
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Țara 

Acoperirea 
Vaccinală (%) 

Incidența 
cazurilor 
endemice 
la 1000000 
de locuitori 

Prima 
doză 

A doua 
doză 

Ținta ≥95 ≥95 <1 
Austria 95 89 9,7 

Belgia 96 85 - 

Bulgaria 92 88 23,1 

Cipru 90 88 1,2 

Croația 90 96 1,7 

Danemarca 94 85 0,4 

Estonia 93 92 0 

Finlanda 94 85 0,7 

Franța 90 79 7,3 

Germania 97 93 10,5 

Grecia 97 83 89,4 

Irlanda 92 - 5,3 

Islanda 91 95 3 

Italia 85 83 83,3 

Letonia 93 89 0 

Lituania 94 92 0 

Luxemburg 99 86 1,7 

Malta 93 86 0 

Norvegia 96 91 0 

Olanda 94 91 0,6 

Polonia 96 94 1,4 

Portugalia 98 95 3,1 

Regatul Unit 92 89 2,3 

Republica Cehă 98 93 13,5 

România 86 76 282,8 

Slovacia 95 97 0,9 

Slovenia 92 93 2,4 

Spania 97 95 3 

Suedia 97 95 3 

Ungaria 99 99 3,2 

UE/SEE 93,8 86,7 27,5 

Săptămâna Europeană a Vaccinării  

Să ne protejăm împreună 

20-25 
aprilie 

2019 
# Vaccinurile sunt benefice Prevenire   

Protecție   

Vaccinare 

 Între 1 ianuarie 2018 și 31 decembrie 2018, 30 de State Membre UE/SEE au raportat 12352 cazuri de 
rujeolă, din care 8596 (70%) au fost confirmate cu laboratorul.  

 Cel mai mare număr de cazuri a fost raportat de Franța (2913), Italia (2517), Grecia (2293), România 
(1087), Marea Britanie (953), Slovacia (572) și Germania (542).  

 Rate de notificare peste media UE/SEE (23,9) au fost raportate de Grecia (212,9), Slovacia (105,2), 
România (55,3), Franța (43,5) și Italia (41,5). 

 Au fost raportate la TESSy 35 decese prin rujeolă în România (22), Italia (8), Franța (3) și Grecia (2). 

Distribuția geografică a incidenței rujeolei în România, 2017 

  0.00 – 1.00 
  1.01 – 10.00 
10.01 – 99.90 
99.01 –  

Incidența rujeolei (nr. cazuri/100.000 locuitori) 
INSTITUTUL NAȚIONAL 

DE SĂNĂTATE PUBLICĂ 

CNEPSS 

CENTRUL REGIONAL DE 
SĂNĂTATE PUBLICĂ 

TIMIȘOARA 

CENTRUL NAȚIONAL DE  
EVALUARE ȘI PROMOVARE A  

STĂRII DE SĂNĂTATE 

MINISTERUL  

SĂNĂTĂȚII 
CENTRUL NAȚIONAL DE 

SUPRAVEGHERE ȘI CONTROL 
AL BOLILOR TRANSMISIBILE 

Material realizat în cadrul Subprogramului de evaluare și promovare a sănătății și educație pentru sănătate al Ministerului Sănătății. Pentru distribuție gratuită. 

Acoperirea vaccinală și incidența rujeolei  

UE/SEE, 2017 

Sursa: Vaccination Programmes and Health Systems in the European Union  
Report of the EXPH, Source: ECDC 2018 

Sursa: INSP-CNSCBT http://www.cnscbt.ro/index.php/rapoarte-anuale/1003-analiza-evolutiei-bolilor-transmisibile-

aflate-in-supraveghere-raport-pentru-anul-2017/file 

Sursa: https://ecdc.europa.eu/en/publications-data/measles-notification-rate-million-
population-country-eueea-1-january-2018-31 

Ratele de raportare pentru rujeolă  
(per milion), UE/SEE,  

ianuarie 2018 – decembrie 2018 

Sursa: Monthly measles and rubella monitoring report, February 2019. Stockholm: ECDC; 2019 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMUL NAȚIONAL 

DE VACCINARE 

Activitățile se realizează: 

 la nivelul Institutului Național de 

Sănătate Publică (INSP), prin 

Centrul Naţional de Supraveghere 

şi Control al Bolilor Transmisibile 

(CNSCBT) şi prin structurile de 

specialitate de la nivel regional 

(CRSP); 

www.cnscbt.ro/index.php/calendar

ul-national-de-vaccinare 

 la nivelul serviciilor/birourilor de 

supraveghere şi control al bolilor 

transmisibile din Direcțiile de 

Sănătate Publică (DSP) județene; 

 de către furnizorii de servicii 

medicale de la nivelul 

maternităţilor, din sistemul public 

şi privat; 

 de către furnizorii de servicii 

medicale de la nivelul asistenţei 

medicale primare, în cabinetele 

medicilor de familie. 

Săptămâna  
Europeană  

a Vaccinării 

20-25 aprilie 2019 

Prevenire 

Protecție 

Vaccinare 

# Vaccinurile sunt benefice 

Să ne protejăm împreună 

MINISTERUL 

SĂNĂTĂȚII 

INSTITUTUL NAȚIONAL 

DE SĂNĂTATE PUBLICĂ 

CENTRUL NAȚIONAL DE 
SUPRAVEGHERE ȘI CONTROL AL 

BOLILOR TRANSMISIBILE 

CENTRUL NAȚIONAL DE  
EVALUARE ȘI PROMOVARE A  

STĂRII DE SĂNĂTATE 

CENTRUL REGIONAL DE  
SĂNĂTATE PUBLICĂ  

TIMIȘOARA 

 Previne anual 2,5 milioane decese pe 

plan mondial și reduce costurile 

tratamentului specific de boală. 

 Prin blocarea răspândirii bolilor, copiii 

vaccinați sunt ca „un scut” pentru cei 

din jurul lor: frați prea mici pentru a fi 

vaccinați, colegi de clasă cu condiții 

speciale de sănătate și vârstnici.  

 Este cea mai bună cale să vă 

protejaţi şi să-i protejaţi şi pe ceilalţi 

de boală, indiferent de vârstă. 

VACCINAREA 

Material realizat în cadrul Subprogramului de evaluare și promovare 
 a sănătății și educație pentru sănătate al Ministerului Sănătății.  

Pentru distribuție gratuită. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VACCINURILE 

 Sunt cea mai bună apărare pe 

care o avem împotriva bolilor 

contagioase grave.  

 Mai mult de 100 milioane de copii 

sunt vaccinați anual împotriva 

bolilor, cum sunt: difteria, 

tetanosul, tusea convulsivă, 

tuberculoza, poliomielita, rujeola și 

hepatita B.  

 Vaccinurile rujeolice sunt sigure și 

eficiente. Acestea sunt supuse 

unor testări riguroase și au un 

istoric foarte bun al siguranței după 

50 de ani de când sunt folosite. 

 Două doze de vaccin componenta 

rujeolică oferă aproape 100% 

protecție împotriva rujeolei. 

 În perioada 2000-2016, vaccinarea 

a dus la o scădere cu 84% a 

deceselor prin rujeolă și a prevenit 

20,4 milioane decese, ceea ce 

face din vaccinul rujeolic unul din 

cele mai bune ajutoare pentru 

sănătatea publică. 

RUJEOLA 
 este o boală infecțioasă acută  

 este cauzată de un virus  

 este foarte contagioasă 

 poate declanşa epidemii 

 este de 6 ORI mai infecțioasă decât 

gripa. 

 se transmite rapid în comunitate și 

între comunități, dacă nu există 

imunitate colectivă. 

 este una din cauzele principale de 

deces la copiii mici, cu toate că sunt 

disponibile vaccinuri sigure. 

Simptomele includ febră, tuse, 
rinoree, ochi roșii și erupție 
cutanată. 

1 DIN 5 CAZURI 
● ● ● ● ●  

poate prezenta boli grave ori 
complicații: pneumonie, otită, 
surditate permanentă, encefalită 
sau chiar deces. 

RUJEOLA la nivel european, 

conform OMS Europa: 

Rujeola a ucis 72 copii și adulți în 
Regiunea europeană în anul 2018.  

Conform rapoartelor naționale lunare din 
perioada ianuarie - decembrie 2018 
(primite la 1 februarie 2019), 82596 
persoane în 47 din cele 53 țări au 
contractat rujeola.  

În țările care au raportat date de spitalizare, 
aproape 2/3 (61%) din cazurile de rujeolă 
au fost spitalizate.  

Numărul total de persoane infectate în 
2018 a fost de 3 ori mai mare decât totalul 
raportat în 2017 și de 15 ori mai mare 

decât totalul raportat în 2016. 

RUJEOLA la nivel național, 

conform CNSCBT: 

Numărul total de cazuri confirmate cu 
rujeolă în România, raportate de la 
începutul epidemiei din anul 2016 până la 
data de 22.03.2019 este 16211, din care 
62 de decese.  

În vederea limitării extinderii epidemiei de 
rujeolă din România, au fost organizate 
campanii suplimentare de vaccinare cu 
RRO a copiilor. INSP-CNSCBT 
monitorizează această activitate, iar 
realizările sunt centralizate la nivel național 
și sunt publicate periodic. 

www.insp.gov.ro 

 

http://www.insp.gov.ro/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

Săptămâna Europeană a Vaccinării  
Prevenire   

Protecție   

Vaccinare 20-25 aprilie 2019 # Vaccinurile sunt benefice 

Să ne protejăm împreună 

RUJEOLA 

CNEPSS 

MINISTERUL  
SĂNĂTĂȚII 

INSTITUTUL NAȚIONAL 
DE SĂNĂTATE PUBLICĂ 

CENTRUL NAȚIONAL DE 
EVALUARE ȘI PROMOVARE A  

STĂRII DE SĂNĂTATE 

CENTRUL REGIONAL DE 
SĂNĂTATE PUBLICĂ  

TIMIȘOARA 

CENTRUL NAȚIONAL DE 
SUPRAVEGHERE ȘI CONTROL 
AL BOLILOR TRANSMISIBILE 

Material realizat în cadrul Subprogramului de evaluare și promovare a sănătății și educație pentru sănătate al Ministerului Sănătății. Pentru distribuție gratuită. 

 este foarte contagioasă  

 se transmite rapid dacă nu 
există imunitate colectivă 

 poate declanșa epidemii 

 ●●●●● 

 

 

 

 

1 DIN 5 CAZURI 
poate prezenta boli grave sau complicații:  
otită,pneumonie, surditate permanentă,  
encefalită sau chiar deces. 

 RUJEOLA SE PREVINE  

PRIN VACCINARE 

>20 MILIOANE 
decese au fost 
prevenite începând 

din anul 2000 

 

Vaccinurile pentru prevenirea 
rujeolei sunt sigure și eficiente.  

Două doze de vaccin componenta 
rujeolică oferă aproape 100% 

protecție împotriva rujeolei. 

Să ne adresăm 

medicului 

de familie! 

În epidemia de rujeolă din România, 

începând din anul 2016 până în data de 

22 martie 2019, s-au înregistrat 16211 

cazuri confirmate cu rujeolă, din care 62 

decese. 

VACCINURILE 
sunt cea mai bună apărare pe care o 
avem împotriva bolilor contagioase 

grave și uneori mortale. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VACCINURILE 
 Sunt cea mai bună apărare pe care o 

avem împotriva bolilor contagioase 

grave și uneori mortale.  

 Vaccinurile gripale sunt sigure, 

eficiente și reprezintă măsura 

principală de prevenire a gripei și de 

reducere a impactului epidemiilor de 

gripă. 

Săptămâna  
Europeană  

a Vaccinării 

20-25 aprilie 2019 

Prevenire 

Protecție 

Vaccinare 

# Vaccinurile sunt benefice 

Să ne protejăm împreună 

MINISTERUL 

SĂNĂTĂȚII 

INSTITUTUL NAȚIONAL 

DE SĂNĂTATE PUBLICĂ 
CENTRUL NAȚIONAL DE  

EVALUARE ȘI PROMOVARE A  

STĂRII DE SĂNĂTATE 

CENTRUL REGIONAL DE  
SĂNĂTATE PUBLICĂ  

TIMIȘOARA 

 Consultarea medicului de familie pentru 
simptome care sugerează gripa, inclusiv 
pentru a stabili o eventuală indicație de 
spitalizare;  

 Izolarea voluntară la domiciliu a 
persoanelor care prezintă 
simptomatologie asemănătoare gripei;  

 Respectarea etichetei tusei și strănutului 
(utilizarea de batiste de unică folosință 
sau tuse/strănut la nivelul regiunii interne 
a articulației cotului);  

 Igiena adecvată a mâinilor, în vederea 

reducerii răspândirii virusului;  

 Evitarea aglomerațiilor. 

Recomandări 

Material realizat în cadrul Subprogramului de evaluare și promovare  
a sănătății și educație pentru sănătate al Ministerului Sănătății.  

Pentru distribuție gratuită. 

Protecție pentru cei la risc 

 OMS recomandă ca personalul 

medical și persoanele aflate la risc de 

complicații grave ale infecției gripale, 

să se vaccineze în fiecare an, înainte 

de începutul sezonului de gripă.  

 Din cauza modificărilor antigenice 

continue ale virusului gripal, OMS 

actualizează anual recomandările de 

compoziție a vaccinului, în scopul de a 

ținti virusurile circulante presupuse a fi 

mai frecvente în sezonul următor.  

 OMS Europa elaborează ghidul 

„Ajustarea programelor de vaccinare 

pentru gripă”, în scopul de a sprijini 

programele naționale de vaccinare în 

proiectarea strategiilor de creștere a 

vaccinării în rândul persoanelor din 

grupelor prioritare la risc. 

CENTRUL NAȚIONAL DE 
SUPRAVEGHERE ȘI CONTROL AL 

BOLILOR TRANSMISIBILE 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Datele provenite din State Membre sau 
regiuni care raportează la EuroMOMO 
(sistem european de monitorizare a 
mortalității de toate cauzele) au arătat în 
acest sezon un exces de mortalitate la 
grupele de vârstă 15-64 ani și ≥ 65 ani. 
  

 În fiecare iarnă, în regiunea OMS Europa, se 
estimează până la 60.000 decese prin gripă 
sau complicații ale gripei, la persoane cu 
vârsta ≥ 65 ani. 

 

 Acoperirea vaccinală pentru gripa sezonieră, 
în unele țări europene, inclusiv România, 
este sub ținta recomandată de 75% pentru 
vârstnici, cu toate că această intervenție de 
sănătate publică previne în jur de 37.000 
decese în Uniunea Europeană, în fiecare an. 

 

 Creșterea acoperirii vaccinale la grupele la 
risc (în special la vârstnici) reprezintă 
strategia-cheie de reducere a poverii bolii  

în Regiunea europeană. 

Grupurile prioritare pentru 

vaccinare: 

 gravide; 
 persoane cu vârsta >6 luni cu 

anumite boli cronice; 
 vârstnici rezidenți ai instituțiilor 

pentru vârstnici și persoane cu 
dizabilități; 

 copii cu vârsta 6-59 luni; 
 personal medical. 

PROGRAMUL NAȚIONAL DE 
VACCINARE 

Activitățile se realizează: 

 la nivelul Institutului Național de Sănătate 
Publică (INSP), prin Centrul Naţional de 
Supraveghere şi Control al Bolilor 
Transmisibile (CNSCBT) şi prin structurile 
de specialitate regionale (CRSP); 

 la nivelul serviciilor/birourilor de 
supraveghere şi control al bolilor 
transmisibile din Direcțiile de Sănătate 
Publică (DSP) județene; 

 de către furnizorii de servicii medicale de 
la nivelul maternităților, din sistemul 
public și privat; 

 de către furnizorii de servicii medicale de 
la nivelul asistenței medicale primare, în 
cabinetele medicilor de familie. 

GRIPA SEZONIERĂ 
este o infecție virală acută care 
se transmite ușor de la om-la-
om și care poate determina 
complicații grave la anumite 
grupe de risc. 

GRIPA ÎN EUROPA 

GRIPA ÎN ROMÂNIA 
 De la începutul sezonului 2018-

2019 până la data de 22.03.2019 
au fost confirmate 2108 cazuri de 
gripă și au fost înregistrate 186 de 
decese confirmate cu virus gripal. 

 Până la data de 17.03.2019 au fost 
vaccinate antigripal 1.327.727 
persoane din grupele la risc, cu 
vaccin distribuit de Ministerul 
Sănătății și au fost publicate 
recomandări pentru populație și 
pentru spitale. 

www.insp.gov.ro 

www.cnscbt.ro 

http://www.insp.gov.ro/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

Săptămâna Europeană a Vaccinării  
Prevenire   

Protecție   

Vaccinare 20-25 aprilie 2019 # Vaccinurile sunt benefice 

Să ne protejăm împreună 

GRIPA 

CNEPSS 

MINISTERUL  
SĂNĂTĂȚII 

INSTITUTUL NAȚIONAL 
DE SĂNĂTATE PUBLICĂ 

CENTRUL NAȚIONAL DE 
EVALUARE ȘI PROMOVARE A  

STĂRII DE SĂNĂTATE 

CENTRUL REGIONAL DE 
SĂNĂTATE PUBLICĂ  

TIMIȘOARA 

CENTRUL NAȚIONAL DE 
SUPRAVEGHERE ȘI CONTROL 
AL BOLILOR TRANSMISIBILE 

Material realizat în cadrul Subprogramului de evaluare și promovare a sănătății și educație pentru sănătate al Ministerului Sănătății. Pentru distribuție gratuită. 

SE POATE TRANSMITE UȘOR DE LA O PERSOANĂ LA ALTA: 

 prin contact direct cu picăturile împrăştiate prin tuse sau strănut 
de la o persoană infectată.  

 prin contact indirect, atunci când picăturile împrăştiate prin tuse 
sau strănut se depun pe suprafețe sau pe mâini. Virusul poate fi 
transferat astfel către alte persoane care își ating apoi zona 
nasului sau gurii. 

COMPLICAȚIILE GRIPEI 
 pneumonie, infecții respiratorii acute severe, infecții ale urechii, infecții ale 

sinusurilor, deshidratare și agravarea bolilor cronice (ex.insuficiența cardiacă 
congestivă, astmul sau diabetul) până la deces. 

 în sezonul gripal, majoritatea deceselor se înregistrează la persoanele în vârstă 
și/sau la persoanele cu boli cronice și nevaccinate. 

 
GRIPA SE POATE 
PREVENI PRIN 

VACCINARE 

În Uniunea Europeană s-au 
prevenit în fiecare an 

>37000 DECESE 

 

Vaccinurile gripale sunt sigure, 
eficiente și reprezintă măsura 
principală de prevenire a gripei 
și de reducere a impactului 

epidemiilor de gripă. 

Să ne adresăm 

medicului 

de familie! 

ÎN ROMÂNIA 

De la începutul sezonului 2018-2019 până 
în 22 martie 2019 s-au înregistrat 2108 
cazuri confirmate cu gripă, cu 186 decese 
confirmate cu virus gripal, față de 129 
decese în întreg sezonul precedent. 

VACCINURILE 
sunt cea mai bună apărare pe care o 
avem împotriva bolilor contagioase 

grave și uneori mortale. 
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