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Vaccinurile sunt importante pentru fiecare dintre noi: anual, ele asigură protecție 

pentru 2,7 milioane de oameni împotriva rujeolei, apără de tuse convulsivă un 

milion de persoane și două milioane de copii de tetanos. 

 

Au eradicat variola și au învins poliomielita, o boală îngrozitoare care afectează 

milioane de copii din aproape toate colțurile lumii. 

 

În ciuda acestor fapte, există mulți europeni care ezită când se pune problema 

vaccinării propriilor copii sau persoane.  

 

Conform datelor furnizate de Centrul European de Prevenire și Control al Bolilor 

(European Centre for Disease Prevention and Control = ECDC)1, numărul 

persoanelor afectate de rujeolă în Uniunea Europeană între 2016 și 2017 a crescut 

de peste trei ori. 86% dintre acestea nu fuseseră vaccinate. Iar de la începutul 

anului 2017 și până acum, deși poate fi ușor prevenită prin vaccinare, aceeași 

boală a dus la 50 de decese. 

                                                 
1 https://ecdc.europa.eu/en/home  

https://ecdc.europa.eu/en/home


 

Unii părinți optează în mod activ să nu-și vaccineze copilul, decizie însoțită de 

urmări atât asupra persoanelor, cât și asupra sănătății publice. Astfel, în unele 

comunități, rata de vaccinare a scăzut sub 95%, cât este necesar pentru asigurarea 

protecției populației. 

Este o situație de risc grav pentru grupurile vulnerabile de populație precum copiii 

foarte mici, persoanele cu tulburări imune sau cei aflați în tratament împotriva 

cancerului, care nu pot fi vaccinați ei înșiși dar sunt protejați când cei cu care vin 

in contact sunt vaccinați. 

 

Prin decizia de a nu utiliza vaccinarea, oamenii se pun pe ei înșiși, pe copiii lor 

și pe cei din jurul lor, în pericol. 

 

Sarcina Agenției Europene a Medicamentului (EMA) este asigurarea utilizării în 

UE a unor vaccinuri sigure și eficace. EMA aplică reguli stricte pentru autorizarea 

vaccinurilor în întreaga Europă. Odată intrate în circuitul terapeutic, EMA le 

monitorizează continuu siguranța, astfel încât să poată detecta, investiga și 

gestiona prompt orice efecte adverse. 

 

Vaccinarea vă menține în siguranță, fiind în același timp o responsabilitate față 

de cei apropiați. 

 

Acestea sunt motivele pentru care EMA susține Săptămâna Europeană a 

Vaccinării2. 

 

EMA a realizat un videoclip împreună cu comunitățile de pacienți, consumatori, 

medici, asistenți medicali și farmaciști, colaboratorii noștri din întreaga UE, care 

și-au manifestat disponibilitatea de a ne explica de ce e importantă vaccinarea. 

 

Să-i ascultăm și să reflectăm. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Fu9-gS0TbSc&feature=youtu.be 

 

                                                 
2 http://www.euro.who.int/en/media-centre/events/events/2018/04/european-immunization-week-2018  

https://www.youtube.com/watch?v=Fu9-gS0TbSc&feature=youtu.be
http://www.euro.who.int/en/media-centre/events/events/2018/04/european-immunization-week-2018

