VACCINAREA ÎMPOTRIVA MENINGOCOCILOR:
NOI INSTRUCȚIUNI PENTRU VACCINAREA LA VÂRSTA DE 15 LUNI

Instrucțiuni
Consiliul Sănătății recomandă înlocuirea vaccinului gratuit împotriva meningococului C (NeisVac-C®),
administrat în prezent în timpul consultației care are loc la vârsta de 15 luni, cu vaccinul împotriva
meningococilor ACWY (Nimenrix®). Acest vaccin nu este gratuit.
Meningococii sunt bacterii. Există diferite tipuri de astfel de bacterii, dintre care tipurile A, B, C, W și Y
sunt periculoase pentru oameni. Ele pot provoca meningită, inflamație cerebrală și intoxicații ale sângelui.
De ce recomandă Consiliul Sănătății vaccinul împotriva meningococilor ACWY ?
În 2018, în Belgia și în țările vecine s-a înregistrat o creștere a numărului infecțiilor cu meningococi
aparținând serotipurilor W și Y. Numărul total al infecțiilor cu meningococi este stabil în prezent. Cu toate
că probabilitatea unei infecții cu meningococi este redusă, infecția poate avea urmări grave.
De ce nu este încă inclus vaccinul în schema de vaccinări gratuite?
În prezent, numărul de cazuri nu este în creștere.
De aceea, acest vaccin nu este deocamdată gratuit în Flandra.
Fără angajament
Aveți dreptul la aceste informații în calitatea dvs. de părinte, de aceea vă rugăm să ne indicați, fără
angajament, dacă doriți să administrați acest vaccin. Dacă da, medicul biroului de consultații va emite o
rețetă pentru ca în timpul consultației ce are loc la vârsta de 15 luni să fie administrat acest vaccin în locul
celui gratuit împotriva meningococului C.
Preț
Vaccinul împotriva meningococilor ACWY poate fi cumpărat de la farmacie și costă 52,60 euro.
Îl obțineți de la farmacie în schimbul rețetei emise de medic și îl aduceți cu dvs. la consultația de la vârsta
de 15 luni. Luați legătura cu asiguratorul de sănătate pentru un eventual ramburs al costului acestui
vaccin. Nu uitați să cereți o dovadă de cumpărare de la farmacie.
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Poliomielită
Difterie (crupă)
Tetanos
Pertussis (tuse convulsivă)
Haemophilus Influenzae B
(meningită)
Hepatita B (icter)
Pneumococi (1)
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Rotavirus (2)
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Meningococi tip C sau ACWY (3)
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vaccin combinat: 1 administrare

(1) În cazul unei durate a sarcinii de mai puțin de 37 de săptămâni:
• Se administrează o doză suplimentară împotriva pneumococilor la vârsta de 12 săptămâni.
• Vaccinurile de la vârsta de 15 luni se administrează anticipat la vârsta de 13 luni.
(2) Vaccinul împotriva rotavirusului costă aproximativ € 12, cu rețetă emisă de medic. A se păstra în frigider (2-8°C). Sunt
necesare 2 sau 3 doze, în funcție de producător.
(3) Consiliul Sănătății recomandă vaccinarea împotriva meningococilor ACWY și nu doar a meningococului C. Vaccinul ACWY
costă aproximativ € 53, cu rețetă emisă de medic. A se păstra în frigider (2-8°C).
(4) Primul an de ciclu secundar. 2 doze la interval de 6 luni.

Aspecte importante:
Kind en Gezin recomandă administrarea întregii scheme propuse de
Consiliul Sănătății din Belgia. Doar vaccinul anti-poliomielită este obligatoriu prin lege.
Pentru administrarea vaccinurilor puteți alege între serviciile Kind en Gezin, cele ale medicului dvs. de
familie sau cele ale pediatrului.
Pe lângă vaccinurile din această schemă de bază, mai sunt și alte vaccinuri pe care le puteți
administra pentru protecția individuală a copilului dvs., de exemplu împotriva meningococului B, a
varicelei și a hepatitei A. Consultați în acest scop medicul dvs. de familie.

