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Atenție! Vaccinul este 
contraindicat persoanelor 
cu istoric de reacție aler-
gică severă (anafilactică) 
la oricare dintre compo-
nentele vaccinului sau la 
prima doză administra-
tă. În cazul persoanelor 
cu istoric de reacții alergi-
ce severe la medicamen-
te sau alte vaccinuri nu 
este contraindicată vacci-
narea, dar se recomandă 
o supraveghere mai înde-
lungată (timp de 30 mi-
nute) postvaccinare. 

La cât timp du-
pă vaccinare este paci-
entul protejat împotriva 
 COVID-19? La 7 zile de 
la administrarea celei de-
a două doze, în cazul Bi-
oNTech/Pfizer și 14 zile 
după a doua doză în ca-
zul Moderna, putem vorbi 
despre un nivel maxim de 
protecție. Anticorpii încep 
să fie detectabili din ziua 
12-14 de la prima doză, 
iar titrul crește semnifica-
tiv după doza de rapel. 

Se observă însă redu-

cerea numărului de per-
soane infectate și în in-
tervalul dintre cele do-
uă doze, dar nu este cu-
noscută durata sau nive-
lul protecției după o sin-
gură doză. 

Cât durează 
imunitatea după 
vaccin?

Este încă prea de-
vreme pentru a putea 
spune cu exactitate du-
rata protecției oferite 
de vaccinarea împotriva 
 COVID-19. Titrul de anti-
corpi măsurat la persoa-
nele vaccinate în studiile 
clinice a fost peste media 
celui măsurat la persoane 
trecute prin boală și este 
de așteptat ca protecția 
oferită de vaccin să dure-
ze cel puțin la fel de mult 
ca cea de după infecția cu 
SARS-CoV-2 dar fară ris-
curile asociate dezvoltării 
bolii. Durata protecției es-
te încă în curs de evalua-
re în studiile clinice.   

Totul despre 
vaccinarea 

anti-Covid-19

Cine nu are voie să facă 
vaccinul și după cât 

timp suntem imunizați? 
În plină campanie de 
vaccinare anti COVID-19, 
foarte mulți români încă refuză imunizarea. 
De ce? Majoritatea se tem 
de potențialele reacții adverse 
care le-ar putea pune viața în 
pericol. Iată sfaturile specialiștilor 
Ministerului Sănătății pentru 
cei care încă mai au astfel de temeri!  

Numărul record 
de cazuri noi și 
decese înregistrate 
în țara noastră 
în acest val patru 
al pandemiei de 
COVID-19 a speriat 
mapamondul. În 
încercarea de a 
înțelege cum un 
stat ca România, 
care are acces la 
toate vaccinurile, 
a ajuns la o rată 
atât de mare de 
infectare și mai ales 
pentru a identifica 
cum să o ajute să 
pună capăt acestei 
crize sanitare 
fără precedent, 
reprezentanți 
ai Organizației 
Mondiale a 
Sănătății (OMS) 
s-au aflat pentru 
câteva zile în țara 
noastră și au 
analizat situația. Ca 
o concluzie, experții 
internaționali 
consideră că 
încheierea 
epidemiei depinde 
doar de noi, 
cetățenii.      

OMS se implică 
așadar, în lupta Români-
ei cu noul coronavirus. 
Aflat în România, direc-
torul pentru Situații de 
Urgență al OMS Euro-
pa, Dorit Nitzan, a expli-
cat săptămâna trecută că 
încheierea pandemiei de 
COVID-19 depinde de fie-
care dintre noi. „Acest lu-
cru este în mâinile noas-
tre, este în mâinile româ-
nilor, în mâinile fiecărei 
persoane din lume. Noi 
decidem. Când vrem să 
se termine, se va termina. 
Dar trebuie să acționăm“, 
a spus Nitzan, la o întâl-
nire pe care a avut-o cu 
speciliștii din țara noastră. 
Totodată, reprezentantul 
OMS a îndemnat lumea 
la imunizarea împotriva 
infecției cu SARS-CoV-2, 
adăugând că următoarea 
mutație ar putea afec-
ta mai mult copiii. „Tre-

buie să fim atenți. Fieca-
re viață contează. Suntem 
aici să salvăm vieți și să 
salvăm viețile generațiilor 
viitoare. (...) Este un răz-
boi global cu pandemia“, 
a mai spus Dorit Nitzan. 

Un avertisment ex-
trem de dur vine și din 
partea președintelui Co-
legiului Medicilor din Ro-
mânia, dr. Daniel Coriu. 
Majoritatea românilor 
infectați cu virusul SARS-
CoV-2 care au murit, 
erau nevaccinați. Medicul 
susține că imunizarea prin 
vaccin este singura armă 
de luptă pe care o avem 
impotriva pandemiei. „Es-
te singura armă pe ca-
re o avem. Să nu obosim 
să explicăm, să aducem 
în fața comunității dovezi-
le științifice. (...) Din de-
cesele raportate în ultima 
perioadă, peste 92% din 
persoane erau nevaccina-
te. (...) Vaccinul protejea-
ză, nu ne împiedică să fa-
cem boala, dar vom face 
o formă ușoară de boa-
lă, vom trece mai ușor, iar 

sistemul medical nu va fi 
sub presiune“, a spus dr. 
Daniel Coriu, la dezbate-
rea cu experții OMS. De 
altfel, medicul a și sublini-
at faptul că suntem într-o 
situație dramatică. „Cum 
am ajuns aici? Prin nevac-
cinare, prin lipsa de încre-
dere în mesajul nostru, al 
medicilor. Țara noastră a 
ajuns un exemplu nega-
tiv la nivel internațional.  
Consecința directă o ve-
dem noi în spitale: sunt 
supraaglomerate cu infec-
ții COVID, nu mai putem 
face față cazurilor noi, 

avem un număr enorm 
de mare de decese evi-
tabile. Subliniez acest 
lucru, decese evitabi-
le, pacienți care au mu-
rit și nu trebuia să moa-
ră. Resursa umană, cor-
pul medical, este sub o 
presiune uriașă, suntem 
obosiți, suntem copleșiți, 
tratăm pacienți în cor-
turi și containere. Trebu-
ie să recunoaștem, să ne 
asumăm că avem resur-
se limitate”, a atenționat 
dr. Daniel Coriu, încă di-
nainte de vizita delegației 
OMS în România.

Concluzia oMS, după vizita în România:

“Depinde de f¡ecare 
dintre noi când se va 

încheia pandemia”

Tot reprezentanții OMS au avertizat că, în ritmul 
actual, România va avea abia în doi ani și jumătate 
70% din populație vaccinată anti-COVID. Pentru a 
evita un asemenea scenariu sumbru, OMS recomandă 
găsirea unor soluții adaptate și bazate pe dovezi 
pentru ca vaccinurile să ajungă la persoanele cele mai 
vulnerabile de a dezvolta forme grave de boală și cu 
risc de deces. De asemenea, se pare că o altă măsură 
care se impune în țara noastră este repsonsabilizarea 
tuturor cadrelor medicale. „Noi trebuie cumva să 
responsabilizăm medicii. Este inacceptabil ca un medic 
să iasă în public și să transmită mesaje eronate care 
ating grav sănătatea publică. Față de acești colegi, noi 
trebuie să avem o atitudine fermă, dar acest lucru este 
în mâna legiuitorului. Noi putem să avem idei, să avem 
propuneri, nu noi avem dreptul de inițiativă legislativă“, 
a mai spus dr. Daniel Coriu.

Dr. Daniel Coriu, președintele Colegiului 
Medicilor din România:
“Medicii nu trebuie să 
transmită mesaje eronate!” 

Imunizarea 
este cea mai 
bună armă. 
Peste 92% 
dintre cei care 
au murit erau 
nevaccinați”

Medic român


