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COMUNICAT DE PRESĂ
Săptămâna Europeană a Vaccinării
20-25 aprilie 2019 Direcţia de Sănătate Publică a Judeţului Olt în colaborare cu partenerii din sistemul de sănătate
publică, celebrează Săptămâna Europeană a Vaccinării, în perioada 20-25 aprilie 2019.
Săptămâna Europeană a Vaccinării (SEV) este o iniţiativă regională condusă şi coordonată de Biroul
Regional OMS pentru Europa şi este implementată de Statele Membre ale Regiunii europene. Această
campanie subliniază rolul important al vaccinării în eforturile regionale și globale de promovare a sănătății,
așa cum se prevede în Planul European de Acțiune pentru Vaccinare, Politica europeană pentru sănătate
”Sănătate 2020”, Planul Global de Acțiune pentru Vaccinare și Agenda ONU 2030 pentru o dezvoltare
durabilă.
Pe teritoriul Europei, ”Săptămâna Europeană a Vaccinării” se celebrează în perioada 24-30 aprilie
2019 și este parte integrantă a campaniei Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii -”Săptămâna Mondială a
Vaccinării”.
”Săptămâna Mondială a Vaccinării” are scopul de a sublinia necesitatea de conștientizare a
beneficiilor vaccinării, pentru a garanta că fiecare persoană este protejată de bolile prevenibile prin vaccinare.
Epidemiile recente subliniază responsabilitatea regională care este a noastră, a tuturor, de a menţine
sub control bolile care pot fi prevenite prin vaccinare: tuberculoza,hepatita A si B, rujeola, rubeola,varicela,
oreion,poliomielita,infecții pneumococice, infecția cu haemophilus, febra galbenă, febra tifoidă si cancerul
generat de virusul papiloma.
România asigură, prin Programul Național de Vaccinare derulat de Ministerul Sănătății cu titlu
gratuit ,vaccin impotriva: tuberculozei, hepatitei B, tetanosului, difteriei, tusei convulsive, infecției
pneumococice, infecției cu haemophilus, poliomielitei, rujeolei, rubeolei, oreionului.
Vaccinurile și-au dovedit eficiența in timp prin scăderea drastică a numărului de îmbolnăviri, a
complicațiilor bolilor cât și a deceselor. Dacă în era prevaccinală o epidemie afecta populatie de ordinul
sutelor de mii , milioanelor de cazuri, în era actuală epidemiile se manifestă cu îmbolnăviri de ordinul sutelor
sau miilor, iar rata fatalității este de 1-3% sau chiar absentă. Din păcate curentele antivaccinare susținute în
mod artificial riscă să scadă încrederea unor grupuri în vaccinarea ca metodă de prevenție, fapt care pe termen
mediu sau lung va aduce dezavantaje greu de cuantificat prin generarea unor mase de populatie receptive la
bolile transmisibile, care de altfel ar putea fi prevenite.
Sănătatea publică are rolul de coordonare a activităților de menținere a stării de sănătate a
populației, prin acțiuni privind monitorizarea calității vieții, inclusiv de aplicare in mod corect și adecvat a
Programului Național de Vaccinare .Sănătatea publică nu este apanajul omului pus în slujba sănătății , ci
implică o strânsă colaborare cu toți factorii comunitari pentru a crea un mediu propice acțiunilor. În caz
contrar sănătatea publică rămâne doar un concept.
Tema din anul 2019 “Să ne protejăm împreună, #Vaccinurile sunt benefice”, încurajează
oamenii să conștientizeze beneficiile vaccinării și să îi celebreze pe toți cei care contribuie în atât de multe
feluri la protejarea vieții prin vaccinare. Cei care fac posibilă vaccinarea, zi-de-zi, sunt: personalul medical
care administrează vaccinuri, părinții care aleg vaccinarea pentru protecția copiilor și toți cei care caută
informații bazate pe dovezi și le diseminează pentru împuterniicirea celorlalți să acționeze în scopul
protejării vieții.
Campania pentru celebrarea SEV este coordonată de Ministerul Sănătăţii prin Institutul Naţional de
Sănătate Publică, iar la nivel judeţean, coordonarea este asigurată de Serviciul de Evaluare si Promovare a
Sanatatii in colaborare cu Compartimentul de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile.

