Romanian
Trivaccinul antirujeolic, antirubeolic şi antioreonic
Prospect pentru informarea părinţilor
PROTEJAREA SĂNĂTĂŢII PRIN IMUNIZARE
Ce este MMR?
Vaccinul MMR (Trivaccinul antirujeolic, antirubeolic şi antioreonic) protejează copilul
dumneavoastră împotriva pojarului, oreionului şi rubeolei (numită şi rujeolă - formă mai uşoară).
Vaccinul acţionează prin stimularea sistemului imunitar pentru a asigura protecţie împotriva acestor
boli.
Despre Trivaccin
Pojarul, oreionul şi rubeola au devenit mult mai puţin frecvente de când s-a introdus acest vaccin.
Totuşi mai pot apărea epidemii dacă nu sunt vaccinaţi suficienţi copii.

Ce sunt pojarul, oreionul şi rubeola?
Pojarul, oreionul şi rubeola sunt boli virale şi sunt extrem de infecţioase. Acestea sunt răspândite
când virusul trece de la o persoană care are boala la cineva care nu are o protecţie împotriva ei.

Pojar

Simptomatologie

Posibile complicaţii

Febră, erupţie cutanaţă ochi
roşii şi dureroşi

Infecţiile urechii afectează 1 din
20 persoane cu pojar. O
persoană din 25 poate dezvolta
pneumonie sau bronşită.
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Oreionul
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Glandele de sub mandibulă
dureroase şi inflamate şi febră

Unul din 5 bărbaţi adulţi pot
prezenta testicule inflamate
dureroase. Oreionul în timpul
sarcinii poate cauza probleme
pentru făt. Oreionul este singura
şi cea mai mare cauză a
meningitei virale la copii.

Rubeola

Febră şi erupţie cutanată

Dacă o femeie gravidă
contractează rubeolă, bebeluşul
poate suferi de defecte majore la
naştere, inclusiv orbire,
afecţiuni ale creierului,
surzenie, probleme cardiace şi
alte complicaţii severe.

Despre Trivaccin
În fiecare an, 1 - 2 milioane de copii mor din cauza pojarului pe întreg globul.

De ce trebuie să acceptăm Trivaccinul?
Copiii mici peste 12 luni trebuie vaccinaţi cu Trivaccin. Trebuie să vă prezentaţi medicului de
familie pentru ca aceştia să fie vaccinaţi gratuit. Copiii vor primi a doua doză la 4-5 ani. Aceasta se
administrează de obicei la şcoală. Două doze de Trivaccin va asigura copilului dumneavoastră cea
mai bună protecţie.

La ce mă pot aştepta după Vaccinare?
După primirea vaccinului, copilul poate prezenta dureri, inflamare şi roşeaţă în jurul zonei unde s-a
administrat injecţia. Pot fi iritaţi şi pot avea sindrom febril.
Dacă apar astfel de manifestări puteţi să le daţi paracetamol sau ibuprofen. Trebuie să le daţi multe
lichide. Asiguraţi-vă că nu le este prea cald şi că hainele nu freacă zona injectată.
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Există vreo
categorie de populaţie care nu trebuie vaccinată cu Trivaccin?
Există foarte puţini oameni care nu trebuie să primească Trivaccinul. Copilul dumneavoastră nu
trebuie vaccinat dacă a prezentat o reacţie cu adevărat alergică (reacţie anafilactică) la un vaccin
anterior sau orice componentă a unui vaccin.
Amânaţi administrarea vaccinului dacă copilul dumneavoastră:
• este bolnav sau are febră mai mare de 38oC (100oF);
• i se administrează o doză mare de cortico-steroizi;
• urmează un tratament precum chimioterapie sau radioterapie; sau
• are o boală care îi afectează sistemul imunitar.
Dacă aveţi nelămuriri, luaţi legătura cu medicul de familie sau asistenta medicală.

Copilul meu trebuie să primească vaccinul dacă este alergic la ouă?
Da. Copiii cu alergie la ouă pot primi Trivaccinul. Dacă sunteţi îngrijoraţi în legătură cu o alergie
gravă la ouă, discutaţi cu medicul de familie.

Există vreo legătură între Trivaccin şi autism sau bolile intestinale?
Nu. S-au efectuat numeroase cercetări pentru a demonstra că nu există nicio legătură între Trivaccin
şi autism, boli ale intestinului sau hiperactivitate.

Dacă doriţi mai multe informaţii
■

Contactaţi medicul de familie sau asistenta medicală.

■

Luaţi un exemplar din Imunizările Copilului meu - un ghid pentru părinţi, care este
disponibil la cabinetul medical.

■

Vizitaţi www.immunisation.ie sau www.hspc.ie
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