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Recomandări de 
vaccinare pentru 
persoanele cu HIV

Persoanele cu HIV pot fi mai 
susceptibile la anumite infecții, 
mai ales dacă sistemul lor imunitar 
este mai slăbit. Din acest motiv, 
li se recomandă vaccinarea cu 
majoritatea vaccinurilor incluse 
în calendarul de vaccinare. Există 
anumite recomandări și avertismente 
adresate în mod specific persoanelor 
cu HIV cu privire la unele vaccinuri. 
Această fișă conține informații și 
îndrumări pe care le puteți găsi utile 
pentru a discuta această problemă 
cu echipa medicală care vă tratează.
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Pneumococ

• PCV13: vaccin antipneumococic 
conjugat împotriva a 13 tipuri de 
bacterii
• PPV23: vaccin pneumococic ne-
conjugat împotriva a 23 de tipuri de 
bacterii

Gripa

2 doze în 
8 săptămâni

1 doză anuală

Adulți nevaccinați:
1 doză de PCV13 și apoi o altă doză (cel puțin 
8 săptămâni mai târziu) de PPV23.

Adulți vaccinați cu PPV23:

• 1 doză de PCV13 la cel puțin 1 an de la 
ultima doză de PPV23; sau

• 1 doză de PPV23 în fiecare an timp de 5 ani.

• Se recomandă administrarea lui 
în fiecare an.

• Trebuie utilizat vaccin inactivat nereplicativ.

Vaccinul Doza Comentarii



INFOVHITAL 180 / PAG. 2

Recomandări de 
vaccinare pentru 
persoanele cu HIV

180
EDICIÓN 2022

RUMANO

Hepatita B (VHB)

 Hepatita A (VHA)

Virusul papilomei umane (HPV)

• Vaccin bivalent HPV:
Protecție împotriva a 2 tipuri de HPV

• Vaccin cvadrivalent
Protecție împotriva a 4 tipuri de HPV

• Vaccin nonavalent
Protecție împotriva a 9 tipuri de HPV

Meningococul

· MenC: Vaccin meningococic
conjugat împotriva serogrupului C

• MenACWY: Vaccin meningococic
conjugat împotriva serogrupurilor A, 
C, W și Y (MenACWY)

Tetanos

SARS-CoV-2 (COVID-19)

• Vaccin ARNm
(Comirnaty®; Pfizer)

• Vaccin ARNm
(Spikevax®; Modern)

• Vaccin cu vectori adenovirus
(Vaccinul COVID-19 Janssen)

3 sau 4 doze  
în 6 luni

2 sau 3 doze într-o 
perioadă de 6 luni

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

2 doze (0, 2 luni)

5 doze. Se vor lua 
în considerare doze 
suplimentare la 
fiecare 10 ani

2 doze (0-21 zile 
sau 0-28 zile) sau 1 
doză. Dozele 
suplimentare sau 
de rapel vor fi luate 
în considerare în 
anumite circums-
tanțe

• Se recomandă administrarea a trei injecții în
doze elevate (0, 1 și 6 luni) sau,

• Administrați patru injecții cu doze scăzute
(0, 1, 2 și 6 luni).

• Verificați nivelurile de anticorpi și, dacă
sunt insuficiente, administrați trei noi injecții 
cu doze elevate pe lună sau revaccinare cu 
același program.

• Se recomandă un regim cu două doze
(0,6 luni) la persoanele cu un număr de CD4 
peste 350 celule/mm3.

• Se recomandă un regim de trei doze (0, 1
și 6 luni) la persoanele cu un număr de CD4 
sub 350 celule/mm3.

• Vaccinul este recomandat persoanelor cu
HIV până la 26 de ani sau 45 de ani în funcție 
de comunitatea autonomă.

• Se recomandă vaccinul nonavalent.

• A  se vedea fișa numărul 147.

• Se recomandă  vaccinul MenACWY.

• Se va valora o nouă doză la 5 ani.

• Dacă persoana este vaccinată corect
(5 doze), dozele de renovare pot fi evaluate 
la fiecare 10 ani în cazurile de expunere la 
riscuri.

• Vaccinurile ARNm sunt recomandate
persoanelor cu HIV cu un sistem imunitar 
slăbit (<200 celule/mm3).

• Pentru persoanele cu un număr de CD4
sub 200 celule/mm3, se recomandă o 
doză suplimentară de vaccin administrată 
la cel puțin 28 de zile după a doua doză a 
programului de vaccinare.

• A se vedea fișa numărul 168.

Vaccinul Doza Comentarii
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Triplu viral

Varicela

Herpes zoster

Variolă de maimuță

2 doze (0,1 lună)

• 2 doze (0 și 3 luni)

2 doze (0, 2 luni)

2 doze (0,1 lună)

• Recomandat pentru pacienții seronegativi
la sarampion dacă numărul lor de CD4 este 
peste 200 celule/mm3 timp de cel puțin  
6 luni.

• Femei seronegative pentru rubeolă dacă
numărul lor de CD4 este peste  
200 celule/mm3 timp de cel puțin 6 luni.

• Contraindicat în persoane cu
imunodepresie gravă.

• Se recomandă pacienţilor care sunt
seronegativi la varicela dacă numărul lor 
de CD4 este peste 200 celule/mm3.

• Nu utilizați vaccinul tetraviral.

• Contraindicat în persoane cu
imunodepresie gravă.

• Vaccinul este indicat pentru persoanele cu
HIV majore de 18 ani.

• Acești pacienți trebuie să aibă infecția
controlată datorită tratamentului 
antiretroviral pe o perioadă, minimă de un an.

• Persoanele cu HIV care nu au trecut boala
cu anterioritate și, care mențin relații sexuale 
cu un risc mare au prioritate în a fi vaccinate 
și,

• În persoanele cu HIV care au menținut un
contact foarte apropiat cu un caz confirmat.

Notă:  Conținutul acestei fișe a fost elaborat în septembrie 2022, deci 
este posibil ca recomandările să nu fie la zi. Informațiile nu sunt des-
tinate să le înlocuiască pe cele primite de un profesionist din dome-
niul sănătății. Deciziile asupra sănătății ar trebui să fie întotdeauna 
luate în consultare cu profesioniștii din domeniul sănătății.

Vaccinul Doza Comentarii

(Vaccin cu adjuvant recombinant)



¿TIENES DUDAS
SOBRE EL TEMA?
PREGÚNTANOS
Tel. 93 458 26 41 

SUBVENCIONA

COLABORA

Descărcarea responsabilităţii

Informaţiile cuprinse în această fișă nu sunt menite să le înlocuiască pe cele primite 
de către un medic. Deciziile privind sănătatea ar trebui să fie întotdeauna luate în 
consultare cu profesioniștii din domeniul sănătății. Informațiile medicale pot deveni 
rapid desactualizate. 

Dacă aveți întrebări după ce ați citit această fișă, vă sfătuim să consultați cu medicul 
dumneavoastră  ori  cu asistenta sau să sunați la gTt-VIH, la telefonul  93 458 26 41, 
pentru a verifica dacă există vreo noutate relevantă  în acest sens.
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www.gtt-vih.org
SI TE HA PARECIDO ÚTIL Y INTERESANTE
EL CONTENIDO, COMPÁRTELO.
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Programul de vaccinare și Raportul de registru. Strategia 
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de Sănătate, mai 2021.

http://www.gtt-vih.org

