
Roemeense vertaling uit het Nederlands van tabel uit Kindboekje: Ziekte – Verwikkeling – Nevenwerking vaccin 

 

 

Vaccinări 
 

Acest tabel oferă o imagine de ansamblu a bolilor pentru care este recomandată vaccinarea în schema de 

vaccinare de bază. Complicațiile acestor boli sunt comparate cu cele ale vaccinării şi sunt delimitate cu 

referire la posibilele efecte secundare ale vaccinării. În calitate de pacient(ă), puteți raporta efectele 

secundare ale medicamentelor, precum și ale vaccinurilor către Agenția Federală pentru Medicamente și 

Produse pentru Sănătate pe fagg.be. 

 

Boala Complicații grave Efect secundar al 
vaccinului În caz de boală În caz de vaccinare 

Difterie (crup)  
• Infecție severă a 
gâtului cu pericol de 
sufocare.  
• Bacteria eliberează o 
toxină care atacă nervii 
(paralizii) și poate duce 
la inflamația mușchilor 
cardiaci și la deces. 

Inflamația mușchiului 
cardiac: 5/10 Paralizie: 
4-10/100 
Rata mortalității: 20 % 
(până < 5 ani) 5-10 % 
(5-40 ani) 

- 
 
- 

Vaccinul combinat 
hexavalent • 10 % 
inflamație locală, 
roșeață, durere sau 
febră. • În cazul 
administrării dozei de 
rapel la vârstă 
înaintată: uneori 
umflarea membrului. 
Acesta se vindecă 
complet după câteva 
zile. 

Tetanos  
• Este cauzat de 
bacterii care sunt 
prezente în sol și în 
murdăria de pe străzi.  
• Provoacă spasme 
musculare. Poate 
evolua sever spre 
paralizia mușchilor 
respiratori, cauzȃnd 
decesul. 

Rata mortalității: 10-
80% 

- Vaccin combinat 
hexavalent • 10 % 
inflamație locală, 
roșeață, durere sau 
febră. • În cazul 
administrării dozei de 
rapel la vârstă 
înaintată: uneori 
umflarea membrului. 
Acesta se vindecă 
complet după câteva 
zile. 

Tusea convulsivă  
• Infecție a cǎilor 
respiratorii cu bacterie 
care produce toxine.  
• Accese exhaustive de 
tuse care pot duce la 
leziuni ale creierului din 
cauza insuficienței 
respiratorii. 

Sugari sub 1 an: Oprirea 
temporară a respirației: 
60 % Pneumonie: 10 % 
Convulsii: 1-3 % Leziuni 
cerebrale: 1-3 ‰ 
Leziuni permanente: 5 
‰  
Rata mortalității: 1% 

- 
- 
- 
- 
- 

Vaccinul combinat 
hexavalent • 10 % 
inflamație locală, 
roșeață, durere sau 
febră. • În cazul 
administrării dozei de 
rapel la vârstă 
înaintată: uneori 
umflarea membrului. 
Acesta se vindecă 
complet după câteva 
zile. 
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Boala Complicații grave Efect secundar al 
vaccinului În caz de boală În caz de vaccinare 

Poliomielită (paralizie 
infantilă)  
• Paralizia apare la 1 
din 100 de persoane 
infectate.  
• Aproape eliminată în 
toată lumea în urma 
vaccinării, cu excepția 
câtorva tări. 

0,1-1 % paralizie 
Rata mortalității: 10-30 
% în caz de paralizie 

- Vaccinul combinat 
hexavalent   
• 10 % inflamație 
locală, roșeață, durere 
sau febră.  
• În cazul administrării 
dozei de rapel la vârstă 
înaintată: uneori 
umflarea membrului. 
Acesta se vindecă 
complet după câteva 
zile. 

Hepatita B  
• Infecție hepatică 
acută sau cronică.  
• Riscul de a dezvolta o 
infecție cronică: < 1 an: 
15-95 % 1-5 ani: 20-50 
% > 5 ani: 5-10 % 

• 1 din 4 purtători 
cronici dezvoltă ciroză 
hepatică sau cancer 
hepatic 

- Vaccinul combinat 
hexavalent  
• 10 % inflamație 
locală, roșeață, durere 
sau febră.  
• În cazul administrării 
dozei de rapel la vârstă 
înaintată: uneori 
umflarea membrului. 
Acesta se vindecă 
complet după câteva 
zile. 

Haemophilus 
Influenzae tip b  
• Cauza meningitei 
bacteriene, septicemie 
generalizată. Grupul de 
risc sunt în special copiii 
până la 4 ani. 

Leziuni ale sistemului 
nervos: 15 %-30 % 
Surditate: 15 %  
Rata mortalității: 5 % 

- 
- 

Vaccinul combinat 
hexavalent  
• 10 % inflamație 
locală, roșeață, durere 
sau febră.  
• În cazul administrării 
dozei de rapel la vârstă 
înaintată: uneori 
umflarea membrului. 
Acesta se vindecă 
complet după câteva 
zile. 
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Boala Complicații grave Efect secundar al 
vaccinului În caz de boală În caz de vaccinare 

Infecția pneumococică  
• Pneumococul este o 
bacterie care există sub 
diferite tipuri.  
• Este o cauză 
importantă a 
meningitei bacteriene și 
a infecției urechii medii. 

Septicemie 
generalizată, 
meningită, pneumonie. 
Rata mortalității: 30% 
în caz de meningită 

 Vaccinul pneumococic 
utilizat nu protejează 
împotriva tuturor 
tipurilor de 
pneumococ, dar 
protejează împotriva 
celor care cauzează boli 
grave și care se 
manifestă frecvent.  
• 1/5 inflamație locală, 
roșeață, durere sau 
febră  
• Reacțiile adverse 
grave sunt rare. 

Rotavirus  
• Infecție care provoacă 
adesea diaree, vărsături 
și febră la copii mici și 
preșcolari.  
• Spitalizarea este 
uneori necesară din 
cauza deshidratării. 

Deshidratare 
Rata mortalității: În 
țările occidentale: 
foarte scăzută 

 • 3 % diaree, vărsături 

Rubeola (Pojarul roşu)  
• De obicei, nu este 
gravă pentru copii, dar 
în cazul unei infecții în 
timpul sarcinii, există 
riscul de avort sau 
malformații congenitale 

Deficit de trombocite: 
1/3000 Encefalitǎ: 
1/6000 9/10 feți 
infectați în primul 
trimestru de sarcină cu 
malformații congenitale 
(surditate, orbire, 
defecte cardiace) 

- 
- 

Vaccinul combinat 
împotriva rujeolei-
oreionului-rubeolei• 
1/10: stare generală de 
rău și febră posibil cu 
erupții cutanate. • Până 
la 1/100: inflamație a 
glandelor salivare • 
5/100: glande inflamate 
• 1/20000-30000: 
deficit de trombocite • 
0-3/ 100 reacții la 
nivelul articulațiilor la 
copii  
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Boala Complicații grave Efect secundar al 
vaccinului În caz de boală În caz de vaccinare 

Rujeola (pojarul)  
• Boală foarte 
contagioasă, cu febră 
mare și pete roșii pe 
piele.  
• 1 din 5 (20 %) 
dezvoltă complicații 

Pneumonie: 3,87,3 % 
Convulsii: 0,3-0,5 % 
Encefalită: 0,5-1 ‰ 
Encefalită cronică 
progresivă: 0,5-
2/100000  
Rata mortalității: 1-
2,5/10.000 

- 
 
0,02-190/100000 1/1 
milion 
1/1 milion 

Vaccinul combinat 
împotriva rujeolei-
oreionului-rubeolei  
• 1/10 stare generală 
de rău și febră posibil 
cu erupții cutanate  
• Până la 1/100 
inflamație a glandelor 
salivare   
• 5/100 glande 
inflamate  
• 1/20000-30000 deficit 
de trombocite  
• 0-3/100 reacții la 
nivelul articulațiilor la 
copii 

Oreion (parotidită 
epidemică)  
• Infecție virală care 
seamănă cu o răceală.  
• Caracteristice sunt 
glandele parotide 
inflamate. 

Encefalitǎ: < 1 % 
Inflamația testiculelor 
(orhitǎ): 20 % (la băieți 
după pubertate) 
Rata mortalității: 
1/10000 

1/1milion 
 
- 

Vaccinul combinat 
împotriva rujeolei-
oreionului-rubeolei• 
1/10: stare generală de 
rău și febră posibil cu 
erupții cutanate. • Până 
la 1/100: inflamație a 
glandelor salivare • 
5/100: glande inflamate 
• 1/20000-30000: 
deficit de trombocite • 
0-3/ 100 reacții la 
nivelul articulațiilor la 
copii 

Infecție meningococică 
• Boală bacteriană 
severă care se poate 
manifesta sub formă de 
meningită, encefalitǎ 
sau septicemie 
generalizată. 

Leziuni permanente: 30 
% (surditate, probleme 
motorii și probleme de 
învățare și de 
comportament) 
Rata mortalității: 20% 

- Vaccinul meningococic 
conjugat de grup C  
• 1/10: inflamație 
locală, roșeață, durere 
sau febră Scăderea 
poftei de mâncare 

 

 

 

 

 


