
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Material realizat în cadrul Subprogramului de evaluare și promovare a sănătății și  
educație pentru sănătate al Ministerului Sănătății. Pentru distribuție gratuită. 

 

MINISTERUL 
SĂNĂTĂȚII 

 

INSTITUTUL NAȚIONAL 
DE SĂNĂTATE PUBLICĂ 

CENTRUL NAȚIONAL DE  
EVALUARE ȘI PROMOVARE 

A STĂRII DE SĂNĂTATE 

CENTRUL NAȚIONAL DE 
SUPRAVEGHERE ȘI CONTROL  
AL BOLILOR TRANSMISIBILE 

Luna Națională a informării 
despre VACCINARE 

CENTRUL REGIONAL DE  
SĂNĂTATE PUBLICĂ  

TIMIȘOARA 

VACCINAREA 
• Previne anual 2,5 milioane decese pe plan mondial și 

reduce costurile tratamentului specific de boală. 

• Prin blocarea răspândirii bolilor, copiii vaccinați sunt ca „un 

scut” pentru cei din jurul lor: frați prea mici pentru a fi 

vaccinați, colegi de clasă cu condiții speciale de sănătate 

și vârstnici.  

• Este cea mai bună cale să vă protejați și să-i protejați și pe 

ceilalți de boală, indiferent de vârstă. 

PROGRAMUL NAȚIONAL  
DE VACCINARE 

 Activitățile se realizează: 

• la nivelul Institutului Național de Sănătate Publică (INSP), prin 

Centrul Național de Supraveghere și Control al Bolilor 

Transmisibile (CNSCBT) și prin structurile de specialitate de la 

nivel regional (CRSP); www.cnscbt.ro/index.php/calendarul-

national-de-vaccinare 

• la nivelul serviciilor/birourilor de supraveghere și control al 

bolilor transmisibile din Direcțiile de Sănătate Publică (DSP) 

județene; 

• de către furnizorii de servicii medicale de la nivelul 

maternităților, din sistemul public şi privat; 

• de către furnizorii de servicii medicale de la nivelul asistenței 

medicale primare, în cabinetele medicilor de familie. 
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VACCINAREA –  
INVESTIȚIE ÎN VIITOR!! 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BENEFICIILE VACCINĂRII 

Vaccinarea ajunge la mai mulți oameni, prin comparație cu orice alt 
serviciu de sănătate sau social și este o componentă vitală a 
asistenței medicale primare. De vaccinare, beneficiază indivizii, 
comunitățile, țările și lumea întreagă. Este o investiție în viitor, în trei 
moduri: 

▪ Salvează vieți și protejează sănătatea populațiilor 
▪ Îmbunătățește productivitatea și reziliența țărilor 
▪ Creează o lume mai sigură, mai sănătoasă și mai prosperă. 

Vaccinarea joacă un rol esențial în atingerea Obiectivelor de 
Dezvoltare Durabilă, în special Obiectivul 3, „Asigurarea unei vieți 
sănătoase și promovarea bunăstării pentru toți, la toate vârstele”, și 
contribuie, de asemenea, direct sau indirect, la alte 13 Obiective de 
Dezvoltare Durabilă. 

FĂRĂ SĂRĂCIE 
Vaccinarea joacă un rol cheie în eliminarea sărăciei, prin reducerea costurilor 
de tratament și creșterea productivității pe termen lung, prin evitarea 
pierderilor cauzate de dizabilități și deces. 

FĂRĂ FOAMETE 
Vaccinarea și alimentația merg mână în mână. Persoanele subnutrite, în 
special copiii, sunt mai susceptibile de a muri din cauza bolilor infecțioase, 
precum diareea, rujeola și pneumonia. 

SĂNĂTATE ȘI BUNĂSTARE 
Vaccinarea este una dintre modalitățile cele mai eficiente din punct de vedere 
al costurilor de a salva vieți și de promovare a sănătății și a bunăstării. 

EDUCAȚIE DE CALITATE 
Vaccinarea crește nivelul de educație, deoarece se îmbunătățește pe termen 
lung dezvoltarea cognitiva. Copiii care sunt vaccinați tind să atingă mai mulți 
ani de școală și să obțină un scor mai mare la testele cognitive decât cei care 
nu sunt vaccinați. 

EGALITATEA DE GEN 
Înlăturarea barierelor legate de gen în calea vaccinării contribuie la egalitatea 
de gen, deoarece sprijină participarea femeilor și șanse egale de acces la 
serviciile de sănătate. 

APĂ CURATĂ ȘI CANALIZARE 
Atunci când vaccinarea este complementară cu apa curată, salubritatea și 
igiena, ea previne bolile diareice, care sunt cauza principală a mortalității 
infantile în țările cu venituri mici. 

ENERGIE CURATĂ ȘI ACCESIBILĂ 
Logistica de vaccinare implică din ce în ce mai mult utilizarea unor tehnici 
mai curate, mai durabile, bazate pe energia solară și alte surse regenerabile 
de energie. 

MUNCĂ DECENTĂ ȘI CREȘTERE ECONOMICĂ 
Vaccinarea promovează o forță de muncă sănătoasă și productivă, care 
contribuie la economie. 

INDUSTRIE, INOVAȚIE ȘI INFRASTRUCTURĂ 
Fabricarea vaccinurilor contribuie la infrastructura industrială națională în 
țările cu venituri mici și medii. 

INEGALITĂȚI REDUSE 
Vaccinarea previne bolile care afectează grupurile cele mai marginalizate, în 
special pe cele din medii urbane sărace sau rurale îndepărtate și din zonele 
de conflict. 

ORAȘE ȘI COMUNITĂȚI DURABILE 
Vaccinarea protejează sănătatea publică urbană și întrerupe transmiterea 
bolii, asigurând orașe și comunități durabile. 

ACȚIUNE CLIMATICĂ 
Vaccinarea este esențială pentru asigurarea rezistenței oamenilor și 
atenuarea riscului de apariție a unor focare de boli legate de schimbările 
climatice, cum ar fi febra galbenă, malaria, meningita și holera. 

PACE, JUSTIȚIE ȘI INSTITUȚII PUTERNICE 
Sistemele de sănătate eficiente, sigure, centrate pe oameni sunt coloana 
vertebrală a instituțiilor, iar vaccinarea este adesea punctul obișnuit de 
contact al populației cu sistemul medical. 

PARTENERIATE PENTRU OBIECTIVE 
Programele de vaccinare extind parteneriatele și abordările multisectoriale, 
asigurându-se că societatea civilă, comunitățile și sectorul privat lucrează 
împreună, în vederea atingerii unor obiective comune. 


