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CATRE
MEDICII DE FAMILIE
MEDICII SCOLARI
Avand in vedere adresa Ministerului Sanatatii nr. 20802 din 27 03 2015 inregistrata la DSP Cluj sub nr.
1891 din data de 1.04.2015 va comunicam noua schema de vaccinare cuprinsa in Calendarul National de Vaccinare.
In noua schema de vaccinare se vor utiliza 3 doze de vaccin hexavalent pentru vaccinarea copiilor cu varsta
de 2, 4 si 11 luni, vaccinarea cu vaccinul ROR la copiii cu varsta de 12 luni, 5 ani precum si pentru vaccinarea
copiilor cu varsta de 7 ani in anul 2015, recuperarea cu vaccin VPI pentru copii cu varsta de 6 si 8 ani la medicul de
familie, precum si realizarea tuturor vaccinarilor din cadrul schemei nationale de vaccinare de catre medicii de
familie.
Astfel, începând cu data de 01.04.2015, noua schemă de vaccinare este următoarea:
VÂRSTA
RECOMANDATĂ

TIPUL DE VACCINARE

COMENTARII

Primele 24 de ore
2-7 zile

Vaccin hepatitic B (Hep B)
Vaccin de tip Calmette Guerin (BCG)

În maternitate

2 luni 1)

Vaccin hexavalent
(dTPa-VPI-Hib-HepB)
Vaccin pneumococic conjugat1)

Medicul de familie

4 luni 1)

Vaccin hexavalent
(dTPa – VPI – Hib - HepB)
Vaccin pneumococic conjugat1)

Medicul de familie

11 luni 1)

Vaccin hexavalent
(dTPa – VPI – Hib - HepB)
Vaccin pneumococic conjugat1)

Medicul de familie

12 luni

Vaccin rujeolic – rubeolic – oreion
(ROR)

Medicul de familie

5 ani 2)
7 ani 2)

Vaccin rujeolic – rubeolic – oreion
(ROR)

Medicul de familie

6 ani 3)
8 ani 4)
14 ani

Vaccin tetravalent diftero-tetano-pertussis acelular –
poliomielitic (dTPa – VPI / VPI3))
Vaccin poliomielitic inactivat 4))
(VPI4))
Vaccin diftero-tetanic / Vaccin diftero-tetano-pertussis
acelular
(dT / dTPa)

Medicul de familie
Medicul de familie
Medicul de familie

Notă: 1) Vaccinul pneumococic conjugat va fi introdus în calendarul de vaccinări în funcție de fondurile disponibile
2)
Se realizează inclusiv la copiii care împlinesc vârsta de 7 ani în anul 2015 și la copiii care împlinesc 7 ani în anul 2016
3)
Copii cu vârsta de 6 ani

Care au în antecedentele vaccinale o doză de dTPa la 4 ani vor fi vaccinați cu VPI

Care nu au în antecedentele vaccinale o doza de dTPa la 4 ani vor fi vaccinați cu dTPa – VPI
4)
Copiii cu vârsta de 8 ani care au în antecedentele vaccinale o doză de dTPa la 4 ani vor fi vaccinați cu VPI în 2015 (copiii care nu au fost școlarizați în clasa
pregătitoare)
Se aplică numai în anul 2015.
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