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Date generale 

• Rujeola – maladie contagioasă și periculoasă 

• Un bolnav poate infecta 18 persoane 

• Anual pe glob – aproximativ 90.000 de decese 

• Profilaxie – vaccinul ROR (Rujeola, Oreion și Rubeolă) 

• Conform OMS în ultimii 16 ani vaccinarea globală 
împotriva rujeolei a prevenit 20.4 mil. de decese 

• Rujeola se află la etapa de eliminare globală (lipsa circulației 

virusului rujeolic timp de 12 luni), dar din cauza declinului 
acoperirii vaccinale aceasta rămâne una din problemele 
esențiale a săntății publice pe plan mondial! 

 



Rujeola 
• Agent patogen – virusul rujeolic 

• Contagiozitatea – 95-98% 

• O persoană bolnavă poate infecta aprox. alte 18 

• O persoană afectată din 1000 - decedează 

• Cale de transmitere – respiratorie (4 zile până și 4 zile 

după erupții) 

• Maladia se transmite de la o persoană la alta prin aer cu 

picături  în urma strănutului, tusei şi a contactului cu 

persoana infectată; 

• Perioada de incubație – 7-21 zile 

 

 

 



Rujeola 
• Manifestări: febră, semne de răceală, erupții (5-7zile)  

• Primul semn al infecţiei este febra înaltă care se menține 

1-7zile. Erupţiile generalizate apar după 3-4 zile de la 

debutul bolii; 

• Complicații severe: 1 din 3 (laringită, pneumonie, 

meningită, deces) 

• Pneumonia este cauza cea mai frecventă de deces prin 

rujeolă. Complicaţiile severe pot fi evitate prin conduita 

adecvată a cazului de boală, inclusiv suplimentarea cu 

vitamina A 

• Tratament specific nu există, doar simptomatic 

• Prevenire – Vaccin ROR (rujeolă, oreion, rubeolă) 

 

 

 



Rujeola. Erupții prima zi 
 

 

 



Rujeola. Erupții a 2-a zi 
 

 

 



Rujeola. Erupții a 3-a zi 
 

 

 



Rujeola. Erupții a 4-a zi 
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Rujeola. Complicații (ex. Encefalita) 
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Vaccinarea ROR 

• Singura metodă sigură și eficientă de prevenire – vaccinul  

ROR 

• Calendar : 1 doză – 12 luni; 2 doză – 6-7ani; 3 doză – 15 ani 

• Eficaccitatea vaccinului: 95-99% 

• Durata imunității – de durată lungă/pe viață 

• Siguranța vaccinului: este foarte sigură și eficientă în prevenirea 

rujeolei (precum și a oreionului și a rubeolei). Vaccinurile, ca orice 

alt medicament, pot avea efecte secundare. Dar majoritatea 

copiilor care primesc ROR nu au efecte secundare. 
 

 



Vaccinarea ROR.  
Evenimente secundare 

• Evenimente secundare: foarte ușoare, cum ar fi febră, erupție 

cutanată, durere la locul administrării și în articulații. Reacțiile 

adverse mai grave sunt rare. Acestea pot include febră mare care ar 

putea provoca convulsivii. 

• Evenimente adverse în RM după ROR:  

 2015- 5 din 114608 (0,004%) 

 2016 – 15 din 121.729 doze (0,012%) 

 2017 -  8 din 110627 doze (0,007%) 

• Toate cazurile de EAPI după administrarea ROR au apărut tardiv, 

în intervalul 14-28 zile după inocularea vaccinului (fapt 

caracteristic vaccinului ROR) și s-au manifestat prin febră 

moderată și tumefierea glandelor salivare, finalizându-se cu 

însănătoșire timp de 2 zile.  
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Riscul de dezvoltare a  bolii după infectare comparativ 

cu riscul apariției  RAP după vaccinare 

Rujeolă Vaccinul rujeolic 

Otită 7-9% 0 

Pneumonie 1-6% 0 

Diaree 6% 0 

Encefalită post-infecțioasă 0,5/1000 1/100 000-1 000 000 

Panencefalită sclerozantă 

subacută (PESS) 

1/100 000 0 

Anafilaxie 0 1/100 000-1 000 000 

Trombocitopenie Nu există estimări 

fiabile 

1/30 000 

Deces 0,1-1/1000 (до 5-

15%) 

0 



Vaccinarea ROR.  
Contraindicații 

• Alergie la neomicină 

• Istoricul reacției alergice severe la orice component al vaccinului 

• Graviditate 

• Boală acută moderată sau severă cu febră 

• Imunosupresie 

• Nu este o contraindicație la alergie la ouă 



Vaccinul ROR (rujeola, oreion, rubeola) 
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CONTRAINDICAȚII PRECAUȚII 



    
Condiții de obicei percepute greșit ca contraindicații 
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Alergie la ouă 

Testul la 
tuberculină 

pozitiv 

Administrarea 
concomitentă a 

tuberculinei 

Alăptare 

Sarcina  la 
mama 

copilului sau 
femeile din 

familie 

Imunodeficien
ță la membrii 

de familie 

Infecția HIV 
asimptomatică 

Vaccinul ROR 



Vaccinarea ROR.  
Contraindicații 

• Alergie la neomicină 

• Istoricul reacției alergice severe la orice component al vaccinului 

• Graviditate 

• Boală acută moderată sau severă cu febră 

• Imunosupresie 

• Nu este o contraindicație la alergie la ouă 



Morbiditatea globală prin rujeolă,  
cazuri la un milion de populație 2016 
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Acoperirea vaccinală globală împotriva rujeolei 2016 



Morbiditatea în UE prin rujeolă,  cazuri 
la un milion de populație iunie 2018 


