
¿Ce sunt vaccinele?

Vaccinele sunt tratamente care reforţează şi creşte protejarea corpului în
contra unor anumite infecţii sau boli. De exemplu în fiecare an toamna
multe persoane se vaccinează împotriva gripei. După un vaccin sistemul

imunitar poate întârzia câteva săptămâni în a răspunde. Majoritatea
vaccinelor se folosesc pentru prevenirea infecţiilor, acestea sunt numite
“preventive”dar, pe lângă acestea există alte vaccine care ajută la
combaterea infecţiilor care deja sunt existente. Acestea sunt cunoscute
sub numele de “vaccine terapeutice”.

Recomandări de vaccinare
pentru persoanele cu HIV

Recomandări de vaccinare pentru persoanele cu HIV 
Poate fi util să ştii că nu toate vaccinele sunt considerate adecvate, pentru faptul că primirea unor vaccine neadecvate pot produce unele implicaţii,
mai ales că pentru vaccinarea persoanelor cu HIV este nevoie de unele considerări speciale. Această fişă pretinde să uşureze unele orientări care le
poţi valora împreună cu medicul tău de HIV în cazul în care ai avea îndoieli cu privinţă la vaccinare.
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Vaccine recomandate pentru toate persoanele adulte cu HIV
Vaccin Doză Comentarii şi avertizări

Virusul hepatitei B 
(VHB)

3 injecţii timp 
de 6 luni

Recomandată cel puţin în cazul în care există evidenţa de imunitate sau de hepatită
activă Odată finalizată seria de vaccine este necesară realizarea unei analize pentru a
verifica nivelele de anticorpuri ale VHB şi în cazul în care sunt insuficiente se vor
administra doze noi.

Gripă 1 injecţie Este recomandată administrarea ei în fiecare an. Nu se foloseşte vaccinul în spray
nazal  (FluMist).

Vaccine recomandate unelor persoane adulte ce trăiesc cu HIV
Vaccin Doză Comentarii şi avertizări

Virusul  hepatitei A
(VHA)

2 injecţii timp de un an
sau 1 an jumate

Recomandată la bărbaţii  care practică sexul cu alţi bărbaţi, cei care folosesc droguri
intravenoase, persoane cu boală hepatică cronică, persoane cu hemofilie sau care
călătoresc în anumite părţi ale lumii. 

Vaccin combinat 
al hepatitei A/

hepatitei B

3 injecţii 
timp de un an

Se administrează la persoanele  care au nevoie de imunizare fată de cele două
hepatite.

Haemophilus influenzae
tip B pentru meningită

bacteriană
1 injecţie Consultă pas cu pas despre nevoia de folosire  al acestui vaccin cu profesionalul

medical. 

Meningococica pentru
meningită bacteriană 1 injecţie

Pojar, 
Paperas 

şi Rujeolă
1 sau 2 injecţii

Este singurul vaccin viu recomandat pentru persoanele cu HIV. Nu este recomandat
persoanelor cu renumărarea de CD4  <200 celule/mm3 şi un istorial medical de boli
definite de SIDA, şi simptome clinice de HIV. Persoanele născute înainte de anul 1957
nu sunt nevoite să primească acest vaccin. Fiecare component al vaccinului se poate
administra separat dacă este necesară obţinerea unor nivele adecvate ale anticorpului. 

Antineumococica
polisacarida pentru

pmneumonie
1 sau 2 injecţii

Ar fi bine să se administreze imediat după primirea diagnosticului de HIV doar dacă
nu a fost anterior folosit  în ultimii 5 ani. Dacă renumărarea de CD4 este <200
celule/mm3 în momentul vaccinării ar fi nevoie să, fie repetat atunci când CD ≥ 200
celule/mm3. Se repeta odata la cinci ani.

Tetanus şi
Difteria toxoide 1 injecţie Se repetă odată la zece ani.
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Vaccine NU recomandate  persoanelor adulte care trăiesc cu HIV

Vaccin Boala asociată Comentarii şi avertizări

Varicela Varicela VaricelaÎn actualitate vaccinul pentru varicelă este un vaccin viu. Cu excepţia
vaccinului tripluviric, vaccinele vii nu sunt recomandate persoanelor cu HIV.

Varicela- zóster Herpes

Ántrax Ántrax
Vaccinul antrax nu este disponibil în Spania. Deşi vaccinul antrax în actualitate se
comercializează în unele ţări nu este un vaccin viu, nu se recomandă vaccinarea lui
rutinară. 


