând în 

anul 2015 la 85,8% (doza I) și la 67% (doza a-II-a).  

Principalele cauze ale declinului acoperirii vaccinale sunt: neprezentarea la 

medicul de familie pentru vaccinare, refuzul vaccinării și – uneori -  lipsa stocului de 

vaccin. O contribuție importantă la refuz și neprezentare au avut-o insuficienta 

informare corectă privind beneficiile vaccinării, dreptul și responsabilitatea de a 

decide, lasând locul unor campanii antivaccinare care au indus o adevarată 

„vaccinofobie”. 

Consecința declinului acoperirii vaccinale a fost izbucnirea, în februarie 2016 , 

în Romania, a epidemiei de rujeolă, majoritatea cazurilor fiind inregistrate la 

categorii de populatie vulnerabilă (acces sau adresabilitate redusă la servicii de 

sănătate, fără medic de familie, migrație în interiorul sau în afara tării).  

Ca măsură de limitare a extinderii epidemiei de rujeolă, la începutul acestui an 

a fost demarată campania suplimentară de vaccinare ROR a copiilor nevaccinaţi 

şi incomplet vaccinaţi pana la varsta de 10 ani. Cu toate acestea, la data de 21 iulie 

2017 erau inregistrate 8 246 cazuri confirmate, din care 32 de decese. 

In aceasta situatie, Ministerul Sanatatii, în colaborare cu Ministerul Afacerilor 

Interne au instituit Măsuri pentru Limitarea Extinderii Epidemiei de Rujeolă, un 

demers amplu ce vizeaza recuperarea vaccinală și atingerea nivelului de imunitate a 

populaţiei necesar pentru a întrerupe transmiterea endemică. 

In prezent, sunt mobilizate resurse umane și financiare, se asigură asistență 

tehnica la nivel national și local, se creaza echipe de intervenție interdisciplinare la 

nivel național,  județean și comunitar, se dezvoltă parteneriate locale și se implică 

lideri de opinie din lumea medicală și nemedicală. Mass media este un partener 

important, fiind orientată spre informarea corectă,  iar strategia de comunicare, 

informare și constientizare a publicului este mai elaborată ca oricând.  

Rămâne doar ca informațiile sa fie echilibrate, bazate pe dovezi, iar cei vizați 

(părinți, bunici sau tutori) să-și depășească neîncrederea sau fobia, să se informeze 

din surse de încredere și să ia decizii conștiente.  



 Surse de informare de incredere/ autorizate despre vaccinuri si vaccinare: 

http://desprevaccin.ro/ 
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