
Vaccinurile sunt  responsabile de unele dintre cele mai mari 
povești de succes din domeniul sănătății publice din zilele 

noastre. În 1980, înainte ca vaccinarea antirujeolică să �e 
aplicată la scară largă, rujeola a cauzat aproximativ 2,6 milioane 

de decese în întreaga lume. În 2012 acest număr a fost 
micșorat de peste 20 de ori, grație vaccinării. 

Vaccinarea este una dintre cele mai sigure intervenții 
medicale disponibile în acest moment. În unele cazuri 

pot apărea reacții adverse ușoare cum ar � febra 
sau înroșirea și um�area ușoară a locului unde s-a 

făcut vaccinul. Acestea sunt doar mici 
incoveniente în comparație cu riscurile și 

complicațiie asociate bolii.

VACCINAREA OFERĂ COPILULUI TĂU 
O ȘANSĂ LA O VIAȚĂ SĂNĂTOASĂ

Protejează viața copilului tău! 

Mergi la medicul de familie 
pentru a-ți vaccina gratuit copilul!
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VACCINEAZĂ-ȚI COPILUL ÎMPOTRIVA RUJEOLEI!
OFERĂ COPILULUI TĂU O ȘANSĂ LA VIAȚĂ SĂNĂTOASĂ!
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Rujeola (pojarul) este o boală infecțioasă foarte 
contagioasă. Simptomele apar de obicei la 10-12 zile de la 

contactul cu virusul și are simptome inițiale ce pot � 
confundate cu o răceală obișnuită: secreții nazale, tuse 

și febră mică. Pe măsură ce boala progesează și în 
special între a treia și a șaptea zi de la debut, 

temperatura crește până la 39-41oC iar pe corp 
apare o erupție caracteristică reprezentată de 

pete roșii care persistă de la 4 la 7 zile.

Rujeola duce deseori la complicații care 
pot afecta aproape orice organ, cum 

ar � encefalita, pneumonia sau otita. 
Diareea severă și deshidratarea 

secundară, orbirea sunt alte 
complicații și respectiv 

sechele ale rujeolei. 

Doar vaccinarea îți protejează copilul împotriva pojarului 
și a complicațiilor sale. O dată ce boala s-a declanșat 

pot � tratate numai simptomele acesteia.

Vaccinul te protejează și elimină riscul de face forme severe ale 
bolii, complicații sau deces care pot apărea o dată ce ești infectat.

 2 doze de vaccin antirujeolic te protejează aproape 100% 
de a face boala sau vreuna dintre complicațiile potențial 

severe ale acesteia sau care pot duce la deces.  
Vaccinul ROR protejează copilul tău de trei boli: 

rujeolă, oreion și rubeolă. Copilul tău trebuie să 
primească prima doză de vaccin ROR 

atunci când împlinește 1 an, 
iar cea de-a doua la vârsta de 5 ani.

RUJEOLA (POJARUL) ESTE O BOALĂ SEVERĂ
VACCINAREA ÎȚI POATE PROTEJA 

COPILUL PENTRU ÎNTREAGA VIAȚĂ

30% dintre cazurile de rujeolă 
dezvoltă complicații

 1 din 4 persoane care fac pojar 
are nevoie de internare în spital

 1 din 1000 bolnavi cu pojar moare!  

9 din 10 părinți își 
vaccinează copiii 


