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Direcţia  de  Sănătate  Publică  a  Judeţului  .Mure ,  desfă oară  în  luna  aprilie  2022 activită i  deș ș ț
implementare a Campaniei Luna Na ională de informare despre VACCINARE i celebrează Săptămânaț ș
Europeană a Vaccinării, 24.04-01.05.2022. 

Vaccinarea împotriva COVID-19 continuă să facă titluri în întreaga regiune, pe măsură ce mai
mul i  oameni  sunt  vaccina i  împotriva  bolii.  Dar,  pe  lângă  COVID-19,  mai  rămân  multe  alte  boliț ț
prevenibile prin vaccinare care necesită o aten ie continuă, cum ar fi rujeola i poliomielita. ț ș

Acoperirea vaccinală împotriva rujeolei i inciden a înregistrată prin supraveghere sunt semne aleș ț
for ei programelor de vaccinare, indicând comunită ile i grupurile de vârstă care sunt neimunizate sauț ț ș
subimunizate i unde este nevoie să se pună mai mult accent.ș

 În Europa i  în România,  s-a constatat  o scădere accentuată  a cazurilor  de rujeolă  în timpulș
pandemiei  de  COVID-19.  Conform  Institutului  Na ional  de  Sănătate  Publică-Centrul  Na ional  deț ț
Supraveghere i Control al Bolilor Transmisibile/Centrul Na ional de Statistică i Informatică în Sănătateș ț ș
Publică, deoarece din luna iunie a anului 2020 nu a mai fost raportat niciun caz confirmat de rujeolă i nuș
s-a  mai  înregistrat  niciun  deces  prin  rujeolă,  începând  cu  luna  august  2020  a  fost  sistată  campania
suplimentară de vaccinare cu vaccin rujeolic-rubeolic-oreion (ROR).

Procentul  de  copii  vaccina i  conform  calendarului  este  sub  nivelul  optim  la  vaccinurileț
administrate  prin  intermediul  medicilor  de  familie,  în  condi iile  în  care  au  existat  discontinuită i  înț ț
aprovizionarea cu produse biologice sau acestea au fost achizi ionate în cantită i insuficiente.ț ț

O campanie de vaccinare împotriva poliomielitei pentru copii cu vârste între 6 luni i 6 ani care nuș
au primit dozele polio în trecut a început în Ucraina, în data de 1 februarie 2022. Această campanie de tip
catch-up este  parte  a  unui  răspuns  cuprinzător  pentru  stoparea  unui  focar  de  poliovirus,  depistat  în
Ucraina  în  octombrie  2021.  Scopul  imediat  al  campaniei  era atingerea  nivelului  recomandat  de
Organiza ia  Mondială  a  Sănătă ii  de  acoperire  de  vaccinare  de  95%  a  copiilor  eligibili.  Înainte  deț ț
începerea  conflictului,  se  preconiza  o  campanie  de  vaccinare  care  să  cuprindă  140000  de  copii  din
Ucraina.

În România, în ultimii ani s-a men inut Urgen a de Sănătate Publică de Importan ă Interna ionalăț ț ț ț
(USPII) privind riscul de răspândire  a virusului  polio,  pentru care s-au instituit  măsuri  suplimentare:
intensificarea supravegherii cazurilor de paralizie acută flască (PAF), recuperarea la vaccinare a copiilor
în  vârstă  de  până  la  5  ani  cu  mai  pu in  de  3  doze  de  vaccin  poliomielitic  (VPI)  i  intensificareaț ș
supravegherii de mediu în jude ele de la grani a cu Ucraina: Satu-Mare, Maramure , Suceava i Boto ani.ț ț ș ș ș

Până la  data de 06.02.2022 au fost  vaccinate  antigripal  1360995 persoane din grupele la  risc,  cu
vaccin distribuit de Ministerul Sănătă ii.ț

Săptămâna  Europeană  a  Vaccinării  se  orientează  pe  sensibilizarea  i  informarea  personaluluiș
medical  i  popula iei  despre  Agenda  de  Vaccinare  2030,  despre  vaccinurile  disponibile  i  rolulș ț ș
Organiza iei Mondiale a Sănătă ii în asigurarea distribu iei echitabile a acestora. ț ț ț

Campania  IEC  na ională  este  coordonată  de  Ministerul  Sănătăţii  prin  Institutul  Naţional  deț
Sănătate Publică şi este implementată local de Direcţia de Sănătate Publică Mure . ș


