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RECOMANDĂRI DE
VACCINARE PENTRU

COPII ȘI ADOLESCENȚI 
CU HIV

INFOVIHTAL / RECOMANDĂRI PRIVIND VACCINURILE LA COPII ȘI ADOLESCENȚI CU HIV

Vaccinurile la copiii cu HIV sunt bine tolerate și oferă pro-
tecție, deși mai redusă decât cele produse în populația 
generală și mai puțin durabilă. Numărul de celule CD4 
este considerat cel mai bun predictor al răspunsului la 
vaccinuri. În cazul în care copilul este imunodeficient, se 
recomandă inițierea sau ajustarea tratamentului antire-
troviral pentru a restabili imunitatea înainte de vaccinare 
și pentru a îmbunătăți răspunsul. Această fișă informati-
vă conține informații și îndrumări care pot fi utile părinți-
lor sau îngrijitorilor copiilor și adolescenților cu HIV.
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Vaccinul Doza Comentarii și avertismente

Difterie, 
tetanos și 
tuse
convulsivă

. DTPa-VPI

. dTpa

Poliomielită

. VPI

HiB
(Haemophilus 
influenzae tip b)

. PRP-T

. DTPa-VPI-VHB 
+HiB

3 doze: 
la vârsta de 
2, 4 și 11 luni

4 doze: 
la vârsta de 2, 
4, 6 și 18 luni

3 doze: 
la vârsta de 
2, 4 și 11 luni

4 doze:  
la vârsta de  
2, 4, 6 și 18 luni

3 doze: 
vârsta de 2, 4 
și 11 luni

Vaccinarea de rutină la 6 ani:  
Un vaccin combinat DTaP-VPI va fi 
administrat copiilor care au primit 
trei doze de vaccin când vor împlini 
vârsta de 6 ani. Cei vaccinați cu  
4 doze în total vor primi o doză de 
dTpa

Vaccinarea în copilărie:  
Se administrează trei doze de 
DTPa-VPI-HBV + HiB

Vaccinarea la adolescenți 
și tineri:  
La persoanele nevaccinate  
anterior, de vârsta de până la  
18 ani, se va administra o singură 
doză

Prenatal (dTpa):
o doză de dTpa la fiecare sarcină
din a 27-a săptămână de gestație, 
dar de preferință în a 27-a sau a 
28-a săptămână

Vaccinarea de rutină la 6 ani:
Un vaccin combinat DTaP-VPI va fi 
administrat copiilor care au primit 
trei doze de vaccin când vor împlini 
vârsta de 6 ani. Cei vaccinați cu  
4 doze în total vor primi o doză de 
dTpa
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Hepatita B (VHB)

Pneumococ

. PCV13

. PPV23

Gripa

Hepatita A (VHA)

Virusul papilomei 
umane (HPV)

2 doze:  
într-o perioadă de 6 luni 
(0 și 6 luni)

3 doze: 
într-o perioadă de 6 luni
(0, 1-2 și 6 luni)

Se administrează de la vârsta de 12 luni

 Se administrează la fete și băieți

3 doze:  
la vârsta de 2, 4 și 11 luni

4 doze:  
la vârsta de 0, 2, 4 și 11 luni

Model secvenţial:

4 doze:  
la 0, 2, 4 si 11 luni+ 

1 doză: 
de la 24 luni + 

1 doză: (renovare):  
5 ani după doza anterioară

1 doză: 
În fiecare an

2 doze:  
La copiii cu vârsta sub 9 ani 
vaccinați pentru prima dată 
(interval minim de 4 săptămâni)

Vaccin inactivat administrat  cu 
începere de la 6 luni.

Vaccinarea în copilărie:
. Se va vaccina cu un program de trei doze dacă 
femeia însărcinată a fost testată prenatal

. Vor fi vaccinați cu program de patru doze copiii 
mamelor AgHBs pozitiv. Prima doză se va 
administra în primele 24 de ore de viață împreună 
cu administrarea de imunoglobulina anti-HB

. Dacă la 4-8 săptămâni nivelul anticorpilor este 
prea scăzut, se ia în considerare posibilitatea 
revaccinării (3 doze în 6 luni) cu vaccin adult

Vaccinarea la adolescenți și tineri:  
la persoanele nevaccinate anterior, cu vârsta de 
până la 18 ani, se vor administra 3 doze 
(la 0, 1 și 6 luni)

Mai puțin de 2 ani:  
PCV13 (2, 4, 6 și 11 luni) + PPV23 (cu începere de 
la 24 de luni). Doza de renovare de PPV23, 
la 5 ani de la administrare.

De la 2 la 5 ani nevaccinat: 
2 doze de PCV13 (la interval de 8 săptămâni) + 
PPV23 (între 8 săptămâni și 12 luni mai târziu). 
Doza de renovare de PPV23, la 5 ani de la doza 
anterioară

> 5 ani nevaccinat:  
1 doză de PCV13 + PPV23 (interval de 12 luni, 
minim 8 săptămâni). Doza de renovare de PPV23, 
la 5 ani de la doza anterioară
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Notă: Conținutul acestei fișe a fost elaborat în septem-
brie 2021, deci este posibil ca recomandările să nu fie 
la zi. Informațiile nu sunt destinate să le înlocuiască pe 
cele primite de un profesionist din domeniul sănătății. 
Deciziile de sănătate ar trebui să fie întotdeauna luate în 
consultare cu profesioniștii din domeniul sănătății.

Surse: Grupul de lucru Vaccinări în populația adultă și 
grupurile de risc din Raportul Programului și Registrul 
Vaccinărilor. Vaccinarea în grupurile de risc de toate 
vârstele și în anumite situații. Comisia de Sănătate Pu-
blică a Consiliului Interteritorial al Sistemului Naţional de 
Sănătate. Ministerul Sănătății, Consumului și Asistenței 
Sociale, iulie 2018. 

Grupul de lucru tehnic Vaccinarea împotriva COVID-19, 
Programul de vaccinare și Raportul de registru. Strategia 
de vaccinare împotriva COVID19 în Spania. Actualizarea 
9 a fost modificată. 2 noiembrie 2021.
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Meningococul

MenACWY:  
Vaccin meningococic 
conjugat împotriva sero-
grupurilor A, C, W și Y 

Triplu viral (rujeolă, 
oreion și rubeolă)

Varicela

3 doze:  
la vârsta de 2, 4 și 11 luni

2 doze:  
doza initială+ doza de renovare

2 doze: 
cu un interval minim de 4 
săptămâni

2 doze:  
con un intervalo mínimo 
de 3 meses

.  Vaccin administrat de la vârsta de 12 luni

.  Contraindicat dacă numărul de CD4 este mai mic 
de 200 celule/mm3 sau procentul de CD4 
este mai mic de 15%

.  Nu trebuie utilizat vaccinul tetraviral

. La copiii sub 12 luni, vaccinul va fi administrat 
într-un program de trei doze

. La persoanele cu vârsta peste 12 luni se vor 
administra o doză inițială și o doză de renovare la 
vârsta de doisprezece ani 
. Se va evalua necesitatea unor doze de renovare 
ulterioare

. Vaccin administrat de la vârsta de 12 luni

.  Contraindicat dacă numărul de CD4 este mai mic 
de 200 celule/mm3 sau procentul de CD4 
este mai mic de 15%

. Nu trebuie utilizat vaccinul tetraviral


