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Rumänisch 
Infotexte aus dem Scheckheft Gesundheit für Eltern und Kind Version 2016 
 
Pentru ce ați primit carnetul de sănătate intitulat "Sănătate pentru părinți și copil" și ce conține acesta? 

 
Cu acest carnet obțineți gratuit cele mai importante vaccinuri pentru copilul dumneavoastră. Vă rugăm să luați 
neapărat acest carnet de sănătate cu dumneavoastră, dacă mergeți la medicul  specialist pediatru sau la medicul 
de familie. Cupoanele detaşabile din acest carnet vă asigură gratuitatea pentru vaccinuri atât în farmacie, cât şi la 
medic. Astfel  copilul dumneavoastră va fi protejat eficace împotriva celor mai răspândite boli infecţioase. 
Traducerile celor mai importante texte din carnetul de sănătate le găsiți aici: 
 
 
Textul de la pagina 4: 

 
Pentru ce se utilizează carnetul 

Acest carnet de sănătate este foarte important pentru dumneavoastră şi pentru copilul dumneavoastră. Carnetul 
conține cupoane în valoare totală de aproximativ 930 Euro, pentru copilul dumneavoastră pentru programul de 
vaccinare gratuită organizat de Casa Națională de Asigurări de Sănătate și Casa de Asigurări de Sănătate a 
landului. 
Cum se utilizează carnetul 

Vă rugăm să completați integral și citeț fișa cu datele cerute (dreapta). Vă rugăm să nu uitați să semnați pe  
verso. Medicul sau personalul din spital va detașa formularul din carnet. Doar copia va rămâne în carnet. După 
acestea carnetul este valabil. De fiecare dată când veți lua un vaccin din farmacie, se va detașa  cuponul ”rețetă„ 
din carnet. La vaccinarea prescrisă vor fi îndepărtate părțile ”cupon de vaccinare„ și „ confirmarea vaccinării„ . 
Astfel este garantat faptul, că nu veți achita contravaloarea în bani în farmacie sau la cabinetul medical pentru 
aceste vaccinuri. Segmentul „notificare vaccin„ rămâne în carnet, pentru a ști concret ce vaccinuri a primit copilul 
dumneavoastră, când au fost făcute și de către cine.  Dacă nu aveți carnetul de sănătate cu dumneavoastră când 
mergeți la farmacie, veți primi vaccinul doar pe baza unei prescripții medicale şi trebuie să suportaţi costul 
acestuia. La fel se întâmplă şi la cabinetul medical, dacă nu aveţi carnetul cu dumneavoastră, trebuie să plătiţi 
vaccinarea.  Medicul și farmacia vă vor înapoia banii, dacă veți aduce ulterior carnetul . Cupoanele sunt valabile 
la medici specialiști pediatrii  cu autorizaţie de liberă practică, medici generaliști și în toate sediile principale din 
district (referenți sanitari) în Stiria, în centrul de vaccinare al landului și la Casa de Sănătate a magistratului 
orașului Graz.  
Atenție: Cupoanele detașate (deja separate) nu mai sunt valabile și nu mai au nici o valoare! 
Vă rugăm să luați neapărat carnetul de vaccinări cu dumneavoastră. 
 
 
Textul de la pagina 6: 
 
Confirmare și luare la cunoștiință 

Confirm corectitudinea datelor introduse de mine în acest formular şi primirea carnetului  „Sănătate pentru părinți 
și copil 2016„. Declar că încă nu am primit nici un carnet de sănătate „Sănătate pentru părinți și copil„ pentru 
copilul menționat mai sus. Declar că nu mai am dreptul la un alt carnet, în cazul în care voi pierde acest carnet: în 
situaţia aceasta trebuie să achit personal contravaloarea vaccinurilor şi a vaccinărilor. Am luat la cunoştinţă faptul, 
că în cazul în care solicit un al doilea carnet pentru acelaşi copil, voi restitui cheltuielile landului Stiria. Cupoanele 
detașabile sunt  valabile doar dacă sunt desprinse de către medic sau farmacist. Vaccinul trebuie păstrat la rece, 
însă nu congelat, în timpul transportului de la farmacie la cabinetul medical. 
 
Sunt de acord să primesc cu regularitate informații gratuite, în scris, despre carnetul pentru mamă și copil şi 
termenele de vaccinare. Sunt de acord să primesc suplimentar informații despre îngrijirea sănătății copilului. Sunt 
de acord ca în acest scop datele mele și datele copilului meu să fie prelucrate prin mijloace informatice și păstrate 
în baza de date a vaccinărilor landului Stiria. Sunt de acord ca medicul meu curant precum și insitiuția sanitară să 
aibă acces la situația vaccinărilor copilului meu în baza de date a vaccinărilor a landului Stiria. Sunt de acord ca 
medicul și instituția sanitară să ne scoată din registrul de informare, pe mine sau pe copilul meu, dacă apar 
motive personale sau medicale. Sunt de acord ca medicul sau insitiuția sanitară să transmită modificări de date 
către centrul de informare părinți-copil, care sunt necesare carnetului pentru mamă și copil și pentru programul de 
vaccinare. 
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Semnătura părintelui sau a tutorelui 
Localitatea, data 
(În cazul în care nu doriți să primiți aceste informații bifați în partea stângă a rândului) 
O nu doresc să fiu informat despre carnetul pentru mamă și copil și termenele de vaccinare. 
 
(În dreapta unde se aplică parafa medicului sau a spitalului) 
Confirm predarea carnetului de vaccinări persoanei menționate mai sus. 
Parafa și semnătura medicului sau a instituției sanitare 
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Doar vaccinarea protejează: dacă este efectuată la timp! 

Cauzele multor boli contagioase (infecții) grave nu pot fi tratate, ci pot fi ameliorate doar simptomele, respectiv 
semnele clinice a unei boli.  Acest fapt este valabil atât pentru  medicina convențională cât și pentru așa numita 
medicină complementară.  Vaccinarea este astfel singurul mod de protecție eficace. De aceea vaccinarea la timp 
este foarte importantă! Planul de vaccinare recomandat corespunde ultimelor cercetări în domeniul medical. 
Termenele propuse indică momentul optim. În cazul în care nu puteți respecta termenul indicat, poate fi recuperat 
orice vaccin la următorul termen posibil. Medicul dumneavoastră vă poate oferi mai multe informații în această 
privință. 
 
Mai jos găsiți prezentarea vaccinurilor și a termenelor de vaccinare propuse. 
 
 
Textul de la pagina 15 până la pagina 18: 
 
Informații privind vaccinările, prezentate de către Departamentul deSănătate Publică 
 
VACCINĂRI GRATUITE PENTRU SUGARI ȘI COPII DE VÂRSTE MICI 
Pe baza cupoanelor din acest carnet, toți copiii beneficează de următoarele vaccinări gratuite 
Vaccinul hexavalent (difterie, tetanos, poliomielită, tuse convulsivă, gripă virală de tip B, hepatită B). Vaccinul 
combinat anti-rujeolă- oreion-rubeolă (ROR), vaccinul (oral) împotriva rotavirusurilor şi vaccinul pneumococic 
conjugat (PNC).   
Aceste vaccinuri trebuie efectuate în mai multe doze sau doze de rapel pentru a asigura protecţia pe termen lung.   
 Dacă ratați o vaccinare, este important să o efectuați cât mai repede. 
 
Vaccinul hexavalent 

Prima doză de vaccin este efectuată în mod normal în a treia lună de viață, a doua doză de vaccin se 
administrează în a cincea  lună de viață, a treia doză de vaccin se administrează după a douăsprezecea lună de 
viață, cel mai devreme la 6 luni după a doua doză de vaccin 
 
Vaccinul anti-rujeolă-oreion-rubeolă (ROR) 

Prima doză de vaccin poate fi administrată de la  vârsta de 11 luni. A doua doză de vaccin ROR trebuie 
administrată cât mai repede posibil: intervalul minim dintre prima doză de vaccin RORși a doua este de patru 
săptămâni. În cazul în care ratați prima și/sau a doua doză de vaccin ROR, le puteți efectua gratuit prin programul 
de vaccinare la orice vârstă.  
 
Vaccinul oral anti-rotaviral: 

Rotavirusurile sunt cei mai frecvenți factori care cauzează gastroenterita (Gastroenteritis) la sugari și copii de 
vârste mici. Rotavisururile sunt cauza a mai mult de jumătate din bolile diareice la această grupă de vârstă (în 
special iarna). Cu cât este copilul mai mic, cu atât mai gravă poate fi evoluția bolii. De aceea, vaccinul oral anti 
rotaviral trebuie administrat cât mai curând posibil începând  cu săptămâna a șasea de viață.  
În funcție de decizia Ministerului Sănătății este notat vaccinul cu Rotarix® sau Rotateq® în programul de 
vaccinare gratuit. Ambele vaccinuri pot fi administrate începând cu împlinirea a 6 săptămâni de viață. În funcție de 
vaccin, se administrează copiilor două doze (Rotarix®)  sau trei doze (Rotateq®). La vârsta de 16, maxim 24 de 
săptămâni de viață (Rotarix®), respectiv 22, maxim 32 de săptămâni de viață (Rotateq®), trebuie încheiată seria 
de doze. Medicul dumneavoastră vă stă la dispoziție pentru mai multe detalii. Nu este prevăzută o schimbare 
între dozele de vaccin. 
 
Rotateq®  este disponibil gratuit în anul 2016 . 
 
Vaccinul pneumococic conjugat polivalent (PNC)  

În primii doi ani de viaţă, infecţiile pneumococice (invazive) grave cu septicemie sau meningită purulentă se 
numără printre cele mai frecvente boli infecţioase care pot fi fatale şi care pot lăsa amprente pe termen lung.  Din 
acest motiv, vaccinul PNC este recomandat pentru toţi sugarii începând cu vârsta de 3 luni, conform planului de 
vaccinare naţional austriac.   
Se recomandă începerea seriei de vaccin în a treia luna de viață. Deoarece: majoritatea cazurilor de meningită 
pneumococică apar în al doilea an de viață. În funcție de decizia Ministerului Sănătății este notat vaccinul cu  
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Synflorix® sau Prevenar® în programul de vaccinare gratuit. În anul 2016 doar Synflorix® este disponibil gratuit. 
Prima doză de vaccin se administrează în a treia lună de viață, a doua  doză de vaccin se administrează în a 
cincea lună de viață și a treia doză în a douăsprezecea lună de viață, cel mai devreme la 6 luni după a doua doză 
de vaccin. Vaccinul PNC poate fi administrat în acelaşi timp cu vaccinul hexavalent.  În cazul în care prima  doză 
se administrează abia în al doilea an de viață, se recomandă doar două doze de vaccin la o distanță de cel puțin 
opt săptămâni. Copiii cu un risc ridicat pot primi vaccinul PNC gratuit până în al cincelea an de viață. 
(Mai jos este reprezentată schema de vaccinare, începând cu primul vaccin.) 
 
ALTE VACCINURI IMPORTANTE PENTRU SUGARI ȘI COPII DE VÂRSTE MICI 

Pe lângă vaccinurile pe care le primiți gratuit pe baza acestui carnet, planul  de vaccinare austriac pentru toți 
sugarii și copii de vârste mici vă recomandă alte vaccinuri, care trebuie achitate personal. Vă rugăm să discutați 
cu medicul dumneavoastră, care dintre urmatoarele vaccinuri sunt necesare și importante: 
 
Meningococul  

Pe baza situației epidemiologice este recomandat vaccinul împotriva meningococului B pentru toți copii după 
împlinirea a două luni de viață.  Vaccinarea cu vaccinul conjugat monovalent împotriva meningococului din grupa 
C este recomandată în al doilea an de viață și se poate efectua după împlinirea a două luni. Numărul de doze de 
vaccin necesare depinde de momentul începerii seriei de vaccinuri. Între vârsta de 11 și 13 ani, trebuie 
administrată o doză suplimentară de vaccin ACWY conjugat tetravalent (vezi şi „Vaccinurile pentru şcolari”). 
 
Varicelă (vărsat de vânt) 

Varicela nu este o boală infecțioasă inofensivă, deoarece poate cauza complicații grave. De aceea, vaccinul 
împotriva varicelei este printre vaccinurile recomandate în general. Se administrează în două etape la un interval 
de cel puțin 4 săptămâni. Este recomandat în al doilea an de viață, dar poate fi administrat începând cu împlinirea 
a noua luni de viață.  
 
Meningoencefalita virală transmisă de căpuşe 

Landul Stiria este o zonă cu multe căpușe, care pot transmite virusul. Vaccinul împotriva meningoencefalitei virale 
se recomandă începând cu împlinirea vârstei de un an. Imunizarea de bază necesită două doze care se 
administrează la o distanță de 1-3 luni și o a treia doză după 5-12 luni sau 9-12 luni (în funcţie de vaccin).   
 
Hepatita A 

Vaccinul  este recomandat începând cu al doilea an de viaţă pentru toţi copiii – şi în special înainte de a intra într-
o colectivitate (de exemplu grădiniță, creşă).  A doua doză se administrează la o distanță de 6 luni, iar perioada 
de imunizare este de cel puțin 10-20 de ani. 
 
Influența (Gripa virală) 

Vaccinul antigripal se recomandă începând cu vârsta de 7 luni. În special trebuie vaccinaţi împotriva gripei virale 
copiii care sunt expuşi riscului de afecţiuni cronice pulmonare, cardiovasculare, renale sau metabolice şi 
imunodeficienţe congenitale sau dobândite.. 
 
 
ŞCOLARI, ADOLESCENȚI, ADULȚI 

Programul de vaccinare gratuită 
În cadrul unei campanii de vaccinare gratuită, se efectuează vaccinări de rapel împotriva difteriei, tetanosului, 
poliomielitei şi tusei convulsive.  Începând de la vârsta de 7 ani se poate efectua gratuit imunizarea de bază 

omisă sau se poate efectua revaccinarea împotriva hepatitei B.  Dacă aţi ratat un vaccin anti-rujeolă-oreion-
rubeolă, acesta trebuie efectuat cât mai curând posibil: Pentru o imunizare sigură sunt recomandate două doze 
de vaccin. 
O imunizare sigură împotriva rubeolei este importantă în special pentru adolescente, deoarece trebuie efectuată 
înaintea unei posibile sarcini.  Vaccinul împotriva virusului Papiloma uman (HPV) este disponibil gratuit pentru 
fete şi băieţi cu vârste cuprinse între 9 şi 12 ani împliniţi (a 12-a zi de naştere). Acesta protejează în mare 
măsură, printre altele, împotriva cancerului cervical şi verucilor genitale. Vaccinul se administrează în două doze 
la o distanță de 6 luni. 
Vaccinul conjugat tetravalent antimeningococic (ACWY) se administrează gratuit  la vârsta de 11-13 ani. Vaccinul 
este recomandat şi pentru copii mai mari/adolescenţi cu anumite antecedente medicale sau de asemenea, la 
plecarea într-o călătorie, cazuri în care se administrează contra cost.  Vaccinarea gratuită la vârsta şcolară este 
oferită în şcoli, la medicii cu autorizaţie de liberă practică, la cabinetele medicale districtuale, la unitatea sanitară a 
landului şi cele care ţin magistratura Graz . 
 
Vaccinuri recomandate, furnizate contra cost: 
Vaccinul împotriva meningoencefalitei virale este disponibil în cadrul campaniei școlare de vaccinare la un preț 
redus și este important în special în landul Stiria. Şi în cazul vaccinului împotriva varicelei (vărsat de vânt), 
meningococului B și respectiv împotriva hepatitei A, trebuie eventual recuperat sau completat la vârsta şcolară.  
Vaccinul antigripal trebuie efectuat anual. Începând cu vârsta de 12 ani împliniţi până la vârsta de 15 ani 
împliniţi,vaccinul împotriva HPV (2 doze) poate fi efectuat la preţ redus în cabinetele medicale publice. 
La adulţi trebuie să se efectueze o revaccinare împotriva difteriei, tetanosului, tusei convulsive și antipoliomielitică 
la fiecare 10 ani – începând cu vârsta de 60 de ani la interval de 5 ani.   
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Vaccinul împotriva meningoencefalitei virale se efectuează o dată la fiecare 5 ani, iar începând cu vârsta de 60 de 
ani   
o dată la fiecare 3 ani. Persoanelor cu vârsta de peste 50 de ani, li se recomandă vaccinul antiherpetic (anti-Zona 
Zoster) şi antipneumococic (împotriva pneumoniei),   
deoarece riscul de infecţii grave este foarte ridicat la această vârstă.  Vaccinul antigripal (împotriva gripei virale) 
este recomandat în cazurile de expunere la risc, iar începând cu 50 de ani pentru toți oamenii.  Vaccinul antigripal 
se efectuează în fiecare an, deoarece vaccinul este adaptat în fiecare an la noile tulpini ale virusului. 
 
Riscul de complicaţii asociate imunizării 

Imunizarea este un proces „copiat” după natură. Reacţiile provocate de vaccinuri nu pot fi complet excluse. De 
aceea, riscul şi consecințele posibile ale bolilor „naturale” trebuie puse în balanţă cu riscul eventual de complicaţii 
asociate imunizării.   
 
Întrebați medicul dumneavoastră despre reacții posibile sau reacții adverse sau citiți despre informații de 
specialitate în legătură cu vaccinuri pe pagina de internet www.bmg.gv.at Complicaţiile grave în urma vaccinării 
sunt foarte rare, datorită unor proceduri stricte de autorizare şi de monitorizare. Lipsa imunizării este mult mai 
periculoasă decât vaccinul. Doar vaccinarea protejează cu adevărat!  
 
În ce situaţii trebuie să evitaţi vaccinarea copilului?  

• dacă are o stare acută febrilă 
• dacă are o alergie cunoscută la unul dintre substanțele vaccinului 
 
Vă rugăm să îi comunicaţi medicului dumneavoastră..  
  

• dacă copilul dumneavoastră are o „tendinţă generală de a dezvolta alergii” (de exemplu neurodermită, eczeme)   
 sau dacă există antecedente medicale (cronice)  
 
• cum a tolerat vaccinurile anterioare şi dacă există o boală infecţioasă în colectivitatea copilului la momentul 
vaccinării.   
Dacă este răcit şi/sau are febră uşoară, medicul va decide după examinarea copilului, dacă se poate administra 
vaccinul copilului dumneavoastră. 
 
Pentru întrebări speciale…  

Vă rugăm să vă adresaţi Clinicii Pediatrice Universitare Graz (Secţia Boli Infecţioase, Tel. 0316/385-12367) sau la 
Secţia Pediatrică a Spitalului LKH Hochsteiermark/Leoben, (Tel. 03842/401-2438). 
 
Sfaturi despre vaccinurile care trebuie efectuate înainte de călătorii puteţi obţine de la Centrul pentru Medicină de 
Călătorie şi Vaccinare al Departamentului Special – Sănătate şi Îngrijire Medicală (Tel. 0316/877-3577) sau la 
Institutul pentru Igienă (Tel. 0316/385-73627). Mai multe informaţii despre vaccinuri găsiţi pe site-ul 
www.gesunde-kinder.at şi la Departamentul Special de Sănătate  (Tel. 0316 / 877-3546 sau -3526), ca şi la 
medicul dumneavoastră. 
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