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Despre această broşură
Această broşură vă oferă informaţii privind vaccinul antigripal sezonier denumit Fluad Tetra destinat
persoanelor cu vârsta de 65 sau mai mult. Aceasta vă informează cu privire la
•
•
•
•
•
•
•

ce este gripa sezonieră
diferenţa dintre răceală, gripă şi COVID-19
cine ar trebui să facă acest vaccin
cum funcţionează vaccinul şi cât de sigur este
efectele secundare
când şi cum trebuie administrat acesta
de ce este importantă vaccinarea

Vă rugăm să o citiţi cu atenţie.

Ce este gripa sezonieră (gripa)?
Gripa este o boală foarte infecţioasă cauzată de virusul gripal. Virusul infectează căile respiratorii şi
plămânii. Gripa este răspândită în cadrul comunităţii în timpul sezonului gripal. Sezonul gripal
începe, de obicei, la începutul lunii octombrie şi durează până la sfârşitul lunii aprilie.

Poate gripa să provoace afecţiuni grave?
Da, gripa poate provoca boli grave şi complicaţii care pot pune viaţa în pericol, inclusiv pneumonie,
bronşită şi, rareori, inflamaţia creierului (encefalită).
De asemenea, gripa poate agrava problemele cronice de sănătate.
Unele persoane prezintă un risc mai ridicat de a dezvolta aceste complicaţii grave, inclusiv
persoanele cu vârsta de 65 de ani sau mai mult, femeile însărcinate şi persoanele cu afecţiuni
cronice, cum ar fi diabetul şi bolile pulmonare cronice.
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Care este diferenţa dintre răceală şi gripă?
Răceala debutează, de obicei, treptat cu durere în gât şi congestie nazală sau rinoree, iar simptomele
sale sunt, de obicei, uşoare. Simptomele gripale debutează brusc cu febră, dureri musculare, cefalee
şi oboseală extremă.

De ce persoanele cu vârsta de 65 de ani sau mai mult trebuie să se vaccineze antigripal?
Persoanele cu vârsta de 65 de ani sau mai mult au un risc mai mare de a dezvolta afecţiuni grave, de
a necesita spitalizare sau de a deceda din cauza gripei. Vaccinul antigripal este cea mai bună
protecţie împotriva gripei. În acest sezon gripal, vaccinul antigripal Fluad Tetra va fi oferit
persoanelor cu vârsta de 65 de ani sau mai mult. Pentru persoanele cu vârsta de 65 de ani sau mai
mult, acest vaccin antigripal este unul mai eficient, acesta fiind primul an în care vaccinul este
disponibil în Irlanda.

Cum acţionează vaccinul antigripal Fluad Tetra?
Vaccinul antigripal este modificat în fiecare an în funcţie de virusurile gripale care se preconizează că
vor circula. De aceea, trebuie să vi se administreze un vaccin antigripal în fiecare an. Vaccinul
protejează împotriva tulpinilor virusului gripal.
Vaccinul antigripal nu conţine virusuri active. Acesta nu vă poate îmbolnăvi de gripă.
Vaccinul ajută sistemul imunitar să producă anticorpi (proteine) care combat infecţia. Dacă vi s-a
administrat vaccinul antigripal şi intraţi în contact cu virusul gripal, vaccinul vă poate feri de
îmbolnăvire.
Vaccinul antigripal este cel mai sigur mod în care corpul dumneavoastră poate dezvolta imunitate
împotriva gripei în acest an.

Cum se administrează vaccinul antigripal?
Vaccinul antigripal este administrat ca injecţie în partea superioară a braţului. Durează doar câteva
minute.

De câte doze de vaccin antigripal voi avea nevoie?
Veţi avea nevoie de o doză din acest vaccin pentru a beneficia de protecţie pe întregul parcurs al
acestui sezon gripal.

Care este adjuvantul (un ingredient) din vaccinul antigripal din acest an şi cum
îmbunătăţeşte acesta reacţia imunitară la persoanele cu vârsta de 65 de ani sau mai mult?
Vaccinul antigripal Fluad Tetra conţine un adjuvant (ingredient) care îl face mai eficient.
Pe măsură ce înaintăm în vârstă, este posibil ca sistemul nostru imunitar să nu mai reacţioneze la fel
de eficient la vaccinuri. De aceea, în acest an, vaccinul antigripal cu adjuvant denumit Fluad Tetra
este oferit adulţilor cu vârsta de 65 de ani sau mai mult.
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Adjuvanţii sunt substanţe adăugate în vaccinuri pentru a ajuta la generarea unei reacţii imunitare
mai bune, mai ample şi de mai lungă durată. Adjuvanţii sunt adăugaţi de mulţi ani în vaccinuri pentru
a optimiza eficienţa acestora.
Adjuvantul utilizat în Fluad Tetra este MF59. MF59 conţine în principal ulei scualen – un ulei natural
care se găseşte în organismul uman, vegetal şi animal.

Vaccinul antigripal mă va proteja împotriva COVID-19?
Nu. Vaccinul antigripal nu oferă protecţie împotriva virusului COVID-19. Este important să vă
vaccinaţi atât antigripal, cât şi împotriva virusului COVID-19. Aceasta deoarece gripa şi COVID-19
sunt cauzate de virusuri diferite.
Atât gripa, cât şi COVID-19 pot cauza afecţiuni grave şi, dacă le contractaţi, este posibil să aveţi
nevoie de spitalizare. Poate fi dificil să faceţi deosebirea între simptomele de gripă şi simptomele
COVID-19.
Dacă vi s-a administrat vaccinul anti-COVID-19, ar trebui în continuare să faceţi şi vaccinul antigripal.
Puteţi face vaccinul anti-COVID-19 în acelaşi timp cu vaccinul antigripal dacă acesta vă este oferit.

Cât de sigur este vaccinul antigripal?
Vaccinul antigripal este foarte sigur. Vaccinurile antigripale sunt administrate de mai bine de 60 de
ani la milioane de oameni din întreaga lume.
Vaccinul antigripal tetravalent cu adjuvant a fost, de asemenea, utilizat de Statele Unite în cadrul
programului de vaccinare antigripală 2020-21. Un vaccin antigripal cu adjuvant similar (Fluad) este
utilizat de peste 20 de ani în până la 29 de ţări.

Care sunt efectele adverse ale vaccinului?
Majoritatea efectelor secundare sunt minore până la moderate şi sunt de scurtă durată.
După administrarea vaccinului Fluad Tetra, cele mai frecvente efecte secundare (care apar la peste 1
din 10 persoane) includ:
•
•
•

durere la locul injectării
oboseală şi
durere de cap

Efectele secundare frecvente (care apar la peste 1 din 100 de persoane) includ:







învineţire
roşeaţă sau inflamare la locul injectării
pierderea apetitului
greaţă
diaree
simptome similare gripei, inclusiv frisoane, dureri musculare şi dureri articulare.

Unele persoane pot face febră şi avea vărsături după administrarea vaccinului.
Efecte secundare au fost observate ocazional în cazul administrării unui vaccin antigripal similar
vaccinului Fluad Tetra. Acestea includ efecte secundare rare, dar grave, precum o reacţie alergică
gravă (reacţie anafilactică). Vaccinatorul dumneavoastră este instruit pentru a acţiona corespunzător
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în cazul oricărei reacţii alergice care ar putea avea loc. Pentru mai multe informaţii, citiţi Broşura de
informare a pacientului oferită de producător.

Cui nu ar trebui să i se administreze vaccinul Fluad Tetra?
Nu ar trebui să vi se administreze vaccinul antigripal dacă aţi prezentat o reacţie alergică gravă
(reacţie anafilactică) la administrarea unei doze anterioare de vaccin antigripal sau la orice
ingredient al vaccinului (inclusiv polisorbat 80). Citiţi Broşura de informare a pacientului oferită de
producător, pentru a consulta lista ingredientelor.
Pacienţilor cărora li se administrează combinaţii de inhibitori de punct de control (de exemplu,
ipilimumab şi nivolumab), care sunt utilizaţi pentru tratarea cancerului, nu trebuie să li se
administreze niciun vaccin antigripal.
Persoanelor care suferă de neutropenie severă (niveluri scăzute ale unui anumit tip de celule albe
din sânge) nu trebuie să li se administreze niciun vaccin antigripal.

Poate fi administrat vaccinul persoanelor alergice la ouă?
Dacă aveţi alergie la ouă, discutaţi cu medicul dumneavoastră de familie sau cu farmacistul înainte
de a face acest vaccin.

Mi se poate administra vaccinul antigripal dacă am temperatură (febră)?
Amânarea vaccinării antigripale poate fi determinată de un număr redus de cauze.
Dacă nu vă simţiţi bine şi aveţi temperatură de peste 38 °C, este posibil ca vaccinarea să trebuiască
amânată până când vă veţi simţi mai bine.

Unde mi se poate administra vaccinul antigripal?
Vaccinul antigripal vă poate fi administrat de medicul dumneavoastră de familie sau de farmacist.
Dacă sunteţi practician în domeniul sănătăţii, departamentul dumneavoastră de medicina muncii vă
poate administra vaccinul la locul de muncă.

Cât mă va costa vaccinul antigripal?
Vaccinul şi consultaţia la medicului de familie sau farmacist sunt gratuite. Vă rugăm să faceţi acum o
programare la medicul dumneavoastră de familie sau la farmacistul dumneavoastră.

Este sigură administrarea vaccinului antigripal la medicul de familie sau la farmacist în
timpul pandemiei de COVID-19?
Da. Medicii de familie şi farmaciştii urmează îndrumările HSE privind COVID-19 pentru a preveni
infectarea şi pentru a vă menţine în siguranţă atunci când le vizitaţi locaţiile.

Vaccin pneumococic
Dacă aveţi 65 de ani sau mai mult ori suferiţi de o boală cronică, ar trebui să consultaţi medicul de
familie sau farmacistul despre vaccinul pneumococic, care protejează împotriva pneumoniei. De
obicei, nu este necesară decât o singură administrare a vaccinului pneumococic. Acest vaccin poate
fi administrat în aceeaşi zi cu vaccinul antigripal.
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Pentru mai multe informaţii, consultaţi:
www.hse.ie/flu
Înainte de a vă vaccina, va trebui să citiţi această broşură şi Broşura de informare a pacientului
oferită de producător.
Puteţi găsi Broşura de informare a pacientului oferită de producător AICI:
https://www.ema.europa.eu/en/ medicines/human/EPAR/fluad-tetra
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