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Centrul de vaccina-
re din Vidra a fost dat 
în folosință pe 26 ianua-
rie, într-o primă etapă fi-
ind programați pentru 
data de 30 ianuarie, pri-
mii 10 copii, din cauza 
restricțiilor referitoare la 
deschiderea flacoanelor, 
astfel să nu se piardă ni-
cio doză de vaccin. 

S-au vaccinat toți co-
piii cu vârste între 5 și 11 
ani programați și nu s-au 
înregistrat reacții adver-
se la niciunul dintre mi-
cii pacienți. ”Așteptăm în 
continuare venirea copii-
lor la vaccin. Cel mai mic 
copil care s-a vaccinat la 
centrul din Vidra până 
acum, avea vârsta de 6 
ani”, ne-a declarat dr. Ale-
xandra Baciu.

Specialistul a mai pre-
cizat că, din păcate, și în 
acest centru de vaccinare, 
adresabilitatea este foar-
te scăzută, ceea ce îngre-
unează și mai mult proce-
sul de vaccinare. ”Încer-
carea noastră de a-i co-
masa pe copii la vaccina-
re, în continuare nu este 
prea reușită, pentru a nu 
deschide mai multe fla-
coane și pentru a nu iro-
si dozele de vaccin, de-
oarece cei mici depind 
foarte mult de programul 
părinților. În plus, mulți 
părinți vor să îi țină și câ-
teva zile sub observație 
pe copii după vaccin să 
vadă dacă au reacții sau 
nu”, ne-a mai declarat dr. 
Baciu.

Deși sunt provacci-

nare, se pare că totuși 
mulți părinți sunt destul 
de sceptici și nu au cura-
jul să își aducă copiii să 
se vaccineze. ”Încercăm 
în continuare să îi îndru-
măm pe părinți să vină 
la vaccin. Așteptăm să se 
facă mai multă promova-
re. Probabil că mulți din-
tre părinți așteaptă primii 
copii vaccinați, să vadă ce 
se întâmplă, dacă sunt bi-
ne, dacă nu există reacții 
etc. Așa a fost și la cam-
pania pentru adulți. Foar-
te mulți au așteptat să 
vadă ce se întâmplă cu 
cei vaccinați”, ne-a mai 
spus medicul.

În privința adulților, 
dr. Alexandra Baciu spu-
ne că într-un număr scă-
zut, totuși cetățenii vin să 
se vaccineze, și nu doar 
din Vidra, ci și din alte 
comune ale Ilfovului sau 
chiar din București. ”Vin 
cetățeni și pentru doza 3, 
dar și pentru prima doză. 
Vin și tineri, și persoane 
în vârstă. Am avut chiar 
și o doamnă în vârstă de 
100 de ani care a venit 
să își administreze doza 
booster. Nu predomină o 
anumită categorie de per-
soane dornice de vaccina-
re”, a precizat dr. Alexan-
dra Baciu. 

Persoanele interesa-
te să se programeze di-
rect la centrul de vaccina-
re din Vidra sau cele care 
doresc să afle mai multe 
informații despre vaccina-
re, pot suna la nr. de tel 
0755.094.802.

Vaccinarea 
copiilor protejează 
implicit și restul 
familiei

Potrivit specialiștilor, 
obiectivul principal al vac-
cinării copiilor cu vârste 
cuprinse între 5-11 ani es-
te de fi protejați împotri-
va infecției SARS-CoV-2 și 
de a reduce povara gene-
rală a bolii la această gru-
pă de vârstă. Nu toți co-
piii din această grupă de 
vârstă au același risc de a 
dezvolta forme severe de 
boală. Copiii cu afecțiuni 
cronice ar trebui să aibă 
prioritate, având în ve-
dere riscul crescut de a 
dezvolta forme severe de 
boală. Riscul de a dezvol-
ta o formă severă de boa-
lă nu este însă de negli-
jat chiar și în cazul copi-
ilor fără afecțiuni croni-
ce. Vaccinarea copiilor 
împotriva  COVID-19 asi-
gură protecție împotriva 
bolii, protejează împotri-
va apariției formelor se-
vere până la cele critice 
de boală și reduce riscul 
de spitalizare. Vaccinarea 
asigură protecție nu nu-
mai împotriva efectelor 
imediate ale  COVID-19, 
cât și împotriva efec-
telor pe termen lung, 
complicații de tipul mio-
carditei, sindromului mul-
tiinflamator sistemic și 
a formei persistente de 

boală. Vaccinarea împo-
triva COVID-19 protejea-
ză copilul de apariția se-
chelelor determinate de 
sindromul post-COVID, o 
situație care poate afec-
ta calitatea vieții pe o pe-
rioada de timp, potrivit 
specialiștilor.

Medicii mai spun că 
este important de men-
ționat că prin vaccina-
re scade rata de transmi-
tere a infecției cu SARS 
CoV-2 și astfel copii cu 
vul nerabilități  medicale 
sau cei cu nevoi speci-
ale ar putea avea asigu-
rat accesul în siguranță la 
educație. Vaccinarea copi-
ilor cu vârste cuprinse în-
tre 5 și 11 ani poate aju-
ta la protecția indirectă a 
membrilor familiei, inclu-
siv a fraților care nu sunt 
încă eligibili pentru vacci-
nare și a membrilor fami-
liei care pot avea un risc 
crescut de a se îmbolnă-
vi foarte grav dacă sunt 
infectați.

În cazul în care copi-
lul nu are nicio problemă 
medicală deosebită de să-
nătate (boli cronice, aler-
gii, tratamente imunosu-
presive, etc.) acesta poa-
te să fie programat pentru 
a fi vaccinat fără un con-
sult medical prealabil. Co-
piii pot avea unele reacții 
adverse după vaccinarea 
împotriva COVID-19, care 
sunt similare cu cele care 

pot apărea după orice altă 
vaccinare de rutină. Aces-
te reacții adverse arată 
că organismul copiilor își 
dezvoltă un răspuns imun 
protector față de boală; 
de obicei reacțiile adver-
se vor dispărea în maxim 
câteva zile, iar acestea nu 
apar la toți copiii.

În situații foarte ra-
re pot apărea reacții ad-
verse mai grave de ti-
pul reacțiilor alergice se-
vere, miocardită sau pe-
ricardită. Cele mai frec-
vente reacții secundare 
ale vaccinării împotriva 
 COVID-19 care au fost ra-
portate sunt: reacțiile lo-
cale, la locul de injecție 
(durere locală, roșeața, 
tumefacție) și reacțiile ge-
nerale (cele mai frecvent 
întâlnite sunt oboseală, 
durere de cap, febră, fri-
sonul, durerile muscula-
re și greața). Reacțiile ra-
portate sunt mai frecven-
te după a doua doză de 
vaccin și se remit în una 
sau două zile.

Monitorizarea pen-
tru siguranța vaccinurilor 
ARNm COVID-19 se efec-
tuează într-un program 
cuprinzător coordonat de 
Agenția Națională a Me-
dicamentelor și Dispozi-
tivelor Medicale din Ro-
mânia (ANMDM) și datele 
se centralizează la nivelul 
Agenției Europene a Me-
dicamentului (EMA).

Pentru informații 
suplimentare 
consultați medicul!

Conform  Comitetului 
Național de Coordona-
re a Activităților privind 
Vaccinarea împotriva CO-
VID-19 vaccinurile împo-
triva COVID-19 se pot ad-
ministra simultan sau la 
orice interval de timp cu 
alt vaccin cuprins în Pro-
gramul Național de Vac-
cinare destinat copiilor 
și grupelor populaționale 
aflate la risc (vaccina-
rea antigripală, vaccina-
rea anti-HPV), profilaxia 
tetanosului sau alte pro-
duse vaccinale care dețin 
autorizație de punere pe 
piața în România. Admi-
nistrarea acestor vaccinuri 
poate fi realizată în condiții 
depline de siguranță atât 
persoanelor care au primit 
doza 1, cât și a persoane-
lor care au primit doza 2 
de vaccin antiCOVID-19.

Vaccinarea împotriva 
COVID-19 este recoman-
dată tuturor persoanelor 
cu vârsta de 5 ani și pes-
te, indiferent dacă au pre-
zentat în istoric o formă 
asimpto matică sau simpto-
matică de infecție cu viru-
sul SARS-CoV-2. Nu es-
te necesară determinarea 
titrului de anticorpi anti-
SARS-CoV-2 înainte de ad-
ministrarea vaccinului. Pâ-
nă în prezent nu a fost sta-
bilită valoarea titrului de 
anticorpi care poate să ofe-
re protecție față de infecția 
cu virusul SARS-CoV-2.

Dacă părinții au îngri-
jorări cu privire la antece-
dentele reacțiilor alergice 
ale copilului, ar trebui să 
discute istoricul copilului 
cu medicul pediatru înain-
te de a-l programa pentru 
vaccinare.

”De când a început 
campania de vaccinare pe-
diatrică, la centrul nostru, 
am avut 10 copii cărora le-
am administrat prima doză 
de vaccin Pfizer. Mai exact, 
copiii au început să vină la 
centrul de vaccinare din 
Cornetul începând cu data 
de 27 ianuarie 2022. I-am 
grupat câte 10 într-o zi, 
deși ei erau programați în 
zile diferite, deoarece nu 
dorim să deschidem mai 
multe flacoane de vaccin. 
Un flacon conține 10 doze, 
iar noi nu vrem să se piar-
dă dozele. Din păcate, ce-
rerea este mică”, ne-a de-
clarat dr. Alice Bănceanu, 
de la centrul de vaccina-
re din Cornetu. Specialis-
tul ne-a precizat că flacoa-
nele conțin doze de vaccin 
special pentru copii. 

Lumea nu se prea în-
ghesuie să își vaccineze 
copiii, a semnalat medi-
cul. Cererea de vaccina-
re este oricum extrem de 
scăzută, dar din fericire, 
mai vin adulți pentru vac-
cinare, majoritatea fiind 
însă dintre cei care vor să 
se vaccineze cu doza 3 de 
vaccin – booster. 

La centrul de vacci-
nare anti-COVID-19 din 
comuna Cornetu, care a 
fost deschis în luna aprilie 
2021, cetățenii se pot vac-
cina atât cu vaccin produs 
de Pfizer, cât și Moderna.  
Centrul dispune de două 

posturi de vaccinare, res-
pectiv o sală este disponi-
bilă pentru adulți și o a do-
ua a fost amenajată speci-
al pentru copii.

”Din păcate, fap-
tul că la TV se spune că 
din luna martie vom scă-
pa de restricții, determi-
nă populația să nu se mai 
vaccineze”, ne-a mai spus 
dr. Alice Bănceanu.

Cetățenii care doresc 
să vorbească cu regis-
tratorii pentru a se pro-
grama sau vor să obțină 
informații cu privire la 
campania de vaccina-
re, pot suna la numerele 
de telefon: 0732.222.485 
sau 0743.248.006.

Reamintim că vacci-
narea copiilor de peste 
5 ani se poate reali-
za și fără programa-
re, prin prezentare 
directă în cabinete-
le centrelor de vac-

cinare dedicate copiilor 
sau în cabinetele medici-
lor de familie care au so-
licitat doze pediatrice, pe 
tot parcursul programu-
lui de lucru. În prezent, 
în platforma de progra-
mare figurează peste 200 
cabinete de vaccinare pe-
diatrice la nivel național. 
Trei dintre aceste cen-
tre de vaccinare se află în 
județul Ilfov, în Otopeni, 
Cornetu și Vidra. Schema 
de vaccinare a copiilor cu 
vaccinul Comirnaty (Pfi-
zer) este de 10 microgra-
me/doză (10 µg), la inter-
val de 21 de zile. Admi-
nistrarea fiecărei doze se 
efectuează intramuscular, 
similar celorlalte grupe de 
vârstă eligibile.

Vaccinarea se face 
cu consimțământul 
părinților

Programarea copiilor 
se poate face doar în cen-
trele de vaccinare afla-
te în platformă cu denu-
mirea P_Ped, prin inter-

mediul conturilor părinți-
lor sau ale reprezentanți-
lor legali. Copiii de 11 ani 
și mai mici se pot vaccina 
doar cu consimțământului 
informat acordat de către 
părinți sau de către repre-
zentantul legal al minoru-
lui și în lipsa efectuării tri-
ajului medical prin com-
pletarea chestionarului de 
triaj dedicat copiilor; mo-
delele sunt disponibile și 
pe platforma națională de 
vaccinare, la: https://vac-
cinare-covid.gov.ro/for-
mulare-si-chestionare/. 

Specialiști i explică 
fap tul că prin vaccina-
re, copiii infectați cu viru-
sul SARS-CoV-2 sunt mai 
puțin expuși riscului de a 
dezvolta forme grave de 
boală COVID-19.  Copiii 
cu vârsta cuprinsă între 
5 și 11 ani care se infec-
tează cu virusul SARS-
CoV-2 riscă să prezin-
te și forme grave de CO-
VID-19. Date publicate în 
octombrie 2021 de Cen-
trul de Control și Supra-
veghere al Bolilor din SUA 
(CDC) au arătat că în rân-

dul populației pediatri-
ce cu vârsta cuprin-

să între 5 și 11 
ani au fost în-
registrate peste 
8.300 de spita-
lizări legate de 

 COVID-19 și aproape 100 
de decese din cauza aces-
tei afecțiuni.

Și copiii pot 
dezvolta 
complicații din 
cauza COVID-19

În prezent, se apre-
ciază că boala COVID-19 
este una dintre primele 
10 cauze de deces printre 
copiii cu vârsta cuprinsă 
între 5 și 11 ani din SUA. 
În plus, s-a observat că 
și copiii, nu doar adulții, 
pot să prezinte manifes-
tări clinice persistente 
(”Long COVID-19”) du-
pă infecție. Copiii care au 
COVID-19 pot dezvolta, 
de asemenea, complicații 
la distanță, precum sin-
dromul inflamator multi-
sistemic (MIS-C). Acest 
sindrom este o afecțiune 
multiorganică în care di-
ferite organe ale corpu-
lui (inima, plămânii, rini-
chii, creierul, pielea, ochii 
sau tubul digestiv) se in-
flamează, determinând 
manifestări clinice varia-
te, extrem de severe. Din 
aprilie 2020 până în oc-
tombrie 2021, în SUA au 
fost raportate peste 2.300 
de cazuri de MIS-C la co-
piii cu vârsta cuprinsă în-
tre 5 și 11 ani. Specialiștii 

atrag atenția că acei co-
pii care au comorbidități 
(boli cronice respiratorii, 
renale, hepatice, cardia-
ce, malignități, boli infla-
matorii intestinale, imu-
nodepresie de diferite ca-
uze) sunt mai expuși ris-
cului de a dezvolta forme 
severe de COVID-19 după 
infecția cu virusul SARS 
CoV-2 în comparație cu 
copiii sănătoși. Este ade-
vărat ca majoritatea co-
piilor diagnosticați cu 
 COVID-19 sunt asimp-
tomatici sau au o formă 
ușoară de boală și recu-
perarea este fără seche-
le, dar, cu toate acestea, 
riscul ca un copil să facă 
o formă severă de boală 
nu este de neglijat, chiar 
și în cazul copiilor fără 
afecțiuni cronice.

Ef ic iența vaccinu-
lui ARNm Pfizer-BioN-
Tech COVID-19 este în 
proporție de 91% în pre-
venirea bolilor simptoma-
tice la copiii cu vârste cu-
prinse între 5 și 11 ani, 
conform studiilor clinice 
efectuate până la acest 
moment. Vaccinarea îm-
potriva COVID-19 prote-
jează copiii atât de efec-
tele directe, imediate ale 
bolii, cât și de efectele pe 
termen lung. Copiii sunt 
protejați pentru riscul de 
spitalizare sau de a dez-
volta o formă modera-
tă până la o formă criti-
că de boală, precum și de 
apariția miocarditei sau 
a sindromului multiinfla-
mator sistemic, mai spun 
medicii. 

Vaccinarea împotriva 
COVID-19 asigură, potri-
vit specialiștilor, protecție 
față de efectele indirecte 
ale bolii cum ar fi: trans-
miterea în comunitate, 
apariția de noi variante și 
închiderea școlilor.

actualitateactualitate

Vaccinarea pediatrică continuă în Ilfov
La Cornetu, medicii îi aşteaptă pe micii pacienţi 

pentru prima doză de vaccin anti-COVID-19

Vaccinarea anti-COVID-19 a copiilor cu vârste 
cuprinse între 5 și 11 ani a continuat cu pași timizi 
în județul Ilfov, în cea de a doua săptămână a 
campaniei, ca de altfel în întreaga țară. Și la centrul 
de vaccinare din comuna Cornetu, unul dintre cele 
trei centre de vaccinare pediatrică din Ilfov, alături 
de centrele din Otopeni și Vidra, medicii s-au 
bucurat pentru fiecare copil care le-a trecut pragul 
și s-au străduit să îi facă pe micuți să se simtă cât 
mai relaxați și în siguranță.   

Cristina NedelCu

La Vidra, toţi copiii vaccinaţi s-au simţit bine, 
fără reacţii adverse

Și la centrul de vaccinare din Vidra, vaccinarea 
pediatrică a început, în mod special, pentru copiii 
din Ilfov, dar medicii au anunțat că sunt bineveniți 
toți cei care doresc să se vaccineze anti-COVID-19, 
fără restricții.

Cristina NedelCu

https://vaccinare-covid.gov.ro/formulare-si-chestionare/
https://vaccinare-covid.gov.ro/formulare-si-chestionare/
https://vaccinare-covid.gov.ro/formulare-si-chestionare/
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