
Vaccinarea: o abordare 
pe tot parcursul vieții

Vaccinarea este una dintre cele mai eficiente 
metode de prevenție. Este la fel de importantă 
precum mișcarea zilnică și o nutriție sănătoasă 
și te ajută să fii sănătos pe termen lung

Anumite etape din viață te pot 
face să fii mai expus virusurilor 
și infecțiilor: serviciul, călătoriile 
frecvente, apariția unui copil în 
familie sau anumite afecțiuni 

medicale.

Vaccinarea te protejează 
de boli grave și de infecții 
potențial fatale

Vaccinarea reduce 
gradul de utilizare 
a antibioticelor

Rezistența la antibiotice 
provoacă

33,000
de decese anual 

în Europa3

Știați că:

Vaccinarea reduce riscul 
de îmbolnăvire sau de 
deces, chiar și în rândul 
populației nevaccinate

Știați că:
Vaccinarea 

anti‑meningogocică C 

93%
a infecției în rândul 

populației nevaccinate4

95%
dintre noi 

este nevoie ca 

reducere

să ne vaccinam împotriva 
rujeolei pentru ca întreaga 
populație să fie protejată5

• Asigură-te că tu și familia ta (inclusiv adolescenții) sunteți la zi cu 
toate vaccinurile necesare

• Dacă activitatea de zi cu zi te expune la infecții, asigură-te că ai 
făcut toate vaccinurile disponibile

• Informează-te din surse de încredere atunci când e vorba de 
beneficiile și de riscurile vaccinării, precum www.vaccinesafetynet.org

• Întreabă medicul de familie despre vaccinurile disponibile în 
Programul Național de Imunizare (PNI)

• Discută cu medicul de familie pentru a te asigura că ești la zi cu 
vaccinurile din PNI

• Dacă plănuiești o călătorie în afara țării, asigură-te că ți-ai făcut 
vaccinurile necesare pentru a te bucura de vacanță
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Ce poți face pentru a fi de ajutor?

Vaccinurile asigură protecție pentru toate vârstele!

Vaccinarea împotriva 
hepatitei B1 și HPV2 

poate preveni

Știați că:

cancerele 
povocate de 
aceste infecții
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