Vaccinarea pe tot parcusul vieții
o prioritate de sănătate publică
Vaccinarea: nu
doar pentru copii

Vaccinarea este un pilon al sănătății publice:
alături de nutriție și activitatea fizică, vaccinarea are un rol cheie
în consolidarea capacității noastre de a lupta împotriva infecțiilor,
pentru a ne menține sănătoși și productivi pe tot parcusul vieții

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
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Vaccinarea pe tot parcursul
vieții poate reduce costurile
de spitalizare și de servicii de
sănătate, crescând în același
timp productivitatea1,2

Vaccinarea antigripală pentru
persoanele cu probleme cardiace:

50%
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Vaccinarea
protejează bolnavii
cu boli cronice
împotriva infecțiilor
și altor complicații

Vaccinarea previne boli
complicate. Vaccinarea
anti‑HPV poate proteja
cel puțin împotriva a 70%
dintre cancerele cervicale5

a riscului de deces prin infarct3
Adulții cu diabet sau boală
cardiacă cronică sunt de
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mai predispuși
decât adulții
sănătoși4 să
dezvolte boală
peumococică

În țările OECD
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Non-aderența la vaccinare reprezintă
o problemă tot mai mare, contribuind
la creșterea ratelor bolilor
infecțioase
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Stoparea răspândirii
infecțiilor scade
utilizarea inutilă
a antibioticelor

Multe vaccinuri
sunt subevaluate
sau subutilizate

din bugetul
sănătății este
cheltuit pe
vaccinare7

Rezistența la
antibiotice cauzeză:

33,000
decese în Europa
în fiecare an10

Vaccinarea poate
reduce povara bolii și
riscul de deces chiar și
printre cei nevaccinați
(inmunitate colectivă)

Vaccinarea este cost eficientă.
Costă mai puțin de 4,000 €
pentru a proteja o persoană
împotriva a 17 boli infecțioase
pentru întreaga viață8

Vaccinarea
anti‑meningococică

93

%

reducere

a meningitei C în rândul
populației nevaccinate9

Încurajarea vaccinării pe tot parcursul vieții: Cum puteți ajuta?
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•
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Prioritizați bolile prevenibile prin vaccinare în cadrul politicilor
naționale - colaborați pentru o strategie comună europeană
Inițiați campanii publice pentru educarea populației despre
importanța vaccinării pe tot parcursul vieții, nu doar în copilărie
Creșterea accesului la servicii de vaccinare în special în școli
și la locul de muncă
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Implicați comunitatea științifică pentru a genera dovezi științifice
și pentru a sprijini consolidarea sistemelor eficiente de informare
cu privire la imunizare, pentru a monitoriza ratele de acoperire
vaccinală pe parcursul tuturor etapelor vieții
Oferiți metodologii, instruire, instrumente și abilități pentru pregătirea
profesioniștilor din domeniul sănătății, inclusiv a farmaciștilor, pentru a
discuta despre beneficiile unui plan de vaccinare pe tot parcursul vieții
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