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Comunicat de presă 

Săptămâna Europeană a Vaccinării 

- 24-30 aprilie 2017 -  

Prevenire. Protecţie. Vaccinare. 

  

Direcţia de Sănătate Publică a Judeţului Bihor, derulează în perioada 24-30 

aprilie 2017,  Campania de informare - educare - comunicare: Săptămâna Europeană 

a Vaccinării.  

Săptămâna Europeană a Vaccinării (SEV) este o iniţiativă regională condusă şi 

coordonată de Biroul Regional pentru Europa al OMS şi implementată de Statele 

Membre ale Regiunii europene.  

Scopul SEV 2017 este de a creşte gradul de conştientizare al populaţiei în 

privinţa importanţei vaccinării, şi de a creşte acoperirea vaccinală; accentul este pus 

pe activităţile destinate populaţiilor vulnerabile. 

Tema globală a campaniei din anul 2017 este „Vaccinurile sunt benefice”. Prin 

mesajul „Vaccinarea protejează sănătatea în fiecare etapă a vieţii”, Campania SEV 

2017 îşi propune sensibilizarea populaţiei în privinţa importanţei imunizării pe tot 

parcursul vieţii şi asupra necesităţii imperative de creare şi susţinere a unei imunităţi 

de grup în toate comunităţile. 

O acoperire vaccinală crescută în toate grupurile de populaţie este esenţială şi 

va oferi şi o imunitate a comunităţii pentru indivizii susceptibili. 

Punerea în aplicare pe scară largă a programelor de vaccinare în ultimii 30 de 

ani, a condus la o reducere importantă a cazurilor de boală şi a deceselor prin boli 

care pot fi prevenite prin vaccinare.  

Epidemiile recente subliniază responsabilitatea regională care este, de 

fapt, a noastră, a tuturor, de a menţine sub control bolile care pot fi prevenite 

prin vaccinare.  

  

 
 

mailto:secretariat@aspbihor.ro


În prezent, România se confruntă cu o epidemie de rujeolă. Ca măsură de 

limitare a extinderii epidemiei de rujeolă, la nivel naţional a fost organizată o 

campanie suplimentară de vaccinare cu RRO a copiilor nevaccinaţi şi incomplet 

vaccinaţi. Campania de vaccinare continuă. Este necesară o acoperire vaccinală de 

95% pentru prima şi a doua doză de vaccin RRO, pentru atingerea nivelului de 

imunitate a populaţiei necesar pentru a întrerupe transmiterea endemică. 

În perioada 24-30 aprilie, sub sloganul „Prevenire. Protecţie. Vaccinare.”, se 

vor derula activităţi de informare şi implicare a publicului ţintă, şi de abordare a 

provocărilor legate de vaccinare. 

Având în vedere buna colaborare și acordul de parteneriat interinstituțional 

încheiat cu dumneavoastră, vă rugăm să transmiteți către populație informațiile 

relevante din materialele atașate acestui comunicat. 

  

 

DIRECTOR EXECUTIV 

DR. DANIELA RAHOTĂ 


