
Vaccinul MenC 

Prospect pentru informarea părinţilor  

 

Ce este boala meningococică de tip C? 

Boala meningococică de tip C este o afecţiune gravă şi uneori fatală, care poate cauza 

apariţia meningitei şi a septicemiei. Simptomele includ febră, gât înţepenit, migrene, 

dureri articulare şi erupţii cutanate.  

 

Cum se transmite boala MenC? 

Bacteria care determină apariţia meningitei C se găseşte în nas şi în gât. O persoană 

purtătoare a bacteriei poate transmite boala prin tuse, strănut sau chiar respiraţie.  

 

Ce boli produce această bacterie?  

Boala Men C poate produce afecţiuni grave precum: 

- meningită (inflamarea ţesutului din jurul creierului) şi  

- septicemie (intoxicaţia sângelui)  

 

Ce categorii de persoane sunt cel mai expuse la risc?  

Boala MenC apare cel mai frecvent la copiii cu vârsta de sub cinci ani. Sunt expuşi 

riscului în special copiii cu vârsta de sub un an. Este de asemenea frecventă la 

adolescenţii cu vârste între 15-19 ani. 

 

Există un vaccin împotriva MenC? 

Din anul 2000, vaccinul MenC a fost inclus în programul de imunizare a copiilor.  

 

Copiilor născuţi la data de 1 iulie 2015 sau după ar trebui să li se administreze 

vaccinul MenC la vârsta de 4 luni şi o doză de rapel la vârsta de 13 luni, în acelaşi 

timp ca şi celelalte vaccinuri.  

 

Copiilor născuţi înainte de 1 iulie 2015 ar trebui să li se administreze vaccinul MenC 

la vârsta de 4 şi 6 luni şi o doză de rapel la vârsta de 13 luni, în acelaşi timp ca şi 

celelalte vaccinuri.  

 

De ce s-a schimbat programul de vaccinare împotriva bolilor din prima parte a 

copilăriei? 

Programul de vaccinare MenC s-a schimbat de la trei doze la vârstele de patru, şase şi 

13 luni la două doze la vârstele de patru şi 13 luni.  

 

Motivul pentru schimbarea programului este faptul că acum ştim că două doze de 

vaccin oferă la fel de multă protecţie ca trei doze în cazul bebeluşilor. 

 

Este sigur să fie administrat mai mult de un vaccin în acelaşi timp?  

Da, este sigur. Vaccinurile sunt programate să îi asigure copilului dumneavoastră cea 

mai bună protecţie.  

 

Are nevoie copilul meu de doza de vaccin de rapel MenC?  

Pentru a asigura o protecţie suplimentară împotriva infecţiei cu MenC, copilul 

dumneavoastră ar trebui să primească o doză de vaccin MenC la vârsta de 13 luni, în 

acelaşi timp cu vaccinul Hib. 



O a doua doză de rapel de vaccin MenC este administrată în primul an de gimnaziu.  

La ce vă puteţi aştepta după vaccinare 

Unii copii pot avea la locul injecţiei o zonă dureroasă, roşie şi inflamată.  

 

Pot fi irascibili şi pot avea sindrom febril. Dacă apar astfel de manifestări puteţi să le 

daţi paracetamol sau ibuprofen pentru copii.  

 

De asemenea, trebuie să le daţi să bea multe lichide. Asiguraţi-vă că nu le este prea 

cald şi că hainele nu se freacă de zona injectată.  

 

Cui nu ar trebui să i se administreze vaccinul MenC?  

Vaccinul MenC este sigur pentru majoritatea persoanelor. Totuşi, copilul 

dumneavoastră nu trebuie vaccinat dacă a prezentat o reacţie cu adevărat alergică 

(reacţie anafilactică) la o doză anterioară sau la orice componentă a vaccinului.  

 

Nu uitaţi 

Vaccinul MenC protejează doar împotriva meningitei MenC şi septicemiei 

determinate de infecţia cu meningococ tip C. 

 

Există şi alte cauze care determină apariţia meningitei şi septicemiei, astfel că trebuie 

să ştiţi ce simptome să căutaţi. Acestea pot include: 

- febră, 

- refuzul hranei, 

- tegument palid, cu pete sau iritaţii, sau  

- ameţeli sau dificultăţi la trezire.  

 

Dacă vă îngrijorează starea copilului dumneavoastră, contactaţi-l imediat pe medicul 

dumneavoastră de familie.  

 

Pentru mai multe informaţii 

- Contactaţi medicul de familie sau asistenta de sănătate publică 

- Procuraţi un exemplar din „Imunizările copilului dumneavoastră – Un ghid 

pentru părinţi”, care este disponibil la asistenta dumneavoastră de sănătate 

publică.  

 

 


