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ABREVIERI: 

AV = Acoperire vaccinală 

CNSCBT = Centrul Național pentru Supravegherea și Controlul Bolilor Transmisibile 

CRSP = Centrul Regional de Sănătate Publică 

DSPJ = Direcția de Sănătate Publică Județeană 

DTPa-HB-VPI-Hib = vaccin diftero-tetano-pertussis, hepatitic B pediatric, poliomielitic inactivat, 

Haemophilus influenzae tip b 

INSP = Institutul Național de Sănătate Publică 

MS = Ministerul Sănătății 

ONG = Organizație Non-Guvernamentală 

PNV = Program Național de Vaccinare 

RAA = Fundaţia Romanian Angel Appeal 

RAPI = Reacții Adverse Postvaccinale Indezirabile 

RENV = Registrul Electronic Național de Vaccinări 

ROR = Vaccin combinat rujeolă-oreion -rubeolă 

SNMF = Societatea Națională de Medicină de Familie  

SWOT = Puncte tari, puncte slabe, oportunităţi, ameninţări (Strenghts, Weaknesses, 

Opportunities, Threats) 

UNICEF = Fondul Naţiunilor Unite pentru Copii (United Nations Children’s Fund) 
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SUMAR EXECUTIV  

În vederea atingerii scopului propus în proiectul “Consolidarea sistemelor de sănătate pentru 

urmărirea și planificarea imunizării” a fost necesară o cartografiere a mecanismelor locale de 

monitorizare a activității de vaccinare pentru a identifica existența unor factori de risc ce pot 

periclita atingerea acoperirilor vaccinale optime pentru a preveni unele boli transmisibile (boli 

prevenibile prin vaccinare). Analiza rezultatelor din cele 11 rapoarte județene de cartografiere 

a permis elaborarea unor propuneri de îmbunătățire a activităților din cadrul Programului 

Național de Vaccinare, eficiente și sustenabile astfel încât, atât la nivel local, cât și prin 

replicarea la nivel național să poată fi atinse și menținute niveluri optime ale acoperirilor 

vaccinale. 

 

Obiectivele prezentului raport au urmărit:  

- realizarea unei analize a situației acoperirii vaccinale cu ROR la vârsta de 18 luni în cele 11 

județe selectate (situație raportată în cadrul activității de estimare a acoperirii vaccinale 

din luna Februarie 2021) 

- evaluarea punctelor forte, a punctelor slabe, a oportunităților și amenințărilor privind 

mecanismul existent la nivel județean pentru identificarea copiilor nevaccinați, 

neînregistrați sau pierduți din evidență, așa cum au fost prezentate de echipele DSPJ 

- identificarea soluțiilor de îmbunătățire a acoperirii vaccinale  

- formularea unor recomandări pentru actualizarea politicilor publice locale și naționale 

privind vaccinarea. 

 

Metodologia a constat în utilizarea unor instrumente de lucru:  

- Chestionarul structurat pe o analiză SWOT privind informațiile actualizate despre 

imunizare și mecanismul existent la nivel județean pentru identificarea copiilor 

nevaccinați, neînregistrați sau pierduți din evidență, elaborat de către echipa de 

implementare RAA și distribuit celor 11 DSPJ selectate în proiect  

- Formularul de raportare a rezultatelor activității de estimare a acoperirii vaccinale la 

vârsta de 18 luni, desfășurate în luna Februarie, anul 2021, precum și rezultatele analizei 

la nivel național privind Estimarea AV% la vârsta de 18 luni – Februarie 2021. 

 

Datele au fost prelucrate în rapoartele de cartografiere județene prin analiză calitativă și 

cantitativă, pe baza cărora, ulterior, s-a elaborat prezentul raport, ce conține și concluzii și 

rezultate de analiză comparativă.   
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Rezultate 

Compararea datelor de acoperire vaccinală la ROR estimate la vârsta de 18 luni în perioada pre-

pandemică cu cele estimate la vârsta de 18 luni în anii pandemici, în fiecare din cele 11 județe 

implicate în proiect relevă faptul că aceasta a fost influențată semnificativ (1-3 procente) de 

contextul pandemic în  aproape jumătate dintre județele implicate în proiect (45,4%), iar pentru 

2 județe (Caraș-Severin și Vrancea) impactul a fost dramatic (> 6 procente). 

 

Analiza rezultatelor activității de estimare a acoperirii vaccinale ce s-a desfășurat în luna 

Februarie 2021 (la vârsta de 18 luni) raportate de către cele 11 DSPJ implicate în proiect a 

evidențiat principalele motive care au determinat obținerea unor acoperiri vaccinale 

suboptimale. Astfel, toate cele 11 județe selectate în proiect (100%) au identificat neprezentarea 

ca motiv al nevaccinării, pentru 7 dintre ele (63,6%) situându-se pe primul loc. Un procent de 

81,8% din cele 11 județe analizate au identificat ca motiv al nevaccinării refuzul la primirea 

vaccinului ROR, pentru un singur județ (Bihor) situându-se pe primul loc . 

 

O proporție de 72,7% dintre județele implicate în proiect a identificat ca motiv al nevaccinării 

refuzul la administrarea altor vaccinuri (Hexavalent, Pneumococic), dar pentru niciun județ nu a 

ocupat primul loc. În peste jumătate dintre județele analizate ( 54,5%), un alt motiv al nevaccinării 

l-a constituit statutul de născut/plecat în străinătate, iar pentru 3 județe (27,3%) acesta  s-a situat 

pe primul loc.  

 

Cumulativ, interpretarea  rezultatelor din Chestionarul elaborat de echipa RAA și completat de 

fiecare dintre cele 11 județe implicate indică următoarele aspecte: 

 

Puncte forte - toate județele participante (100%) beneficiază de buna colaborare între 

autoritatea de sănătate publică locală, asistenții medicali comunitari și mediatorii sanitari în 

acțiunile de identificare a comunităţilor cu acoperire vaccinală slabă şi organizarea de campanii 

de recuperare a copiilor restanțieri la vaccinare. În mai mult de jumătate dintre județele analizate 

(63,6%) medicii de familie se implică serios în identificarea și vaccinarea copiilor restanțieri din 

zonele cu populație defavorizată, însă doar în 4 județe dintre cele selectate, autoritățile publice 

locale sprijină acțiunile de îmbunătățire a acoperirilor vaccinale. 

 

Puncte slabe – aproape trei sferturi (72,7%) dintre județele implicate se confruntă cu o lipsă acută 

de mediatori sanitari și asistenți medicali comunitari și doar 4 județe (36,7%) au menționat 

deficitul de personal specializat (medici, asistenți medicali) din cadrul DSPJ, precum și numărul 

redus de medici de familie din zonele cu comunități defavorizate. Prioritizarea acțiunilor de 

răspuns la pandemia COVID-19 în detrimentul altor servicii medicale (inclusiv vaccinarea) a fost 
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resimțită de 45,5 % dintre județele implicate în proiect, în sensul reconsiderării responsabilităților 

personalului medico-sanitar.                                          

 

Oportunități - o proporție de 45,5% dintre județele implicate în proiect consideră că valorile 

acoperirilor vaccinale pot fi realmente îmbunătățite prin creșterea încrederii populației în 

beneficiile vaccinării  prin intermediul unor ample și credibile campanii de promovare a vaccinării. 

Colaborarea cu autoritățile publice locale, ONG–uri sau alte tipuri de organizații dedicate 

(UNICEF) în scopul implementării activităților din Programul Național de Vaccinare, cu accent pe 

recuperarea vaccinală, a fost foarte utilă pentru 36,4% din județele analizate. Un procent de 

18,2% dintre județele analizate consideră că adresabilitatea la vaccinare va crește odată cu 

implicarea școlilor în acțiuni de educație pentru sănătate, în general și de promovare a 

beneficiilor vaccinării, în special. Pentru dezvoltarea mecanismelor locale de implementare și 

derulare a activităților din PNV, un singur județ (Bihor) consideră ca fiind reale oportunități 

extinderea echipei din cadrul DSPJ prin preluarea și instruirea personalului detașat în starea de 

alertă, precum și elaborarea unei strategii naționale de vaccinare. 

 

Amenințări – mai mult de jumătate (63,6%) dintre județele selectate în proiect se confruntă cu 

problema pierderii copiilor din evidențele medicilor de familie ca urmare a unui fenomen 

migrațional accentuat al familiilor sau al părinților care-și lasă copiii în grija bunicilor/rudelor fără 

a se implica în efectuarea vaccinărilor acestora. Campaniile agresive anti-vaccinare care 

influențează negativ adresabilitatea la vaccinare prin scăderea încrederii populației în beneficiile 

vaccinării sunt percepute ca amenințări de către reprezentanții a 36,4% dintre județe, dar acest 

procent este în realitate mai mare, deoarece 54,5% dintre județe au identificat același curent 

anti-vaccinist care influențează refuzul părinților în vaccinarea copiilor, menționându-l doar ca 

un punct slab la nivel județean. Altfel spus, 10 dintre cele 11 județe analizate au raportat influența 

nefastă a curentelor anti-vaccinare, care din păcate, în timpul campaniei de vaccinare anti-Covid 

19, observăm că s-a extins și în rândul unora dintre cadrele medicale. Același procent (36,4%) 

dintre județele analizate a inclus în categoria amenințărilor riscul de apariție a unor focare de boli 

prevenibile prin vaccinare (rujeolă, difterie, poliomielită) cu precădere în zonele de graniță cu 

Ucraina, consecutiv crizei umanitare din această țară.  

 

Ca posibile soluții pentru creșterea acoperirilor vaccinale la nivel județean, 45,5% dintre județele 

implicate în proiect au menționat legea vaccinării care definește clar responsabilitățile tuturor 

instituțiilor publice implicate, dar și măsurile coercitive necesare atunci când circumstanțele le 

impun. Un procent de 36,4% dintre județele analizate consideră că o soluție bună o reprezintă 

campaniile ample de promovare a sănătății și implicarea școlilor în acțiuni de educație pentru 

sănătate (inclusiv vaccinare). Elaborarea și punerea în aplicare a unor acte normative care să 
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prevadă măsuri coercitive pentru cei care vehiculează informații eronate sau distorsionate 

despre vaccinuri și vaccinare, inclusiv personal medical este o altă soluție propusă de 27,3% din 

județele implicate în proiect.  

 

Concluzii și recomandări 

 

1. Responsabilizarea instituțiilor implicate în PNV 

Asigurarea și menținerea unor acoperiri vaccinale optime la nivel județean necesită dezvoltarea 

unor mecanisme complexe și sustenabile prin care sunt responsabilizate la nivel local instituțiile 

implicate în derularea PNV (direcțiile de sănătate publică județene, cabinetele de asistență 

medicală primară); de asemenea, trebuie identificate modalități de colaborare a acestora atât 

între ele, cât și cu autoritățile publice locale, cu organizații neguvernamentale locale sau alte 

tipuri de organizații, în vederea implementării corecte și în timp real a tuturor activităților din 

PNV, cu accent pe vaccinare. 

 

2.  Compensarea deficitului de resurse umane 

Deficitul de resurse umane din cadrul DSPJ poate fi compensat prin preluarea și instruirea 

personalului detașat la DSPJ în perioada stării de alertă (în conformitate cu noile reglementări 

legislative); îmbunătățirea capacității rețelei de servicii medicale primare de a deservi în mod 

echitabil întreaga populație a țării, precum și eficientizarea rețelei de supraveghere 

epidemiologică ce activează în cadrul DSPJ, necesită reglementări privind formarea medicală în 

specialitatea medicină de familie și, respectiv, epidemiologie în sensul organizării concursurilor 

de rezidențiat pe posturi, în funcție de nevoile identificate la nivel național. 

 

3.  Organizare de centre de vaccinare în cadrul centrelor comunitare 

Dezvoltarea centrelor de vaccinare în cadrul centrelor comunitare integrate ar putea crește 

considerabil accesul populației la vaccinare (în special al comunităților vulnerabile).  

 

4. Campanii de comunicare 

Pentru creșterea adresabilității și a acceptanței la vaccinare este nevoie și de campanii de 

comunicare ample și credibile (eficace), susținute la nivel național, în general și la nivel local, în 

special – în funcție de caracteristicile comunităților respective, însă majoritatea problemelor 

legate de vaccinare și-ar putea găsi rezolvarea odată cu elaborarea și implementarea unei 

Strategii naționale de vaccinare.  
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5.  Asumare politică pentru vaccinare 

Este foarte important ca problematica vaccinării să fie conștientizată și asumată de către 

decidenți ca fiind una dintre prioritățile absolute pentru dezvoltarea armonioasă și sănătoasă a 

copiilor în România, deziderat ce ar putea fi atins odată cu aprobarea și aplicarea Legii Vaccinării 

care definește clar responsabilitățile tuturor instituțiilor publice implicate, dar și măsurile 

coercitive necesare atunci când circumstanțele le impun, atribuții ce nu pot fi statuate prin ordine 

ale ministrului sănătății. 

 

CONTEXT   

Fundația Romanian Angel Appeal (RAA), cu sprijinul Reprezentanței UNICEF în România și 

susținerea Institutului Național de Sănătate Publică (INSP), implementează proiectul 

Consolidarea sistemelor de sănătate pentru urmărirea și planificarea imunizării.  

 

Proiectul se derulează în perioada decembrie 2021 - decembrie 2022 și își propune consolidarea 

capacității a 11 dintre Direcțiile Județene de Sănătate Publică (DSPJ) de a identifica populația de 

copii nevaccinați și de a planifica recuperarea lor pentru creșterea acoperirii vaccinale și 

elaborarea unui plan de advocacy ce va promova ulterior adoptarea și bugetarea Planului 

Național Multianual de Imunizare. 

 

Cele 11 județe selectate în proiect sunt: Bihor, Brașov, Caraș-Severin, Constanța, Gorj, 

Hunedoara, Mureș, Sălaj, Suceava, Vaslui și Vrancea. 

 

România are un Program Național de Vaccinare (PNV) care este finanțat de la bugetul de stat 

și asigură vaccinarea gratuită a tuturor copiilor, începând de la naștere și până la vârsta 

adolescenței (I. Vaccinarea populației la vârstele prevăzute în calendarul național de 

vaccinare), precum și a unor grupe populaționale la risc,II. Vaccinarea grupelor populaționale 

la risc). În cadrul PNV se asigură protecția față de 13 boli infecțioase considerate priorități pentru 

sănătatea publică:  poliomielita, difteria, tetanosul, tusea convulsivă, rujeola, rubeola, oreionul, 

hepatita virală tip B, infecția cu Haemophilus influenzae tip b, tuberculoza, infecția cu S. 

Pneumoniae, infecția cu Human Papilloma virus (HPV), gripa.  

 

Vaccinarea împotriva rujeolei se efecuează cu vaccin combinat ROR (rujeolă-oreion-rubeolă) 

asigurând astfel, protecția simultană pentru mai multe boli. Schema națională pentru vaccinarea 

cu ROR prevăzută în PNV constă în două doze: prima se administrează la vârsta de 12 luni, iar cea 

de-a doua doză se administrează la vârsta de 5 ani. La fel ca majoritatea vaccinărilor incluse în 
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PNV, vaccinarea cu ROR este efectuată de către medicii de familie. Tot în cadrul PNV (II. 

Vaccinarea grupelor populaționale la risc) este prevăzută  vaccinarea cu ROR în situații 

epidemiologice deosebite (focare de rujeolă). Nu se recomandă administrarea acestui vaccin la 

vârste mai mici de 12 luni și nu există o limită de vârstă până la care poate fi efectuat. Rujeola 

este o boală prevenibilă prin vaccinare și, în concluzie, atingerea și menținerea unor valori 

optime ale acoperirii vaccinale cu ROR (≥ 95%) previne îmbolnăvirea și complicațiile 

consecutive (inclusiv decesul), permite evitarea apariției focarelor și împiedică evoluția 

acestora către epidemii ce pot avea un impact socio-economic considerabil. 

Realizările la vaccinare, precum și situația stocurilor de vaccinuri se raportează de către DSPJ la 

INSP-CRSP (Centrul Regional de Sănătate Publică) care monitorizează aceste activități la nivel 

regional, precum și la INSP-CNSCBT (Centrul Național pentru Supravegherea și Controlul Bolilor 

Transmisibile) care le analizează, le centralizează și le transmite (săptămânal/lunar/trimestrial) 

către Ministerul Sănătății, în gestiunea căruia se află toate vaccinurile utilizate în cadrul PNV.  

 

Medicii din maternități, medicii de familie […], indiferent de forma de organizare a asistenței 

medicale în cadrul sistemului public sau privat […], au obligația de a asigura vaccinarea corectă a 

copiilor și de a introduce în Registrul Electronic Național de Vaccinări (RENV) datele privind 

vaccinările efectuate în cadrul Programului Național de Vaccinare. Pe baza raportului lunar 

generat din RENV, plata vaccinărilor este asigurată de la bugetul de stat prin Programul Național 

de Vaccinare.  

 

Activitatea de estimare a acoperirii vaccinale se organizează conform metodologiei specifice 

elaborate de INSP-CNSCBT, rezultatele fiind analizate și publicate pe site-ul INSP-CNSCBT.  

 

Alte activități importante care se desfășoară în cadrul PNV sunt:  

- supravegherea reacțiilor adverse postvaccinale indezirabile (RAPI) conform metodologiei 

(medici vaccinatori, DSPJ, INSP prin CRSP si CNSCBT) 

- raportarea de către DSPJ a incidentelor privind lanțul de frig în vederea analizei și 

soluționării de către INSP-CNSCBT (medici vaccinatori, DSPJ, INSP prin CNSCBT) 

- asigurarea tipăririi carnetelor de vaccinare și a distribuirii acestora către DSPJ (INSP prin 

CNSCBT) 

- centralizarea, la solicitarea MS, a necesarului de vaccinuri solicitat de către DSPJ și 

transmiterea acestuia către MS în vederea organizării procesului de achiziție (INSP prin 

CNSCBT) 

- administrare și dezvoltare RENV (implementat prin Ordinul MS nr. 1234/2011) (INSP prin 

CNSCBT) 
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- întocmirea și transmiterea către Organizația Mondială a Sănătății (cu avizul MS) a 

Raportului anual pe problema vaccinărilor (INSP prin CNSCBT)  

- Managementul Programului Național de Vaccinare se realizează conform normelor 

prevăzute în Ord. MS nr. 377/2017 cu modificările și completările ulterioare. 

 

De-a lungul timpului, Programului Național de Vaccinare din România i-au fost aduse o serie de 

îmbunătățiri care i-au crescut flexibilitatea, dar și cost-eficiența. Astfel: 

- vaccinurile monovalente au fost înlocuite treptat cu vaccinuri combinate [ex: ROR 

(rujeolă-rubeolă-oreion); DTPa-HB-VPI-Hib (diftero-tetano-pertussis, hepatitic B 

pediatric, poliomielitic inactivat, Haemophilus influenzae tip b)]. Utilizarea acestor tipuri 

de vaccinuri conferă o serie de avantaje atât la nivel de individ (protecție simultană pentru 

mai multe boli, reducerea disconfortului prin efectuarea unui număr mai mic de injecții, 

creșterea acceptabilitătii, mai puține vizite la medic), cât și pentru sistemul de sănătate 

(scăderea numărului de acte medicale, reducerea costurilor de logistică și organizare, 

includerea în Programul de Vaccinare a mai multor antigene care să protejeze față de un 

număr mai mare de boli) 

- activitatea de vaccinare a devenit responsabilitatea medicilor de familie care sunt 

remunerați pentru acest serviciu din bugetul Programului Național de Vaccinare  

- au fost introduse antigene noi (ex: Pneumococic) 

- a fost implementat Registrul Electronic Național de Vaccinare (Ord. MS nr. 1234/2011) 

care s-a dezvoltat continuu prin implementarea de noi funcționalități (anunț de 

prezentare la vaccinare prin SMS, posibilitatea eliberării din RENV a adeverinței de 

vaccinare a copilului) 

 

În vederea atingerii scopului propus în prezentul proiect este necesară o cartografiere a 

mecanismelor locale de monitorizare a activității de vaccinare pentru a identifica existența unor 

factori de risc ce pot periclita atingerea acoperirilor vaccinale optime pentru a preveni unele boli 

transmisibile (boli prevenibile prin vaccinare). Analiza rezultatelor din cele 11 rapoarte județene 

de cartografiere va permite elaborarea unor propuneri de îmbunătățire a activităților din 

cadrul Programului Național de Vaccinare, eficiente și sustenabile astfel încât, atât la nivel 

local, cât și prin replicarea la nivel național să poată fi atinse niveluri optime ale acoperirilor 

vaccinale.  

 

În analiza datelor de estimare a acoperirii vaccinale se utilizează populația rezidentă a României 

având în vedere că rezultatele acesteia se raportează anual către Organizația Mondială a Sănătății 

și către UNICEF. 
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Populația rezidentă reprezintă totalitatea persoanelor cu cetățenie română, străini și fără 

cetățenie, care au reședința obișnuită pe teritoriul României. Se consideră că își au reședința 

obișnuită într-o zonă geografică specifică doar persoanele care au locuit la reședința obișnuită o 

perioadă neîntreruptă de cel puțin 12 luni înainte de momentul de referință. 

 

În scopul realizării de comparații internaționale, se va utiliza numai populația rezidentă care se 

calculează conform regulamentelor europene (Regulamentul nr. 1260/2013 al Parlamentului 

European și al Consiliului privind statisticile europene pe demografie și Regulamentul nr. 

205/2014 al Comisiei de implementare a Regulamentului nr. 1260/2013 privind statisticile 

europene pe demografie referitor la defalcare date, termene, revizuiri de date). 

 

Acoperirea vaccinală pentru toate tipurile de antigene vaccinale din PNV reprezintă procentul 

de copii înscriși pe listele TUTUROR medicilor de familie din mediul urban și, respectiv, rural, 

din toate județele țării, care sunt vaccinați corespunzător vârstei prevăzute în calendarul 

național de vaccinare. Estimarea acoperirii vaccinale are ca scop evaluarea riscului de 

îmbolnăvire prin boli prevenibile prin vaccinare pe teritoriul României, scăderea incidenței 

acestor boli și prevenirea apariției epidemiilor.  

 

Colectarea datelor se realizează în mod activ (în teren, prin cercetarea documentelor medicale 

aflate în cabinetele a mininim 30% din medicii de familie), dar și pasiv (prin cercetarea 

documentelor medicale ale copiilor din cohortele studiate, prezentate de restul medicilor de 

familie, la DSPJ, cu ocazia raportărilor lunare). Prin sondaj, la sediul DSPJ, se compară datele 

obținute prin modalitățile descrise mai sus, cu cele găsite în RENV.  Rezultatele acestei comparări 

sunt raportate la INSP-CRSP și la INSP-CNSCBT, pe formularul standard, astfel: 

- număr medici de familie verificați prin sondaj  

- număr medici de familie la care rezultatele estimării acoperirii vaccinale, conform metodologiei, 

corespund cu cele din RENV.  

 

Nou-născuții din 2019 reprezintă cohorta ale cărei acoperiri vaccinale au fost estimate în cadrul 

activității din luna Februarie 2021 (la vârsta de 18 luni); analiza rezultatelor acestei activități  
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OBIECTIVE ŞI METODOLOGIE 

Obiectivele prezentului raport urmăresc:  

- realizarea unei analize a situației acoperirii vaccinale cu ROR la vârsta de 18 luni în cele 11 

județe selectate (situație raportată în cadrul activității de estimare a acoperirii vaccinale 

din luna Februarie 2021) 

- evaluarea punctelor forte, a punctelor slabe, a oportunităților și amenințărilor privind 

mecanismul existent la nivel județean pentru identificarea copiilor nevaccinați, 

neînregistrați sau pierduți din evidență, așa cum au fost prezentate de echipele DSPJ 

- identificarea soluțiilor de îmbunătățire a acoperirii vaccinale  

- recomandări pentru actualizarea politicilor publice locale și naționale privind vaccinarea. 

 

 

Metodologie 
 

Ca modalitate de lucru, pentru început a fost utilizat un chestionar elaborat de către echipa de 

implementare RAA și distribuit tuturor DSPJ selectate în proiect. Chestionarul a solicitat și conține  

informații despre contextul actual la nivel județean privind acoperirea vaccinală, existența unor 

factori de risc în atingerea țintelor vaccinale, motivele pentru care nu au fost obținute valori 

optime ale acestora astfel încat să poată fi controlate bolile transmisibile prevenibile prin 

vaccinare, punctele tari privind organizarea și desfășurarea activității de vaccinare, amenințări, 

oportunități, precum și propuneri de imbunătățire a acesteia. 

 

De asemenea, a fost utilizat Formularul de raportare a rezultatelor activității de estimare a 

acoperirii vaccinale la vârsta de 18 luni, desfășurate în luna Februarie, anul 2021, precum și 

rezultatele analizei la nivel național privind Estimarea AV% la vârsta de 18 luni – Februarie 2021. 

 

Datele au fost prelucrate în rapoartele de cartografiere județene prin analiză calitativă și 

cantitativă, pe baza cărora, ulterior, s-a elaborat prezentul raport, ce conține și concluzii și 

rezultate de analiză comparativă.   

REZULTATE  

Pentru realizarea acestui raport au fost utilizate datele privind cohortele de nou-născuți pentru 

care se estimează acoperirile vaccinale; acestea provin din bazele de date nou-născuți cuprinzând 
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centralizarea anuală la nivelul INSP-CNSCBT a raportărilor furnizate de maternități prin cele 11 

DSPJ.  

 

De asemenea, s-a ținut cont de Formularul standard de raportare a rezultatelor activității de 

estimare a acoperirii vaccinale cuprins în metodologia elaborată de către INSP-CNSCBT, care este  

utilizat de către DSPJ în colectarea datelor, precum și de analiza efectuată de INSP-CNSCBT pe 

baza raportărilor DSPJ privind rezultatele estimării acoperirilor vaccinale din luna februarie 2021.  

ANALIZA DATELOR OBȚINUTE 

Monitorizarea acoperirii vaccinale este o activitate în cadrul PNV ce intră în responsabilitatea 

fiecărui DSPJ.  

Având în vedere declanșarea și evoluția pandemiei COVID-19, o analiză comparativă a 

acoperirilor vaccinale la ROR estimate la vârsta de 18 luni în perioada pre-pandemică cu cele 

estimate la vârsta de 18 luni în anii pandemici, în fiecare din cele 11 județe implicate în proiect, 

a permis observarea impactului pandemiei asupra acestor parametri ai statusului imunității față 

de rujeolă a copiilor. 

Astfel, pentru aproape jumătate dintre județele implicate în proiect (45,4%), acoperirea vaccinală 

la ROR a fost semnificativ (1-3 procente) influențată de contextul pandemic, așa cum reiese, de 

altfel, și din analiza datelor de estimare a AV% la ROR centralizate la nivel național. 

Pentru 18,2% din cele 11 județe analizate, acoperirea vaccinală la ROR a fost considerabil  (4-6 

procente) influențată de contextul pandemic, informații susținute și prin intermediul analizei 

datelor de estimare a AV% la ROR centralizate la nivel național. 

De asemenea, un procent de 18,2% din județele implicate în proiect au avut valorile acoperirii 

vaccinale la ROR dramatic (>6 procente) influențate de contextul pandemic, așa cum reiese, de 

altfel, și din analiza datelor de estimare a AV% la ROR centralizate la nivel național. 

Pentru 1 județ (Sălaj), reprezentând 9,1% din județele analizate în acest proiect, acoperirea 

vaccinală la ROR a fost ușor influențată în primul an pandemic, scăzând sub 90%. Menționăm ca 

particularitate pozitivă a județului Sălaj faptul că, după o sensibilă reducere a AV% la ROR în 

primul an pandemic, în cel de-al doilea an valorile se redresează și chiar le devansează pe cele 

din anul pre-pandemic, devenind optime (> 95%).  

Limitările analizei: Județul Hunedoara este singurul (9,1%) din cele 11 județe implicate în proiect 

pentru care nu este posibilă o analiză justă privind influența contextului pandemic asupra AV% 

pentru ROR, consecință a următoarei situații particulare negative: în 2019 Hunedoara a fost 
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județul cu cea mai mică AV% la ROR din toată țara; acest lucru s-a datorat însă unor dificultăți de 

colaborare cu medicii de familie care nu s-au implicat suficient în utilizarea în timp util a 

vaccinurilor, fapt ce a condus la depășirea termenului de valabilitate al acestora. DSPJ Hunedoara 

a emis către medicii de familie documente de plată a vaccinului expirat, dar ulterior, aceștia au 

refuzat ridicarea din stocul DSPJ a unor cantități corespunzătoare de vaccin care să asigure 

derularea în condiții optime a programului de vaccinare la nivelul județului. 

Interpretarea valorilor AV% la ROR în perioada pre-pandemică în comparație cu perioada 

pandemică este redată în tabelul de mai jos (Tabel I): 

 

Nr. 

crt. 

 

Județ 

AV (%) la 

ROR 

2019 

AV (%) la 

ROR 

2020 

AV (%) la 

ROR 

2021 

 

Observații 

1. BIHOR 92,9 92 88 Acoperirea vaccinală la ROR a 

fost influențată considerabil de 

contextul pandemic. 

2. BRAȘOV 89,5 87,3 86,2 Acoperirea vaccinală la ROR a 

fost semnificativ influențată de 

contextul pandemic. 

3. CARAȘ-

SEVERIN 

83,8 80,3 73,6 Deși acoperirea vaccinală la ROR 

avea valori suboptimale înainte 

de pandemia COVID-19, acestea 

au fost dramatic influențate de 

contextul pandemic.  

4. CONSTANȚA 92,3 90,3 91,1 Acoperirea vaccinală la ROR a 

fost influențată semnificativ de 

contextul pandemic, deși nu a 

scăzut sub 90%. Ca o 

particularitate pozitivă a 

județului Constanța, se observă 

că, după o reducere a AV% la 

ROR în primul an pandemic, în 

cel de-al doilea an valorile se 

redresează urcând cu 1 procent.   
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Nr. 

crt. 

 

Județ 

AV (%) la 

ROR 

2019 

AV (%) la 

ROR 

2020 

AV (%) la 

ROR 

2021 

 

Observații 

5. GORJ 91,4 90,3 88,1 Acoperirea vaccinală la ROR a 

fost influențată semnificativ de 

contextul pandemic. 

6. HUNEDOARA 59,2 81,1 80,5 Nu este posibilă o analiză justă 

privind influența contextului 

pandemic asupra AV% pentru 

ROR, deoarece valoarea extrem 

de redusă din 2019 s-a datorat 

unor dificultăți de colaborare cu 

medicii de familie care nu s-au 

implicat suficient în derularea 

optimă a PNV la nivelul 

județului. 

7. MUREȘ 80,4 79,5 78 Acoperirea vaccinală la ROR a 

fost influențată semnificativ de 

contextul pandemic.  

8. SĂLAJ 90,4 89,9 95,5 Acoperirea vaccinală la ROR a 

fost ușor influențată în primul 

an pandemic, scăzând sub 90%. 

Ca o particularitate pozitivă a 

județului Sălaj, după o sensibilă 

reducere a AV% la ROR în primul 

an pandemic, în cel de-al doilea 

an, valorile se redresează și 

chiar le devansează pe cele din 

anul pre-pandemic, devenind 

optime (> 95%). 

9. SUCEAVA 82,7 81,2 78,4 Acoperirea vaccinală la ROR a 

fost influențată considerabil de 

contextul pandemic.  

10. VASLUI 94,5 89,7 88,7 Acoperirea vaccinală la ROR în 

județul Vaslui a fost influențată 
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Nr. 

crt. 

 

Județ 

AV (%) la 

ROR 

2019 

AV (%) la 

ROR 

2020 

AV (%) la 

ROR 

2021 

 

Observații 

considerabil de contextul 

pandemic. 

11. VRANCEA 88,7 82,8 75,8 Acoperirea vaccinală la ROR a 

fost influențată dramatic de 

contextul pandemic. 
 

Tabel I. Valorile AV% la ROR în perioada pre-pandemică și în perioada pandemiei în cele 11 județe implicate în proiect 

Pe baza rezultatelor activității de estimare a acoperirii vaccinale ce s-a desfășurat în luna 

Februarie 2021 (la vârsta de 18 luni) raportate de către cele 11 DSPJ implicate în proiect, au fost 

identificate și analizate motivele care au determinat obținerea unor acoperiri vaccinale 

suboptimale, respectiv sub valorile care asigură menținerea bolii sub control prin prevenirea 

imbolnăvirilor și a complicațiilor consecutive (inclusiv decese), evitarea apariției focarelor și 

împiedicarea evoluției acestora către epidemii.  

Toate cele 11 județe selectate în proiect (100%) au identificat neprezentarea ca motiv al 

nevaccinării, având ca posibilă explicație deficitul de medici de familie în zonele rurale, distanțele 

mari până la cabinetul medicului de familie (ce presupun costuri de transport), reducerea 

mobilității populației în context pandemic, dar, posibil și prin refuzul mascat al vaccinării, cauzat 

fie de neîncrederea în beneficiile vaccinării pe fondul unei educații sanitare deficitare, fie din 

cauza influenței nefaste a campaniilor ample anti-vaccinare. Pentru 7 județe (63,6%), 

neprezentarea la vaccinare s-a situat pe primul loc ca motiv al nevaccinării, cu ponderi cuprinse 

între 18% (județul Vrancea) și 57,1% (județul Mureș). 

Un procent de 81,8% din cele 11 județe analizate au identificat ca motiv al nevaccinării refuzul la 

primirea vaccinului ROR, fie de teama reacțiilor adverse (a siguranței vaccinurilor), fie din cauza 

influenței nefaste a campaniei anti-vaccinare. Pentru un singur județ (9,1%) refuzul la primirea 

vaccinului ROR s-a situat pe primul loc (județul Bihor: 36,6%). Conform responsabilităților 

prevăzute în PNV (consiliere în vederea vaccinării) medicul de familie informează 

părintele/reprezentantul legal al copilului despre bolile prevenibile prin vaccinare precum și 

complicațiile acestora, schema de vaccinare, reacțiile adverse posibile și managementul acestora. 

Dacă, în urma consilierii, părintele sau reprezentantul legal al copilului refuză vaccinarea este 

invitat să semneze formularul de refuz.  
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Refuzul la administrarea altor vaccinuri (Hexavalent, Pneumococic) a fost identificat ca motiv al 

nevaccinării de 72,7% dintre județele implicate în proiect, într-un procent care a variat între 

11,6% (județul Mureș) și 31,7% (județul Bihor), dar pentru niciun județ nu a ocupat primul loc.  

Aceste 2 vaccinuri au indicație de administrare concomitentă în cadrul Programului Național de 

Vaccinare, refuzul de a primi aceste vaccinuri fiind explicat fie de teama de injecții multiple la 

copil, fie de teama medicilor de familie în ceea ce privește reacțiile adverse după administrarea 

concomitentă a celor două tipuri de vaccin la copiii cu vârste sub 1 an. 

Pentru 54,5% dintre județele implicate în proiect, un alt motiv al nevaccinării l-a constituit 

statutul de născut/plecat în străinătate, explicația cea mai plauzibilă fiind emigrarea adulților 

tineri din zonele rurale cu rată înaltă de șomaj în țări ale Uniunii Europene în căutarea unui loc 

de muncă. Pentru 3 județe (27,3%), motivul “născut/plecat” în străinătate s-a situat pe primul 

loc, cu ponderi cuprinse între 36,1%% (județul Vrancea) și 40,8% (județul Vaslui); acest fenomen 

este corect relevat de analiză, având în vedere că populația acestor județe este concentrată mai 

mult în rural decât în urban. 

În 3 județe reprezentând 27,3% din totalul celor analizate au fost identificate ca motiv al 

nevaccinării și contraindicațiile medicale temporare datorate, cel mai probabil, temerilor 

medicilor de familie în ceea ce privește reacțiile adverse; această atitudine este consecința lipsei 

de aprofundare de către medicii de familie a documentației de specialitate privind indicațiile și 

contraindicațiile reale ale vaccinurilor. Ponderea acestei cauze între motivele nevaccinării a variat 

între 18,2% (județul Suceava) și 20% (județul Sălaj), dar nu a ocupat primul loc în niciunul din cele 

2 județe. 

Rezultatele și concluziile acestei analize sunt prezentate în tabelul de mai jos (Tabel II): 

 

Nr. 

crt. 

Județ inclus 

în proiect 

Refuz la 

vaccinare 

cu ROR 

(%) 

Neprezentare 

la vaccinare 

(%) 

Născut/Plecat 

în străinătate 

(%) 

Refuz la 

alt 

vaccin 

în afară 

de ROR 

(%) 

Contraindicații 

medicale 

temporare 

 

Observații 

1. BIHOR 36,6 30,5 26,8 31,7 - Pe primul loc, între 

motivele nevaccinării 

se situează refuzul 

pentru primirea 
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Nr. 

crt. 

Județ inclus 

în proiect 

Refuz la 

vaccinare 

cu ROR 

(%) 

Neprezentare 

la vaccinare 

(%) 

Născut/Plecat 

în străinătate 

(%) 

Refuz la 

alt 

vaccin 

în afară 

de ROR 

(%) 

Contraindicații 

medicale 

temporare 

 

Observații 

vaccinului ROR (36, 

6%). 

2. BRAȘOV 17,8 31,4 - 15,5 - Pe primul loc, între 

motivele nevaccinării, 

se situează 

neprezentarea (31, 

4%).   

3. CARAȘ-

SEVERIN 

32,6 44,2 - 30,2 - Pe primul loc, între 

motivele nevaccinării, 

se situează într-o 

proporție 

considerabilă 

neprezentarea 

(44,2%). 

4. CONSTANȚA 28,6 28,6 37,5 12,5 - Pe primul loc, între 

motivele nevaccinării, 

se situează 

Născut/Plecat în 

Străinătate (37,5%).   

5. GORJ 21,2 54,5 - 18,2 - Pe primul loc, între 

motivele nevaccinării, 

se situează 

neprezentarea, într-un 

procent masiv (54,5%). 

6. HUNEDOARA 32 44 16 26 - Pe primul loc între 

motivele nevaccinării 
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Nr. 

crt. 

Județ inclus 

în proiect 

Refuz la 

vaccinare 

cu ROR 

(%) 

Neprezentare 

la vaccinare 

(%) 

Născut/Plecat 

în străinătate 

(%) 

Refuz la 

alt 

vaccin 

în afară 

de ROR 

(%) 

Contraindicații 

medicale 

temporare 

 

Observații 

se situează 

neprezentarea (44%). 

7. MUREȘ 12,5 57,1 - 11,6 - Pe primul loc, între 

motivele nevaccinării, 

se situează 

neprezentarea într-un 

procent îngrijorător 

(57,1%). 

8. SĂLAJ 25 45 - - 20 Pe primul loc, între 

motivele nevaccinării, 

se situează 

neprezentarea (45%).  

9. SUCEAVA - 43,6 9,3 - 18,2 Pe primul loc, între 

motivele nevaccinării, 

se situează 

neprezentarea 

(43,6%). 

10. VASLUI 16,3 32,7 40,8 16,3  Pe primul loc, între 

motivele nevaccinării, 

se situează 

Născut/Plecat în 

Străinătate (40,8%).  

11. VRANCEA - 18 36,1 - 28,9 Pe primul loc, între 

motivele nevaccinării, 

se situează 

Născut/Plecat în 

Străinătate (36,1%).   
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Tabel II. Principalele motive ale nevaccinării la vârsta de 18 luni, Februarie 2021, în cele 11 județe selectate în proiect 

 

Concordanța datelor din documentele medicale aflate în cabinetele medicilor de familie cu cele 

înregistrate în RENV evidențiază gradul de responsabilitate al medicilor vaccinatori în ceea ce 

privește introducerea la timp și în mod corect în RENV a tuturor vaccinărilor efectuate în cadrul 

PNV. Acest lucru are o mare importanță având în vedere dezvoltarea, în viitorul apropiat, a unor 

noi funcționalități ale RENV: modulul de catagrafie a copiilor eligibili la vaccinare (pentru a se 

putea estima corect necesarul de vaccinuri), modulul de rapoarte de acoperiri vaccinale (pentru 

a identifica dificultățile în atingerea AV% optime și cum pot fi acestea remediate).  

Verificarea prin sondaj a medicilor de familie privind concordanța datelor din documentele 

medicale aflate în cabinetele acestora cu cele găsite în RENV relevă faptul că acestea au coincis 

în procente care au variat între 46,7% (județul Suceava) și 100% (județele Caraș-Severin și 

Vrancea). 

Pentru un procent de 18,2% dintre județele implicate în proiect, analiza concordanței datelor din 

documentele medicale aflate în cabinetele medicilor de familie cu cele identificate în RENV relevă 

faptul că acestea au coincis pentru 100% dintre medicii de familie verificați prin sondaj. Acest 

rezultat relevă faptul că medicii de familie din aceste 2 județe introduc la timp și corect în RENV 

toate vaccinările efectuate în cadrul PNV îndeplinindu-și cu responsabilitate atribuțiile prevăzute 

în Programul Național de Vaccinare. 

Pentru 36,4% din cele 11 județe analizate, datele din documentele medicale aflate în cabinetele 

acestora cu cele găsite în RENV au coincis în procente situate în intervalul 80% – 90% pentru  

medicii de familie verificați prin sondaj. 

Pentru 18,2% din județele analizate datele au coincis în procente cuprinse între 90% și 99% dintre   

medicii de familie verificați prin sondaj. 

Doar pentru 1 județ (9,1%) din cele selectate în proiect, datele au coincis în proporție de 52,6% 

dintre medicii de familie verificați prin sondaj (județul Brașov). 

Într-un singur județ (9,1%) din cele 11 analizate a fost înregistrat cel mai mic procent al medicilor 

de familie verificați prin sondaj pentru care datele au coincis (46,7%). Acest rezultat relevă faptul 

că mai puțin de jumătate din medicii de familie introduc la timp și corect în RENV toate vaccinările 

efectuate în cadrul Programului Național de Vaccinare (județul Suceava). 

Limitări: În județul Gorj (9,1% din județele analizate) datele de estimare a acoperirii vaccinale nu 

au putut fi colectate decât prin metoda pasivă, situație explicată de DSPJ prin concentrarea 

resurselor umane din sistemul de sănătate în acțiunile de răspuns la pandemia COVID-19. Astfel, 
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medicii de familie nu au fost verificați prin sondaj și, ca urmare, nu a fost posibilă analiza 

concordanței datelor din documentele medicale aflate în cabinetele medicilor de familie cu cele 

găsite în RENV (medici verificati prin sondaj = 0). 

Celor 11 DSPJ implicate în proiect le-a fost distribuit un Chestionar structurat pe o analiză SWOT 

privind informațiile actualizate despre imunizare și mecanismul existent la nivel județean pentru 

identificarea copiilor nevaccinați, neînregistrați sau pierduți din evidență.  

Cumulativ, interpretarea  rezultatelor primite din partea DSPJ indică următoarele aspecte: 

 

Puncte forte 

- relațiile bune de colaborare create de-a lungul timpului între autoritatea de sănătate 

publică locală, asistenții medicali comunitari și mediatorii sanitari, sunt de un real folos în 

acțiunile de identificare a comunităţilor cu acoperire vaccinală slabă şi organizarea de 

campanii de recuperare a copiilor restanțieri la vaccinare pentru toate cele 11 județe 

participante în proiect (100%) 

- implicarea medicilor de familie în identificarea și vaccinarea copiilor restanțieri din zonele 

cu populație defavorizată este foarte utilă în 63,6% din județele analizate 

- sprijinul autorităților publice locale în acțiunile de îmbunătățire a acoperirilor vaccinale a 

fost acordat unui procent de 36,4% dintre județele implicate în proiect 

- colaborarea DSPJ cu ONG-uri (de exemplu Crucea Roșie) și alte tipuri de organizații 

implicate în proiectele privind imunizarea copiilor (UNICEF) în organizarea unor ample și 

credibile campanii de promovare a beneficiilor vaccinării funcționează în 27,3% din 

județele analizate 

- implicarea activă a personalului din cadrul punctelor de lucru teritoriale ale DSPJ în 

acțiunile de recuperare la vaccinare a copiilor restanțieri a fost menționată de 18,2% din 

cele 11 județe 

- doar un județ (Hunedoara) a specificat suportul Compartimentului de Promovare a 

Sănătății din cadrul DSPJ în activitățile de îmbunătățire a acoperirilor vaccinale la nivel 

local (9,1%) 

- județul Sălaj este singurul care beneficiază de sprijinul  mass -media locală în organizarea 

campaniilor de vaccinare și promovarea beneficiilor vaccinării (9,1%). 

 

Puncte slabe 

- o proporție de 72,7% dintre județele analizate se confruntă cu o lipsă acută de mediatori 

sanitari și asistenți medicali comunitari care au un rol foarte important în identificarea 

comunităților cu acoperiri vaccinale suboptimale și comunicarea cu liderii comunităților 

roma în vederea imbunătățirii gradului de acceptare a vaccinării 
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- lipsa unui cadru legislativ privind vaccinarea a fost considerată un motiv serios al 

existenței acoperirilor vaccinale suboptimale de  45,5% dintre județele analizate 

- concentrarea resurselor umane din sistemul de sănătate în acțiunile de răspuns la 

pandemia COVID-19 a determinat trecerea în plan secund a altor servicii medicale 

(inclusiv vaccinarea) și acest lucru a fost resimțit de 45,5 % dintre județele implicate în 

proiect  

- deficitul de personal specializat (medici, asistenți medicali) din cadrul DSPJ, precum și 

numărul redus de medici de familie din zonele cu comunități defavorizate sunt probleme 

cu care se confruntă  36,7% dintre județele analizate  

- discontinuitățile în aprovizionarea cu vaccinuri au fost incluse printre motivele care au 

împiedicat atingerea țintelor de vaccinare de către 36,7% dintre județele selectate în 

proiect 

- dezinteresul și lipsa de implicare a autorităților publice locale în acțiuni care să sprijine 

efortul DSPJ de a crește adresabilitatea la vaccinare sunt probleme cu care se confruntă 

18,2% din județe 

- lipsa educației sanitare, în general și a educației pe tema vaccinării, în special sunt 

considerate verigi slabe de către 18,2% dintre județele analizate 

- doar un județ (Brașov) consideră că lipsa instruirii medicilor de familie în domeniul 

vaccinologiei este o cauză importantă a neatingerii valorilor optime ale acoperirilor 

vaccinale 

- Hunedoara a fost singurul județ care a menționat colaborarea dificilă cu rețeaua de 

medicină de familie în activitatea de vaccinare. 

 

Oportunități  

- o proporție de 45,5% dintre județele implicate în proiect consideră că valorile acoperirilor 

vaccinale pot fi îmbunătățite prin creșterea încrederii populației în beneficiile vaccinării  

prin intermediul unor ample și credibile campanii de promovare a vaccinării, inclusiv prin 

tipărirea și distribuirea de materiale informative în limbile specifice minorităților locale 

- în vederea implementării activităților din PNV, cu accent pe recuperarea vaccinală, 36,4% 

din județele analizate consideră utilă colaborarea cu autoritățile publice locale, ONG–uri 

sau alte tipuri de organizații dedicate (UNICEF) 

- un procent de 18,2% dintre județele selectate în proiect au încredere că adresabilitatea 

la vaccinare va crește odată cu implicarea școlilor în acțiuni de educație pentru sănătate, 

în general și de promovare a beneficiilor vaccinării, în special 

- organizarea echipelor mobile care să sprijine activitatea de vaccinare în comunitățile greu 

accesibile/cu populație defavorizată este luată în considerare de 18,2% dintre județe 
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- pentru dezvoltarea mecanismelor locale de implementare și derulare a activităților din 

PNV, un singur județ (Bihor) consideră ca fiind reale oportunități extinderea echipei din 

cadrul DSPJ prin preluarea și instruirea personalului detașat în starea de alertă, precum și 

elaborarea unei strategii naționale de vaccinare  

- județul Brașov este singurul care a menționat ca oportunitate dezvoltarea unor noi 

funcționalități ale RENV (dezvoltarea modulului de catagrafie a copiilor, a modulului de 

înregistrare a stocurilor de vaccinuri) care să eficientizeze activitățile din cadrul PNV în 

special la nivelul cabinetelor de medicină de familie. 

 

Amenințări 

- în 63,6% dintre județele implicate în proiect se înregistrează un fenomen migrațional 

accentuat al familiilor, ce are drept consecință pierderea copiilor din evidențele medicilor 

de familie, sau migrația părinților care-și lasă copiii în grija bunicilor/rudelor fără a se 

implica în efectuarea vaccinărilor acestora  

- peste jumătate din județele implicate în proiect (54,5%) au identificat influența nefastă a 

campaniilor anti-vaccinare asupra încrederii populației în beneficiile vaccinării și, în 

consecință,  au înregistrat creșterea refuzului părinților de a-și vaccina copiii 

 

- riscul de apariție a unor focare de boli prevenibile prin vaccinare (rujeolă, difterie, 

poliomielită) cu precădere în zonele de graniță cu Ucraina este perceput de 36,4% dintre 

județele analizate din următoarele considerente: afluxul de refugiați în țara noastră în 

contextul crizei generate de conflictul armat; evoluția recentă, în țara vecină, a unor 

epidemii de rujeolă, difterie și poliomielită; acoperirile vaccinale suboptimale din Ucraina 

având la bază campanii agresive anti-vaccinare; cel mai îngrijorător este statusul vaccinal 

suboptimal al copiilor din România, care ar putea astfel favoriza apariția și răspândirea 

bolilor sus-menționate 

- fenomenul demografic de creștere a natalității în comunitățile vulnerabile care se 

corelează cu valorile suboptimale ale acoperirilor vaccinale este considerat o amenințare 

de către 36,4% dintre județele selectate în proiect 

- campaniile agresive anti-vaccinare care influențează negativ adresabilitatea la vaccinare 

prin scăderea încrederii populației în beneficiile vaccinării sunt percepute ca amenințări 

de către 36,4% dintre județe. 

 

Referitor la creșterea acoperirilor vaccinale la nivel județean au fost menționate și posibile soluții: 

- legea vaccinării care definește clar responsabilitățile tuturor instituțiilor publice implicate, 

dar și măsurile coercitive necesare atunci când circumstanțele le impun, este considerată 

o soluție de către 45,5% dintre județele implicate în proiect 
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- campanii ample de promovare a sănătății și implicarea școlilor în acțiuni de educație 

pentru sănătate, în general și de promovare a beneficiilor vaccinării, în special sunt 

soluțiile luate în considerare de 36,4% dintre județele analizate 

- elaborarea și punerea în aplicare a unor acte normative care să prevadă măsuri coercitive 

pentru cei care vehiculează informații eronate sau distorsionate despre vaccinuri și 

vaccinare, inclusiv personal medical a fost menționată ca posibilă soluție de 27,3% dintre 

județele implicate în proiect  

- un procent de 18,2% dintre județele selectate în proiect consideră că echipele 

mobile/caravanele de vaccinare ar fi de un real folos în zonele rurale greu accesibile și în 

comunitățile fără medic de familie, unde valorile acoperirilor vaccinale sunt suboptimale 

- un singur județ (Sălaj) propune ca soluții pentru creșterea acoperirilor vaccinale 

condiționarea acordării ajutoarelor sociale de implicarea populației în programe de 

prevenire a bolilor, inclusiv vaccinare și, de asemenea, propune responsabilizarea 

factorilor de decizie locali și implicarea unor personalități recunoscute pe plan local în 

organizarea unor campanii ample de informare și promovare a beneficiilor vaccinării. 

 

De asemenea, au mai fost menționate în chestionare diferite variante ale factorilor de risc în 

atingerea țintelor vaccinale: 

- în toate cele 11 județe implicate în proiect (100%) există populație mobilă (plecată /venită 

din străinătate), comunități etnice numeroase și, de asemenea, refuz la vaccinare  pe 

considerente culturale și religioase  

- accesul dificil la cabinetul medicului de familie (zone izolate, drumuri impracticabile, 

costuri mari de transport, lipsa cabinetului medical din localitate) s-a înregistrat în cazul a 

72,7% dintre județele analizate  

- o proporție de 81,8% dintre județele participante a menționat ca factor de risc ezitarea la 

vaccinare pe baza unor temeri privind siguranța vaccinurilor, cu accent pe reacțiile 

adverse pe care le-ar putea provoca.  
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CONCLUZII ŞI RECOMANDĂRI GENERALE 

Având în vedere că România are un Program Național de Vaccinare – ceea ce însemnă că 

vaccinarea se realizează în același mod, cu aceleași resurse și prin aceleași activități specifice 

prevăzute în program -  nu se pot stabili și organiza programe regionale sau locale de vaccinare. 

Este necesară doar asumarea rolurilor de către responsabilii prevăzuți în PNV (personalul de la 

nivelul serviciilor/birourilor de supraveghere și control al bolilor transmisibile din cadrul DSPJ, 

furnizorii de servicii medicale de la nivelul asistenței medicale primare) care trebuie să cunoască 

și să implementeze activitățile acestui program. 

 

Gestionarea eficientă a Programului Național de Vaccinare la nivel județean necesită dezvoltarea 

unor mecanisme complexe și sustenabile pentru asigurarea unor acoperiri vaccinale optime. 

Acest lucru presupune responsabilizarea la nivel local a instituțiilor nominalizate a fi implicate în 

derularea PNV (direcțiile de sănătate publică județene, cabinetele de asistență medicală 

primară), și identificarea modalităților de colaborare a acestora atât între ele, cât și cu autoritățile 

publice locale, cu organizații neguvernamentale locale  sau alte tipuri de organizații, în vederea 

implementării corecte și în timp real a tuturor activităților din PNV, cu accent pe vaccinare. 

 

Atunci când în cadrul monitorizării AV% la nivel național se constată dificultăți în derularea PNV, 

în calitatea sa de coordonator tehnic național al programului, INSP-CNSCBT va continua să 

organizeze instruiri de specialitate cu responsabilii PNV de la nivelul DSPJ (ex: raportarea lunară 

a realizărilor la vaccinare și a modului de utilizare a vaccinurilor, metodologia de catagrafiere a 

copiilor în vederea vaccinării etc).  

 

Având în vedere că monitorizarea AV% la nivel regional în cadrul PNV este atribuția INSP-CRSP, 

se recomandă intensificarea activității de suport tehnic de specialitate privind acțiunile de 

îmbunătățire a AV% în județele arondate prin organizarea unor instruiri periodice cu DSPJ la nivel 

regional, cu accent pe identificarea de soluții practice și sustenabile. 

 

De asemenea, cu ajutorul INSP-CRSP cărora le sunt arondate, DSPJ pot organiza instruiri periodice 

pe tema vaccinologiei pentru medicii de familie, cu accent pe temele din domeniu a căror 

abordare practică ridică dificultăți în cabinetele de medicină de familie (în special indicațiile și 

contraindicațiile reale ale vaccinării, consilierea privind reacțiile adverse postvaccinare). Un Ghid 

privind vaccinarea cu ROR în cabinetele de medicină de familie a fost elaborat de către INSP în 

colaborare cu Societatea Națională de Medicină de Familie (SNMF) și cu suportul UNICEF, 

documentul fiind transmis Ministerului Sănătății pentru aprobare și implementare. 
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În funcție de caracteristicile geografice ale fiecărui județ, de distribuția populației și de specificul 

etnic și cultural al acesteia, trebuie asigurate suficiente resurse umane specializate pentru 

desfașurarea în mod continuu și susținut a activităților din PNV (medici epidemiologi/sănătate 

publică, asistenți medicali – în DSPJ; medici de familie în teritoriu, asistenți medicali comunitari, 

mediatori sanitari).  

 

Echipa subdimensionată din cadrul DSPJ poate fi extinsă prin preluarea și instruirea personalului 

detașat la DSP în perioada stării de alertă, oportunitate concretizată prin norme legislative 

recente (pentru personalul care, în perioada stării de alertă sau a situațiilor de risc epidemiologic 

și biologic, a ocupat fără concurs posturi de execuție pe perioadă determinată, se va organiza 

examen în vederea ocupării posturilor pe perioadă nedeterminată). 

 

Se impun, de asemenea, reglementări privind formarea medicală în specialitatea medicină de 

familie în sensul organizării concursurilor de rezidențiat pe post, în funcție de nevoile identificate 

la nivel național, astfel încât rețeaua prestatorilor de servicii medicale primare să deservească în 

mod echitabil întreaga populație a țării, inclusiv zonele rurale, greu accesibile sau comunitățile 

defavorizate. Astfel de reglementări ar fi necesare și pentru specialitatea epidemiologie având în 

vedere că, la momentul actual, există DSPJ care nu dispun de acest tip de personal (Brăila, 

Giurgiu, Satu Mare), iar pentru DSPJ care au astfel de specialiști numărul acestora este insuficient 

pentru a face față problematicii complexe cu care se confrunta o autoritate de sănătate publică 

locală în mod obișnuit și, în special, în situații epidemiologice deosebite (epidemii, pandemii). 

 

Problemele referitoare la vaccinare și recuperare la vaccinare au început să se facă simțite pe 

măsură ce au avut loc diferite transformări în structura sistemului de sănătate din țara noastră. 

Odată cu desființarea teritorializării (a dispensarelor medicale teritoriale care deserveau 

populația dint-o zonă bine definită din punct de vedere administrativ; în acest fel, fiecare 

cetățean al României beneficia de servicii medicale în comunitatea sa) a apărut problema 

necunoașterii numărului de copii eligibili la vaccinare. În plus, din evidențele medicilor de familie 

lipsește informația privind numărul de copii neînscriși.   

 

Fiind binecunoscut faptul că rețeaua de medicină de familie nu acoperă uniform toate zonele 

țării, mai ales cele de munte și cele cu populație vulnerabilă, DSPJ ar putea iniția sau susține 

demersuri ale autorităților locale pentru înființarea unor centre comunitare integrate. Centrele 

comunitare au printre rolurile stabilite și pe cel de a contribui la îmbunătățirea indicatorilor stării 

de sănătate prin activități de promovare a sănătății și prevenire a bolilor, între care și creșterea 

mobilizării la vaccinare. 
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Asistența medicală comunitară cuprinde ansamblul de programe, servicii de sănătate şi acțiuni 

de sănătate publică furnizate la nivelul comunităţilor în scopul creşterii accesului populației și în 

special al grupurilor vulnerabile la servicii medico-sociale de calitate. Ideea de centru comunitar 

integrat s-a născut ca urmare a nevoii identificate la nivelul comunităților rurale, în special, și 

anume aceea de a avea un spațiu dedicat activității asistentului medical comunitar și a celorlalți 

furnizori de servicii de asistență medico-socio-educațională. Un asemenea spațiu va permite 

desfășurarea activităților cu beneficiarii  în condiții care să asigure acestora un confort emoțional, 

în ceea privește intimitatea problemelor discutate, precum și respectarea confidențialității și 

demnității beneficiarilor, și a principiilor eticii și deontologiei profesionale. Întrucât activitatea 

personalului din asistența medicală comunitară trebuie să se desfășoare în colaborare cu ceilalți 

profesioniști din domeniul medical, atât de la nivelul comunității cât și de la nivel județean și 

național, în centrul comunitar integrat, aceștia vor putea face mai ușor echipă - în funcție de 

nevoile identificate la nivelul comunității - cu alți specialiști (medici, alți asistenți medicali 

comunitar, moașă, mediatori sanitari). 

 

Pentru creșterea adresabilității și a acceptanței la vaccinare este nevoie și de campanii de 

comunicare ample și credibile, susținute la nivel național, în general și la nivel local, în special – 

în funcție de caracteristicile comunităților respective. 

 

Majoritatea problemelor legate de vaccinare și-ar putea găsi rezolvarea odată cu elaborarea și 

implementarea unei Strategii naționale de vaccinare. Vaccinarea este una din măsurile cu cele 

mai bune rezultate, fiind deosebit de eficientă în raport cu costurile și are un viitor promițător. 

Am intrat într-o nouă eră marcată de o dublare a numărului de vaccinuri disponibile, precum și 

de elaborarea de noi vaccinuri. Serviciile de vaccinare sunt tot mai mult utilizate devenind un 

element de bază al sistemelor sanitare. Programul Național de Vaccinare trebuie să constituie 

parte integrantă a proiectelor de resurse umane, finanțare și logistică. Interdependența globală 

a crescut vulnerabilitatea oamenilor de pretutindeni la răspandirea necontrolată a bolilor prin 

epidemii. Țările expuse riscului de epidemii trebuie să aibă pregătite planuri bazate pe 

programele și serviciile proprii de vaccinare. În plus, la nivel național și mondial este necesară 

existența disponibilităților pentru pregătirea unor acțiuni rapide și adecvate în cazul unor situații 

de criză sau al unor dezastre naturale. 

 

Cea mai importantă ramâne, însă, conștientizarea de către decidenți a situației și asumarea de 

către aceștia a unei rezoluții clare dacă problematica vaccinării constituie sau nu, una din 

prioritățile absolute pentru dezvoltarea armonioasă și sănătoasă a copiilor în România. 
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Acest deziderat ar putea fi atins odată cu aprobarea și aplicarea Legii vaccinării care definește 

clar responsabilitățile tuturor instituțiilor publice implicate, dar și măsurile coercitive necesare 

atunci când circumstanțele le impun, atribuții ce nu pot fi statuate prin ordine ale ministrului 

sănătății. 

RECOMANDĂRI SPECIFICE JUDEȚELOR INCLUSE ÎN PROIECT 

Pentru DSPJ Bihor 

 

Responsabilizarea la nivel local a tuturor instituțiilor nominalizate a fi implicate în derularea PNV 

și identificarea modalităților de colaborare a acestora atât între ele, cât și cu autoritățile publice 

locale, ONG –uri sau alte tipuri de organizații, în vederea implementării tuturor activităților din 

PNV, cu accent pe recuperarea vaccinală (și care includ soluțiile propuse de DSPJ Bihor). 

 

Având în vedere problemele legate de refuzul asumat al vaccinării copiilor de către aparținători, 

accentuarea activității de consiliere pe tema vaccinării de către medicii de familie, implicarea mai 

mare a asistenților medicali comunitari și a mediatorilor sanitari, a medicilor și a asistenților 

medicali școlari (acolo unde există) în activitățile de informare și promovare a beneficiilor 

vaccinării, ar putea crește încrederea populației în efectele acesteia pe termen lung. 

 

Pentru creșterea adresabilității la vaccinare în comunitățile minorităților etnice (romă, slovacă, 

maghiară etc.) ar fi utile campanii de promovare a vaccinării în care, alături de autoritatea de 

sănătate publică locală să fie implicați și lideri ai acestor comunități, care să faciliteze 

transmiterea mesajelor-cheie într-un limbaj convingător și pe înțelesul categoriei populaționale 

respective și chiar tipărirea și distribuirea de materiale informative în limbile specifice 

minorităților locale. 

 

Tot în acest sens, pentru a aduce serviciile de vaccinare cât mai aproape de comunitate și a 

elimina astfel, unele inconveniente (cum ar fi costurile de transport pâna la cel mai apropiat 

cabinet de medicină de familie unde se poate administra vaccinul), ar fi oportun ca DSPJ Bihor să 

inițieze sau să susțină demersuri ale autorităților locale pentru înființarea unor centre de 

vaccinare în cadrul centrelor comunitare integrate.  

Echipa subdimensionată din cadrul DSPJ Bihor poate fi extinsă prin preluarea și instruirea 

personalului detașat la DSP în starea de alertă, oportunitate concretizată prin norme legislative 

recente (pentru personalul care, în perioada stării de alertă sau a situațiilor de risc epidemiologic 

și biologic, a ocupat fără concurs posturi de execuție pe perioadă determinate, se organizează 

examen în vederea ocupării posturilor pe perioadă nedeterminată).  
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Organizarea, eventual cu suportul tehnic de specialitate al INSP-CRSP căruia DSPJ Bihor îi este 

arondat, a unor instruiri periodice pe tema vaccinologiei pentru medicii de familie, cu accent pe 

temele din domeniu a căror abordare practică ridică dificultăți în cabinetele de medicină de 

familie.   

 

Intensificarea colaborării cu ONG -uri și alte tipuri de organizații (UNICEF), dar și implicarea mass-

media locală în organizarea unor ample și credibile campanii de promovare a beneficiilor 

vaccinării.  

 

Respectarea recomandărilor INSP-CNSCBT privind intensificarea acțiunilor de recuperare la 

vaccinare a copiilor din populația autohtonă, în contextul crizei umanitare din Ucraina, în special 

vaccinarea pentru rujeolă, difterie, poliomielită. 

 

Pentru DSPJ Brașov 
 

Responsabilizarea la nivel local a tuturor instituțiilor nominalizate a fi implicate în derularea PNV 

și identificarea modalităților de colaborare a acestora atât între ele, cât și cu autoritățile publice 

locale, ONG –uri sau alte tipuri de organizații, în vederea implementării tuturor activităților din 

PNV, cu accent pe recuperarea vaccinală (și care includ soluțiile propuse de DSPJ Brașov). 

 

Având în vedere problemele legate de deficitul de resursă umană specializată din cadrul DSPJ 

(medici și asistenți medicali), în acțiunile de îmbunătățire a acoperirilor vaccinale, DSPJ poate 

solicita suportul tehnic de specialitate al INSP-CRSP căruia îi este arondat. În plus, echipa 

subdimensionată din cadrul DSPJ poate fi extinsă prin preluarea si instruirea personalului detasat 

la DSP in starea de alertă, oportunitate concretizată prin norme legislative recente (pentru 

personalul care, în perioada stării de alertă sau a situațiilor de risc epidemiologic și biologic, a 

ocupat fără concurs posturi de execuție pe perioadă determinată se organizează examen în 

vederea ocupării posturilor pe perioadă nedeterminată).  

 

Pentru creșterea adresabilității la vaccinare în zonele cu populație defavorizată/comunități cu 

anumite tradiții culturale sau religioase ar fi utile campanii de promovare a vaccinării în care, 

alături de autoritatea de sănătate publică locală sa fie implicați și lideri ai acestor comunități, care 

să faciliteze transmiterea mesajelor-cheie într-un limbaj convingător și pe înțelesul categoriei 

populaționale respective.  
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În ceea ce privește deficitul de medici de familie din zonele rurale și eliminarea unor 

inconveniente cum ar fi costurile de transport pâna la cel mai apropiat cabinet de medicină de 

familie unde se poate administra vaccinul, ar fi oportun ca DSPJ Brașov să inițieze sau să susțină 

demersuri ale autorităților locale pentru înființarea unor centre de vaccinare în cadrul centrelor 

comunitare integrate.  

 

Intensificarea colaborării DSPJ Brașov cu autoritățile publice locale în gestionarea unor 

mecanisme de motivare a angajării și menținerii pe post a mediatorilor sanitari și asistenților 

medicali comunitari, prin asigurarea unor salarii corespunzătoare activității desfășurate de 

aceștia. 

 

Organizarea, eventual cu suportul tehnic de specialitate al INSP-CRSP căruia DSPJ Brașov îi este 

arondat, a unor instruiri periodice pe tema vaccinologiei pentru medicii de familie, cu accent pe 

temele din domeniu a căror abordare practică ridică dificultăți în cabinetele de medicină de 

familie. 

 

Pentru DSPJ Caraș-Severin 
 

Responsabilizarea la nivel local a tuturor instituțiilor nominalizate a fi implicate în derularea PNV 

și identificarea modalităților de colaborare a acestora atât între ele, cât și cu autoritățile publice 

locale, ONG –uri sau alte tipuri de organizații, în vederea implementării tuturor activităților din 

PNV, cu accent pe recuperarea vaccinală (și care includ soluțiile propuse de DSPJ Caraș-Severin). 

Referitor la problemele legate de deficitul de resursă umană specializată din cadrul DSPJ (medici 

și asistenți medicali), în acțiunile de îmbunătățire a acoperirilor vaccinale, DSPJ poate solicita 

suportul tehnic de specialitate al INSP-CRSP căruia îi este arondat. În plus, echipa 

subdimensionată din cadrul DSPJ poate fi extinsă prin preluarea si instruirea personalului detasat 

la DSP in starea de alertă, oportunitate concretizată prin norme legislative recente (pentru 

personalul care, în perioada stării de alertă sau a situațiilor de risc epidemiologic și biologic, a 

ocupat fără concurs posturi de execuție pe perioadă determinată se organizează examen în 

vederea ocupării posturilor pe perioadă nedeterminată).  

 

Având în vedere problemele legate de refuzul vaccinării copiilor de către aparținători, este 

recomandată accentuarea activității de consiliere față în față pe tema vaccinării, asigurată de 

medicii de familie. Unde aceasta nu este posibilă (lipsa medicului din comunitate sau refuzul său) 

este recomandată implicarea mai mare în consilierea individuală sau de grup a asistenților sociali, 

asistenților medicali comunitari, a mediatorilor sanitari, a medicilor și a asistenților medicali 

școlari (acolo unde această categorie profesională există) în activitățile de informare și 
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promovare a beneficiilor vaccinării, care ar putea crește încrederea populației în efectele acesteia 

pe termen lung. 

 

Pentru creșterea adresabilității la vaccinare, în zonele cu populație mobilă, cu interes migrațional 

accentuat sau cu mari comunități etnice, ar fi utile campanii de promovare a vaccinării în care, 

alături de autoritatea de sănătate publică locală sa fie implicați și lideri informali ai acestor 

comunități, care să faciliteze transmiterea mesajelor-cheie într-un limbaj convingător și pe 

înțelesul comunităților respective.  

 

Tot în acest sens, pentru a aduce serviciile de vaccinare cât mai aproape de comunitate și a 

elimina astfel, unele inconveniente (cum ar fi costurile de transport pâna la cel mai apropiat 

cabinet de medicină de familie unde se poate administra vaccinul), ar fi oportun ca DSPJ Caraș-

Severin să inițieze sau să susțină demersuri ale autorităților locale pentru înființarea unor centre 

de vaccinare în cadrul centrelor comunitare integrate.  

 

Organizarea, eventual cu suportul tehnic de specialitate al INSP-CRSP căruia DSPJ Caraș-Severin 

îi este arondat, a unor instruiri periodice pe tema vaccinologiei pentru medicii de familie, cu 

accent pe temele din domeniu a căror abordare practică ridică dificultăți în cabinetele de 

medicină de familie.   

 

Intensificarea colaborării cu ONG -uri și alte tipuri de organizații (UNICEF), dar și implicarea mass-

media locală în organizarea unor ample și credibile campanii de promovare a beneficiilor 

vaccinării. 

 

Intensificarea colaborării DSPJ Caraș-Severin cu autoritățile publice locale în gestionarea unor 

mecanisme de motivare a angajării și menținerii pe post a mediatorilor sanitari și asistenților 

medicali comunitari, prin asigurarea unor salarii corespunzătoare activității desfășurate de 

aceștia. 

 

 

Pentru DSPJ Constanța 
 

Responsabilizarea la nivel local a tuturor instituțiilor nominalizate a fi implicate în derularea PNV 

și identificarea modalităților de colaborare a acestora atât între ele, cât și cu autoritățile publice 

locale, ONG –uri sau alte tipuri de organizații, în vederea implementării tuturor activităților din 

PNV, cu accent pe recuperarea vaccinală (și care includ soluțiile propuse de DSPJ Constanța). 
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Intensificarea colaborării DSPJ cu autoritățile publice locale în gestionarea unor mecanisme de 

motivare a angajării și menținerii pe post a mediatorilor sanitari și asistenților comunitari prin 

asigurarea unor salarii corespunzătoare activității desfășurate de aceștia. 

 

Încurajarea implicării medicilor și asistenților medicali din școli (acolo unde această categorie 

profesională există) în acțiuni de educație pentru sănătate, în general și de promovare a 

beneficiilor vaccinării, în special. 

 

Creșterea adresabilității la vaccinare în zonele cu populație defavorizată/comunități cu anumite 

tradiții culturale sau religioase poate fi susținută și prin realizarea unor campanii de promovare 

a vaccinării în care, alături de autoritatea de sănătate publică locală sa fie implicați mediatorul 

sanitar (acolo unde există) și lideri informali ai acestor comunități care să faciliteze transmiterea 

mesajelor-cheie într-un limbaj convingător și pe înțelesul categoriei populaționale/comunității 

respective.  

 

Organizarea, eventual cu suportul tehnic de specialitate al INSP-CRSP căruia DSPJ Constanța îi 

este arondat, a unor instruiri periodice pe tema vaccinologiei pentru medicii de familie, cu accent 

pe temele din domeniu a căror abordare practică ridică dificultăți în cabinetele de medicină de 

familie.  Intensificarea colaborării cu ONG -uri și alte tipuri de organizații (UNICEF), dar și 

implicarea mass-media locală în organizarea unor ample și credibile campanii de promovare a 

beneficiilor vaccinării.  

 

Pentru DSPJ Gorj 
 

Responsabilizarea la nivel local a tuturor instituțiilor nominalizate a fi implicate în derularea PNV 

și identificarea modalităților de colaborare a acestora atât între ele, cât și cu autoritățile publice 

locale, ONG –uri sau alte tipuri de organizații, în vederea implementării tuturor activităților din 

PNV, cu accent pe recuperarea vaccinală (și care includ soluțiile propuse de DSPJ Gorj).  

 

Având în vedere problemele legate de deficitul de resursă umană specializată din cadrul DSPJ 

(medici și asistenți medicali), în acțiunile de îmbunătățire a acoperirilor vaccinale DSPJ Gorj poate 

solicita suportul tehnic de specialitate al INSP-CRSP căruia îi este arondat.  

 

În plus, echipa subdimensionată din cadrul DSPJ poate fi extinsă prin preluarea si instruirea 

personalului detasat la DSP in starea de alertă, oportunitate concretizată prin norme legislative 

recente (pentru personalul care, în perioada stării de alertă sau a situațiilor de risc epidemiologic 
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și biologic, a ocupat fără concurs posturi de execuție pe perioadă determinată se organizează 

examen în vederea ocupării posturilor pe perioadă nedeterminată).  

 

Pentru creșterea adresabilității la vaccinare în zonele cu populație defavorizată/comunități cu 

anumite tradiții culturale sau religioase ar fi utile campanii de promovare a vaccinării în care, 

alături de autoritatea de sănătate publică locală sa fie implicați și lideri ai acestor comunități care 

să faciliteze transmiterea mesajelor-cheie într-un limbaj convingător și pe înțelesul categoriei 

populaționale respective.  

 

În ceea ce privește deficitul de medici de familie din zonele rurale și eliminarea unor 

inconveniente cum ar fi costurile de transport pâna la cel mai apropiat cabinet de medicină de 

familie unde se poate administra vaccinul, ar fi oportun ca DSPJ Gorj să inițieze sau să susțină 

demersuri ale autorităților locale pentru înființarea unor centre de vaccinare în cadrul centrelor 

comunitare integrate.  

 

Pentru DSPJ Hundoara 
 

Responsabilizarea la nivel local a tuturor instituțiilor nominalizate a fi implicate în derularea PNV 

și identificarea modalităților de colaborare a acestora atât între ele, cât și cu autoritățile publice 

locale, ONG –uri sau alte tipuri de organizații, în vederea implementării tuturor activităților din 

PNV, cu accent pe recuperarea vaccinală (și care includ o parte din soluțiile propuse de DSPJ 

Hunedoara). 

 

Pentru creșterea adresabilității la vaccinare în zonele cu populație defavorizată/comunități cu 

anumite tradiții culturale sau religioase ar fi utile campanii de promovare a vaccinării în care, 

alături de autoritatea de sănătate publică locală sa fie implicați și lideri ai acestor comunități care 

să faciliteze transmiterea mesajelor-cheie într-un limbaj convingător și pe înțelesul categoriei 

populaționale respective.  

 

În ceea ce privește deficitul de medici de familie din zonele rurale și eliminarea unor 

inconveniente cum ar fi costurile de transport pâna la cel mai apropiat cabinet de medicină de 

familie unde se poate administra vaccinul, ar fi oportun ca DSPJ Hunedoara să inițieze sau să 

susțină demersuri ale autorităților locale pentru înființarea unor centre de vaccinare în cadrul 

centrelor comunitare integrate. 

Intensificarea colaborării DSPJ Hunedoara cu autoritățile publice locale în gestionarea unor 

mecanisme de motivare a angajării și menținerii pe post a mediatorilor sanitari și asistenților 
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medicali comunitari, prin asigurarea unor salarii corespunzătoare activității desfășurate de 

aceștia. 

 

Respectarea recomandărilor INSP-CNSCBT privind intensificarea acțiunilor de recuperare la 

vaccinare a copiilor din populația autohtonă, în contextul crizei umanitare din Ucraina, în special 

vaccinarea pentru rujeolă, difterie, poliomielită. 

 

Mențiune - reluarea vaccinării în unitățile de învățământ nu este fezabilă din mai multe 

considerente: a) coborârea vârstei de vaccinare pentru unele antigene a avut la bază principiul 

asigurării schemei complete înaintea intrării în colectivitate pentru a evita apariția unor 

focare/epidemii care ar periclita activitatea unităților de învățământ; b) rețeaua de medicină 

școlară este deficitară din punct de vedere al acoperirii cu resurse umane specializate, acestea 

fiind concentrate în orașele mari și în centrele universitare; c) principalii vaccinatori în cadrul 

Programului Național de Vaccinare sunt medicii de familie 

 

Pentru DSPJ Mureș 
 

Responsabilizarea la nivel local a tuturor instituțiilor nominalizate a fi implicate în derularea PNV 

și identificarea modalităților de colaborare a acestora atât între ele, cât și cu autoritățile publice 

locale, ONG –uri sau alte tipuri de organizații, în vederea implementării tuturor activităților din 

PNV, cu accent pe recuperarea vaccinală (și care includ soluțiile propuse de DSPJ Mureș). 

 

Pentru creșterea adresabilității la vaccinare în zonele cu populație defavorizată/comunități 

entice, cu anumite tradiții culturale sau religioase, ar fi utile campanii de promovare a vaccinării 

în care, alături de autoritatea de sănătate publică locală sa fie implicați mediatorul sanitar (acolo 

unde există) și lideri informali ai acestor comunități care să faciliteze transmiterea mesajelor-

cheie într-un limbaj convingător și pe înțelesul categoriei populaționale/comunității respective.  

Având în vedere problemele legate de refuzul vaccinării copiilor de către aparținători, 

accentuarea activității de consiliere pe tema vaccinării de către medicii de familie implicarea mai 

mare a asistenților medicali comunitari și a mediatorilor sanitari, a medicilor și a asistenților 

medicali școlari în activitățile de informare și promovare a beneficiilor vaccinării ar putea crește 

încrederea populației în efectele acesteia pe termen lung. 

 

Organizarea, eventual cu suportul tehnic de specialitate al INSP-CRSP căruia DSPJ Mureș îi este 

arondat, a unor instruiri periodice pe tema vaccinologiei pentru medicii de familie, cu accent pe 

temele din domeniu a căror abordare practică ridică dificultăți în cabinetele de medicină de 

familie.   
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Intensificarea colaborării cu ONG -uri și alte tipuri de organizații (UNICEF), dar și implicarea mass-

media locală în organizarea unor ample și credibile campanii de promovare a beneficiilor 

vaccinării. 

 

În ceea ce privește deficitul de medici de familie din zonele rurale și eliminarea unor 

inconveniente cum ar fi costurile de transport pâna la cel mai apropiat cabinet de medicină de 

familie unde se poate administra vaccinul, ar fi oportun ca DSPJ Mureș să inițieze sau să susțină 

demersuri ale autorităților locale pentru înființarea unor centre de vaccinare în cadrul centrelor 

comunitare integrate existente. 

 

Intensificarea colaborării DSPJ Mureș cu autoritățile publice locale în gestionarea unor 

mecanisme de motivare a angajării și menținerii pe post a mediatorilor sanitari și asistenților 

medicali comunitari, prin asigurarea unor salarii corespunzătoare activității desfășurate de 

aceștia. 

 

Pentru DSPJ Sălaj 
 

Responsabilizarea la nivel local a tuturor instituțiilor nominalizate a fi implicate în derularea PNV 

și identificarea modalităților de colaborare a acestora atât între ele, cât și cu autoritățile publice 

locale, ONG –uri sau alte tipuri de organizații, în vederea implementării tuturor activităților din 

PNV, cu accent pe recuperarea vaccinală (și care includ soluțiile propuse de DSPJ Sălaj). 

 

Intensificarea colaborării DSPJ Sălaj cu autoritățile publice locale în gestionarea unor mecanisme 

de motivare a angajării și menținerii pe post a mediatorilor sanitari și asistenților medicali 

comunitari, prin asigurarea unor salarii corespunzătoare activității desfășurate de aceștia. 

 

Organizarea, eventual cu suportul tehnic de specialitate al INSP-CRSP căruia DSPJ Sălaj îi este 

arondat, a unor instruiri periodice pe tema vaccinologiei pentru medicii de familie, cu accent pe 

temele din domeniu a căror abordare practică ridică dificultăți în cabinetele de medicină de 

familie.  

 

Estimarea unui necesar de vaccinuri astfel încât sa fie asigurată derularea în condiții optime a 

PNV la nivel local (catagrafii reale prin luarea în considerare a estimărilor privind copiii neînscriși 

la un medic de familie, nedeclarați, născuți/plecați în străinătate cu posibilitatea de reîntoarcere 

definitivă în țară sau doar temporar, în vacanțe la bunici). În realizarea acestor estimări trebuie 



 
 

Material elaborat în cadrul proiectului “Consolidarea sistemelor de sănătate pentru urmărirea și planificarea imunizării” 36 
 

ținut cont de algoritmul de catagrafiere recomandat de INSP-CNSCBT la instruirile organizate cu 

toate DSPJ în cadrul PNV. 

 

Intensificarea colaborării cu ONG -uri și alte tipuri de organizații (UNICEF), dar și implicarea mass-

media locală în organizarea unor ample și credibile campanii de promovare a beneficiilor 

vaccinării. 

 

Respectarea recomandărilor INSP-CNSCBT privind intensificarea acțiunilor de recuperare la 

vaccinare a copiilor din populația autohtonă, în contextul crizei umanitare din Ucraina, în special 

vaccinarea pentru rujeolă, difterie, poliomielită. 

 

Pentru DSPJ Suceava 
 

Responsabilizarea la nivel local a tuturor instituțiilor nominalizate a fi implicate în derularea PNV 

și identificarea modalităților de colaborare a acestora atât între ele, cât și cu autoritățile publice 

locale, ONG –uri sau alte tipuri de organizații, în vederea implementării tuturor activităților din 

PNV, cu accent pe recuperarea vaccinală (și care includ soluțiile propuse de DSPJ Suceava). 

 

Intensificarea colaborării DSPJ cu autoritățile locale în gestionarea unor mecanisme de motivare 

a angajării și menținerii pe post a mediatorilor sanitari și asistenților medicali comunitari prin 

asigurarea unor salarii corespunzătoare activității desfașurate de aceștia. 

 

Încurajarea implicării medicilor și asistenților medicali din școli în acțiuni de educație pentru 

sănătate, în general și de promovare a beneficiilor vaccinării, în special. 

 

Având în vedere problemele legate de refuzul vaccinării copiilor de către părinți, este 

recomandată accentuarea activității de consiliere pe tema beneficiilor vaccinării,  asigurată de  

către medicii de familie în relație față în față cu bunicii/rudele/aparținătorii legali ai copiilor. Unde 

aceasta nu este posibilă, este recomandată implicarea mai mare în consilierea individuală ( la 

domiciliul familiei care refuză ) a asistenților sociali, asistenților medicali comunitari pentru o mai 

bună informare și promovare a beneficiilor vaccinării, care ar putea crește încrederea populației 

în efectele acesteia pe termen lung. Aceste sesiuni de informare pot fi realizate, după caz, cu 

ocazia anchetelor sociale/vizitelor la domiciliu, în perioadele de distribuire a ajutoarelor sociale 

de către primărie, prin mesaje scurte și de impact transmise de preoți la finalul predicilor etc. 

Organizarea unor instruiri periodice de vaccinologie pentru medicii de familie, cu accent pe 

temele din domeniu a căror abordare practică ridică dificultăți în cabinetele de medicină de 

familie.  
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Respectarea recomandărilor INSP-CNSCBT privind intensificarea acțiunilor de recuperare la 

vaccinare a copiilor din populația autohtonă, în contextul crizei umanitare din Ucraina, în special 

vaccinarea pentru rujeolă, difterie, poliomielită. 

 

 Pentru DSPJ Vaslui 
 

Responsabilizarea la nivel local a tuturor instituțiilor nominalizate a fi implicate în derularea PNV 

și identificarea modalităților de colaborare a acestora atât între ele, cât și cu autoritățile publice 

locale, ONG –uri sau alte tipuri de organizații, în vederea implementării tuturor activităților din 

PNV, cu accent pe recuperarea vaccinală (și care includ soluțiile propuse de DSPJ Vaslui). 

 

Având în vedere problemele legate de deficitul de resursă umană specializată din cadrul DSPJ 

Vaslui (medici și asistenți medicali), în acțiunile de îmbunătățire a acoperirilor vaccinale, DSPJ 

poate solicita suportul tehnic de specialitate al INSP-CRSP căruia îi este arondat. În plus, echipa 

subdimensionată din cadrul DSPJ poate fi extinsă prin preluarea si instruirea personalului detasat 

la DSP in starea de alertă, oportunitate concretizată prin norme legislative recente (pentru 

personalul care, în perioada stării de alertă sau a situațiilor de risc epidemiologic și biologic, a 

ocupat fără concurs posturi de execuție pe perioadă determinată se organizează examen în 

vederea ocupării posturilor pe perioadă nedeterminată).  

 

Pentru creșterea adresabilității la vaccinare în zonele cu populație defavorizată/comunități cu 

anumite tradiții culturale sau religioase ar fi utile campanii de promovare a vaccinării în care, 

alături de autoritatea de sănătate publică locală sa fie implicați mediatorul sanitar (acolo unde 

există) și lideri ai acestor comunități care să faciliteze transmiterea mesajelor-cheie într-un limbaj 

convingător și pe înțelesul categoriei populaționale/comunității respective.  

 

Intensificarea colaborării DSPJ Vaslui cu autoritățile publice locale  în gestionarea unor 

mecanisme de motivare a angajării și menținerii pe post a mediatorilor sanitari și asistenților 

medicali comunitari, prin asigurarea unor salarii corespunzătoare activității desfășurate de 

aceștia.  

 

În ceea ce privește deficitul de medici de familie din zonele rurale și eliminarea unor 

inconveniente cum ar fi costurile de transport pâna la cel mai apropiat cabinet de medicină de 

familie unde se poate administra vaccinul, ar fi oportun ca DSPJ Vaslui să inițieze sau să susțină 

demersuri ale autorităților locale pentru înființarea unor centre de vaccinare în cadrul centrelor 

comunitare integrate existente.  



 
 

Material elaborat în cadrul proiectului “Consolidarea sistemelor de sănătate pentru urmărirea și planificarea imunizării” 38 
 

 

Pentru DSPJ Vrancea 
 

Responsabilizarea la nivel local a tuturor instituțiilor nominalizate a fi implicate în derularea PNV 

și identificarea modalităților de colaborare a acestora atât între ele, cât și cu autoritățile publice 

locale, ONG–uri sau alte tipuri de organizații, în vederea implementării tuturor activităților din 

PNV, cu accent pe recuperarea vaccinală (și care includ soluțiile propuse de DSPJ Vrancea). 

 

Creșterea adresabilității la vaccinare în zonele cu populație defavorizată/comunități cu anumite 

tradiții culturale sau religioase poate fi susținută și prin realizarea unor campanii de promovare 

a vaccinării în care, alături de autoritatea de sănătate publică locală sa fie implicați mediatorul 

sanitar (acolo unde există) și lideri ai acestor comunități care să faciliteze transmiterea mesajelor-

cheie într-un limbaj convingător și pe înțelesul categoriei populaționale/comunității respective.  

Intensificarea colaborării cu Organizația Crucea Roșie, cu Direcția de asistență socială și protecție 

a copilului, cu ONG-uri și alte tipuri de organizații (UNICEF), dar și implicarea mass-media locală 

în organizarea unor ample și credibile campanii de promovare a beneficiilor vaccinării. 

 

În ceea ce privește deficitul de medici de familie din zonele rurale și eliminarea unor 

inconveniente cum ar fi costurile de transport pâna la cel mai apropiat cabinet de medicină de 

familie unde se poate administra vaccinul, ar fi oportun ca DSPJ Vrancea să inițieze sau să susțină 

demersuri ale autorităților locale pentru înființarea unor centre de vaccinare în cadrul centrelor 

comunitare integrate existente. 

 

Având în vedere problemele legate de deficitul de resursă umană specializată din unitățile 

medico-sanitare, acestea pot fi rezolvate prin preluarea si instruirea personalului detasat în 

aceste unități in starea de alertă, oportunitate concretizată prin norme legislative recente (pentru 

personalul care, în perioada stării de alertă sau a situațiilor de risc epidemiologic și biologic, a 

ocupat fără concurs posturi de execuție pe perioadă determinată se organizează examen în 

vederea ocupării posturilor pe perioadă nedeterminată).  

 

Intensificarea colaborării DSPJ Vrancea cu autoritățile publice locale în gestionarea unor 

mecanisme de motivare a angajării și menținerii pe post a mediatorilor sanitari și asistenților 

medicali comunitari, prin asigurarea unor salarii corespunzătoare activității desfășurate de 

aceștia. 
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ANEXE* 

*Rapoartele de cartografiere ale celor 11 județe selectate pentru a participa în proiect - Bihor, 

Brașov, Caraș-Severin, Constanța, Gorj, Hunedoara, Mureș, Sălaj, Suceava, Vaslui și Vrancea – vor 

fi transmise individual, ca documente-anexă prezentului Raport de analiză. 
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