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P R E Z E N T A R E

În provincia Castilia ºi Leon, asemeni altor provincii spaniole, a avut loc o
creºtere semnificativã a numãrului de persoane imigrante provenite din þãrile
Americii Latine, din Estul Europei ºi Magreb.

Declaraþia Universalã a Drepturilor Omului (1948) recunoaºte dreptul
tuturor persoanelor, indiferent de originea ºi condiþia lor socialã, la sãnãtate ºi
accesul acestora la serviciile sanitare. Pe de altã parte, Legea privind Strãinii
stabileºte faptul cã strãinii care sunt înscriºi în censul administrativ din Spania au
acelaºi drept la asistenþã sanitarã ca ºi populaþia spaniolã.

Þinând cont de toate cele de mai sus, Consiliul provinciei Castilia ºi Leon,
aflat la curent cu problemele populaþiei imigrante ºi în dorinþa de a veni în
întâmpinarea acestora, a aprobat Planul Strategic Integral privind Imigraþia în
Castilia ºi Leon, care prevede, între altele, numeroase activitãþi în sfera sãnãtãþii.

Între acestea, sunt abordate acelea care reprezintã un risc deosebit pentru
sãnãtate, derivat din caracteristicile specifice ale populaþiei imigrante, fiind orientate
în patru direcþii principale: mãrirea gradului de integrare a acesteia în sistemul de
sãnãtate, asigurarea unei asistenþe corespunzãtoare situaþiei specifice a fiecãrui
imigrant, pregãtirea personalului sanitar în aºa fel încât sã se asigure o mai bunã
comunicare cu pacienþii ºi îmbunãtãþirea asistenþei sanitare a acestora, mãrirea
nivelului de participare a imigranþilor la toate programele de promovare a sãnãtãþii în
vederea integrãrii depline a acestora în sistemul de sãnãtate.

Fiind pe deplin conºtienþi de necesitatea de a informa pe scarã largã asupra
acestor programe, ghidul pe care-l prezentãm în continuare îºi propune sã punã la
dispoziþia strãinilor rezidenþi în Castilia ºi Leon, în limbile cele mai reprezentative
(spaniolã, bulgarã, românã, arabã, englezã ºi francezã), serviciile de Promovare a
Sãnãtãþii ºi Programele Preventive pe care Administraþia localã le oferã populaþiei
rezidente în aceastã provincie, în cadrul strategiei de creare a resurselor necesare
pentru ca populaþia respectivã sã poatã lua deciziile adecvate privind sãnãtatea ºi
prevenirea bolilor ºi pentru a-l aduce la cunoºtinþa populaþiei din Castilia

Juan Vicente Herrera Campo
Preºedintele Consiliului Provinciei Castilia ºi Leon
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I N T R O D U C E R E

Acest ghid cuprinde caracteristicile cele mai importante ale direcþiilor
principale menþionate anterior, în scopul de a permite informarea mai rapidã asupra
programelor de promovare a sãnãtãþii ºi de prevenire a bolilor.

Ghidul este conceput sub formã de cinci capitole separate, în funcþie de
conþinutul specific al acestora, în cadrul direcþiilor principale de promovare a
sãnãtãþii.

În ce priveºte Promovarea sãnãtãþii materno-infantile, este inclusã
promovarea alãptãrii materne, detectarea bolilor congenitale ºi a hipoacuziei la copii.

În domeniul îmbunãtãþirii sãnãtãþii în centrele de învãþãmânt, se acordã
atenþie sãnãtãþii buco-dentare, alimentaþiei sãnãtoase ºi altor aspecte cu caracter
profilactic.

În acelaºi timp, se prezintã o serie de mãsuri la nivel regional destinate
îmbunãtãþirii sãnãtãþii tinerilor, prin punerea în funcþiune a unui serviciu de informare
ºi consiliere sexualã ºi în privinþa SIDA.

În privinþa bolilor cardiovasculare ºi a cancerului, se includ recomandãri privind un
stil de viaþã sãnãtoasã, element care reprezintã o preocupare tot mai importantã la
ora actualã în societatea noastrã, mai ales în ce priveºte alimentaþia sãnãtoasã ºi
activitatea fizicã regulatã.

Se include, de asemenea, Codul European împotriva Cancerului, ca referinþã
principalã pentru protecþia faþã de aceastã problemã de sãnãtate ºi pentru
informarea cu privire la detectarea precoce a cancerului la sân ºi de col uterin.

În ultimul rând, unul din instrumentele cele mai importante în vederea controlului ºi
eradicãrii bolilor transmisibile cu grave efecte asupra sãnãtãþii în regiunea noastrã,
îl reprezintã vaccinarea copiilor ºi a populaþiei adulte. 

Ca atare, acest proiect al Consiliului Provinciei Castilia ºi Leon vine în
întâmpinarea dorinþei ferme ºi necesare de ocrotire ºi promovare a sãnãtãþii
populaþiei imigrante rezidente în Castilia ºi Leon.

César Antón Beltrán 
Consilier cu Probleme de Sãnãtate
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C U P R I N S

Prezentare

Introducere

1-Promovarea sãnãtãþii materno-infantile

Promovarea alãptãrii materne

Detectarea precoce a bolilor congenitale

Detectarea precoce a hipoacuziei la copii

2-Promovarea sãnãtãþii în centrele de învãþãmânt

Program de sãnãtate buco-dentarã

Alimentaþia copiilor de vârstã ºcolarã

Prevenirea ºi tratarea pãduchilor

3- Promovarea sãnãtãþii în cadrul regiunii

Promovarea sãnãtãþii în rândul tinerilor

Paginã Web: Salud joven

Telefon de consiliere sexualã

Informaþii despre SIDA

Promovarea unui stil de viaþã sãnãtos

4- Detectarea precoce a cancerului

Program de detectare precoce a cancerului la sân

Program de detectare precoce a cancerului de col uterin

5-Vaccinuri

Calendar de vaccinare a copiilor

Calendar de vaccinare a adulþilor
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Strãinii rezidenþi în aceastã Comunitate Autonomã au acelaºi drept ca ºi
populaþia localã de a primi asistenþã sanitarã ºi de acces la programele de
promovare a sãnãtãþii ºi de prevenire a bolilor.

Legea Interdependenþei ºi Calitãþii Sistemului Naþional de Sãnãtate
prevede cã atât populaþia spaniolã cât ºi strãinii aflaþi pe teritoriul naþional al Spaniei
au dreptul la asistenþã sanitarã ºi la ocrotirea sãnãtãþii în condiþiile prevãzute de lege.

Pe de altã parte, aceeaºi lege stabileºte cã organele Administraþiei Publice
îºi vor orienta acþiunile în materie de sãnãtate în vederea incorporãrii unor mãsuri
active care sã împiedice discriminarea oricãrui colectiv care, datoritã unor motive de
naturã culturalã, lingvisticã, religioasã sau socialã ar putea avea dificultãþi speciale
în privinþa accesului concret la serviciile sanitare ale Sistemului Naþional de
Sãnãtate.

În articolul 11 al legii menþionate anterior, intitulat: “Serviciile Sistemului Public de
Sãnãtate”, se aratã cã serviciile publice de sãnãtate reprezintã totalitatea activitãþilor
organizate de organele Administraþiei Publice pentru ocrotirea ºi promovarea
sãnãtãþii populaþiei ºi cã toate mãsurile luate în acest domeniu vor include, printre
altele, urmãtoarele:

Ocrotirea sãnãtãþii
Promovarea sãnãtãþii
Prevenirea bolilor ºi a problemelor de sãnãtate

Consiliul de Sãnãtate a realizat de mai mulþi ani încoace, prin intermediul
Direcþiei Generale de Sãnãtate Publicã, o serie de programe ºi activitãþi în scopul
promovãrii sãnãtãþii ºi al prevenirii bolilor, precum ºi pentru informarea
corespunzãtoare a populaþiei din regiune.

Aceste servicii sunt prestate în cadrul policlinicilor, al dispensarelor ºi în
spitalele publice ale Serviciului Provincial de Sãnãtate în mod COMPLET GRATUIT.

Dreptul la asistenþã sanitarã este considerat un drept universal ºi se aplicã
conform normelor urmãtoare:
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CINE ARE DREPTUL LA ASISTENÞÃ SANITARÃ

Strãinii care se aflã în Spania ºi sunt înscriºi în censul municipal al localitãþii de
reºedinþã au dreptul la asistenþã sanitarã în aceleaºi condiþii ca ºi populaþia
spaniolã.

Imigrantele gravide aflate în Spania au dreptul la asistenþã sanitarã în timpul
sarcinii, în momentul naºterii ºi în perioada postnatalã.

Imigrantelor minore aflate în Spania nu li se cere nici un alt document doveditor
pentru a putea beneficia de asistenþã sanitarã, în afara celui care face dovada
vârstei pe care o au.

În cazul persoanelor care nu sunt înscrise în censul municipal ºi/sau care nu au
carnet de sãnãtate, asistenþa sanitarã se limiteazã la cazurile de urgenþã, boalã
gravã sau accident ºi la acordarea acesteia în continuare, pânã la externarea
pacientului.

CARE SUNT DOCUMENTELE NECESARE PENTRU SOLICITAREA
CARNETULUI DE SÃNÃTATE

-Paºaport original ºi fotocopie sau alt document care acrediteazã identitatea
-Certificat de înscriere în cens (dovada înscrierii în censul municipal)
-Nr. de cotizant la Asigurãrile Sociale (în cazul persoanelor care lucreazã)
-Adeverinþã de venituri insuficiente (în cazul persoanelor fãrã serviciu)

UNDE SE SOLICITÃ CARNETUL DE SÃNÃTATE

La dispensarul (policlinica) de care aparþine localitatea de reºedinþã a interesatului.

Toate informaþiile în legãturã cu formalitãþile necesare pentru obþinerea
documentaþiei necesare pot fi solicitate în cadrul birourilor de servicii sociale ale
primãriilor, la policlinica de domiciliu, precum ºi la sediul asociaþiilor ºi organizaþiilor
neguvernamentale care acordã sprijin populaþiei imigrante.



PROMOVAREA SÃNÃTÃÞII

MATERNO-INFANTILE

1
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PROMOVAREA ALÃPTÃRII MATERNE

Laptele matern este un aliment natural destinat hrãnirii copilului. Are caracteristici
specifice în acest sens ºi se digerã cu uºurinþã.

Conþine toate substanþele nutritive de care are nevoie sugarul pentru a creºte ºi ajutã
la dezvoltarea inteligenþei acestuia.

Organizaþia Mondialã a Sãnãtãþii recomandã:

Alimentarea copilului numai cu lapte matern pânã la vârsta de 6 luni.

Continuarea alãptãrii materne cel puþin pânã la împlinirea vârstei de un 
an, introducânduse treptat ºi alte alimente în hrana copilului.

Continuarea alãptãrii pânã la 2 ani ºi dupã aceastã vârstã.

Sfaturi pentru alãptarea corespunzãtoare:

Copilul trebuie pus la sân încã din primele 30 de minute de viaþã.

Copilul trebuie alãptat ori de câte ori simte nevoia ºi fãrã grabã (alãptarea nu se face
dupã ceas).

Pentru a avea lapte din abundenþã, mama trebuie sã -ºi alãpteze copilul mai întâi de
la un sân ºi sã dea copilului celãlalt sân numai dupã terminarea laptelui la primul sân.
La urmãtoarea alãptare se va da copilului sânul care are mai mult lapte.

Pânã la vârsta de 6 luni sugarul nu are nevoie de nici un alt aliment în afara laptelui
matern. Nu trebuie sã i se dea ser, apã, suc ºi nici un alt fel de lapte.

La împlinirea vârstei de 6 luni se pot introduce ºi alte alimente în hrana acestuia, pe
lângã laptele matern.

Copilul nu trebuie învãþat cu suzetã, cãci acest lucru poate sã-l facã sã respingã
sânul matern.
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AVANTAJELE ALÃPTÃRII

Pentru mamã

Asigurã crearea unei relaþii afective puternice cu bebeluºul.
Fiecare alãptare reprezintã un moment de rãgaz ºi bucurie împreunã cu sugarul.
Hormonii care se produc în timpul alãptãrii ajutã la relaxare. Atât mama cât ºi copilul
au un somn mai bun.
Alãptarea maternã are efecte psihologice benefice pentru organismul mamei: o ajutã
sã treacã peste posibilele stãri de depresie postnatalã ºi îi întãreºte capacitatea de
îngrijire a copilului.
Ajutã la recuperarea mãrimii normale a uterului, face ca pierderile de sânge în urma
naºterii sã fie mai mici, ceea ce face sã scadã riscul de anemie.
Organismul mamei îºi revine mai bine în urma alãptãrii cât mai îndelungate.
Se reduce pericolul de osteoporozã, cancer de sân ºi ovare.

Pentru copilul dv.

Alãptarea are efecte psihologice benefice pentru copil, îi ajutã sã se relaxeze.
Contactul direct între mamã ºi copil întãreºte legãtura afectivã între aceºtia.
Laptele matern este primul “vaccin” cu care copilul intrã în contact, anticorpii din
lapte protejându-l de infecþii.
Întãreºte imunitatea copilului: acest efect continuã ºi dupã încetarea alãptãrii.
Scade riscul de a suferi alergie la alimente, diaree, infecþii respiratorii, bronºitã,
pneumonie, otitã, eczeme, astm ºi diabet.
Laptele matern conþine toate elementele necesare pentru dezvoltarea corectã a
creierului ºi a sistemului nervos.
Alãptarea maternã reduce pericolul de moarte subitã la sugari.
Ajutã la formarea structurii osoase a boltei palatine (cerul gurii), a mandibulei ºi a
danturii.
Asigurã protecþia împotriva osteoporozei ºi a bolilor vasculare degenerative.

Pentru întreaga familie

Nimeni nu trebuie sã se scoale în timpul nopþii pentru a pregãti hrana copilului.
Copilul poate fi alãptat în orice loc, laptele are întotdeauna temperatura idealã.
Copilul sãnãtos este mai uºor de crescut. Copiii care au fost alãptaþi la sân nu sunt
bolnãvicioºi.

ALÃPTAREA SE PREGÃTEªTE ÎNCÃ DIN TIMPUL SARCINII

Este indicat ca viitoarea mamã sã cunoascã experienþa altor femei care ºi-au alãptat
copiii sau care tocmai alãpteazã.
De asemenea, cãrþile editate pe aceastã temã pot fi de mare ajutor viitoarelor mame
în a se pregãti din punct de vedere emoþional pentru alãptarea corectã a copilului.
Contactul cu moaºa ºi cu organizaþiile care sprijinã alãptarea maternã poate fi de
mare utilitate.
Orice femeie poate sã-ºi alãpteze copilul, indiferent de forma anatomicã a sânilor
sau de mãrimea mameloanelor sale.
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DETECTAREA PRECOCE A BOLILOR CONGENITALE

CE SUNT BOLILE CONGENITALE
(Hipotiroidismul, fenilcetonuria ºi fibroza chisticã)

Nou-nãscuþii pot avea aceste boli la naºtere, chiar dacã simptomele nu se manifestã.
De aceea, diagnosticul precoce se poate stabili numai prin analize de laborator.

Dacã nu sunt detectate ºi tratate la timp, pot duce la deficienþã mintalã ºi/sau pot
provoca leziuni organice importante.

Bolile pe care le vom studia în continuare sunt: hipotiroidismul, fenilcetonuria ºi
fibroza chisticã.

Cum se detecteazã

Prin extragerea ºi analiza ulterioarã a unei probe de sânge dintr-un cãlcâi al nou-
nãscuþilor (Analiza Cãlcâiului).

Când ºi unde se face aceastã analizã

Analiza se efectueazã între a treia ºi a cincea zi de viaþã a copilului, la Maternitate,
la cabinetul de Pediatrie al Policlinicii sau la Dispensarul de domiciliu, unde existã
toate dotãrile necesare pentru realizarea analizei respective, dupã care proba de
sânge este trimisã la laborator pentru analizã. 
Este foarte important ca proba respectivã sã ajungã la laborator cât mai repede
posibil.

În ce situaþii este necesarã repetarea analizei

Când proba respectivã se dovedeºte insuficientã.
La nou-nãscuþii care au o greutate sub 2,5 kilograme.
Când mama copilului suferã de o boalã a glandei tiroide.

COMUNICAREA REZULTATELOR

Rezultatele în legãturã cu hipotiroidismul ºi fenilcetonuria se primesc la domiciliu, în
decurs de 15 zile de la trimiterea probei de sânge la laborator.
Rezultatul în privinþa fibrozei chistice se primeºte numai în cazul în care este neclar
sau pozitiv.
Dacã rezultatul întârzie, puteþi suna la telefonul laboratorului de Pediatrie din cadrul
Facultãþii de Medicinã din Valladolid: 983 423 189 (de la 9 la 14, de luni pânã vineri). 
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DETECTAREA PRECOCE A HIPOACUZIEI LA COPII

De ce este importantã aceastã analizã

Surzenia nu apare frecvent la nou-nãscuþi, dar consecinþele sale sunt foarte
importante.

Copilul care nu aude are mari dificultãþi în a învãþa sã vorbeascã ºi în a comunica cu
cei din jur.

De aceea, cu cât mai devreme vã daþi seama cã acesta nu aude bine, cu atât mai
repede se poate trata problema respectivã.

În ce constã analiza

Copilului i se pune o cascã la ureche în timp ce doarme sau stã liniºtit ºi se
înregistreazã în mod automat dacã aude bine sunetul care-i ajunge în ureche.

Unde ºi când se face

Analiza trebuie fãcutã înainte de externarea copilului din maternitate.

Dacã dintr-un motiv sau altul nu este posibilã efectuarea acestei analize, este
necesar sã luaþi legãtura cu Serviciul O.R.L al spitalului, unde veþi primi informaþiile
corespunzãtoare.

Rezultatele pot fi urmãtoarele:

Dacã rezultatele nu sunt cele aºteptate, acest lucru nu înseamnã cã nou-nãscutul
are o pierdere a capacitãþii auditive, ci doar cã trebuie fãcute analize mai amãnunþite
ºi de aceea se va repeta analiza înainte ca acesta sã împlineascã o lunã de viaþã.

Dacã aveþi îndoieli asupra capacitãþii auditive a copilului dv., consultaþi medicul
pediatru.





PROMOVAREA SÃNÃTÃÞII 

ÎN CENTRELE 

DE ÎNVÃÞÃMÂNT

2
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PROGRAM DE SÃNÃTATE BUCO-DENTARÃ

În ce constã programul?

Copiii trebuie sã-ºi clãteascã gura sãptãmânal cu o soluþie de fluorurã de sodiu 0,2%
(timp de cel puþin 20 de sãptãmâni de-a lungul cursului ºcolar). Este recomandabil
ca pãrinþii sã supravegheze continuarea tratamentului ºi pe durata vacanþelor.

Programul nu se va realiza în cazul copiilor sub 6 ani sau care au dificultãþi în a reþine
lichidul în gurã fãrã sã-l înghitã.

Cine sunt destinatarii programului

Elevii cu vârste cuprinse între 6-12 ani din centrele ºcolare din Castilia ºi Leon.

Care este scopul programului

Reducerea frecvenþei cariilor dentare ºi a bolilor periodontale (paradentoza) la copii.

CARIA DENTARÃ

Este boala buco-dentarã cea mai des întâlnitã la copii.
Este o boalã infecþioasã care nu se vindecã de la sine.
Factori care predispun la carii:

Consumul de zahãr
Bacteriile existente în gurã
Rezistenþa naturalã a pieselor dentare

BOALA PERIODONTALÃ (PARADENTOZA)

Se caracterizeazã prin sângerarea gingiilor ºi mobilitatea progresivã a danturii, ceea
ce poate duce la pierderea acesteia.
Afecteazã în mod deosebit gingiile ºi maxilarul.
Se produce din cauza unei igiene bucale necorespunzãtoare.

Mãsuri pentru prevenirea apariþiei bolii

Îngrijirea alimentaþiei:

Eliminarea alimentelor cu conþinut mare de zahãr (bomboane, gumã de mestecat,
dulciuri, caramele etc.).
Reducerea consumului de zahãr, mai ales între mese. Se pot consuma alimente
dulci ca desert dupã mesele principale, dar imediat dupã aceea este obligatorie
spãlarea dinþilor.
Între mese este bine sã se consume fructe, brânzã, lapte etc.
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Cum se controleazã igiena bucalã:

- Dantura ºi gingiile trebuie curãþate bine cu periuþa zilnic, cu pastã de dinþi cu fluor: 
-Dupã fiecare masã ºi mai ales dupã cinã
-De sus în jos, pe partea interioarã ºi exterioarã a dinþilor ºi pe latura cu care se
mestecã alimentele
-Cu o periuþã micã, care poate sã ajungã uºor pe toatã suprafaþa dintelui.

- Spãlarea dinþilor din când în când nu evitã apariþia bolii: copilul trebuie sã se
deprindã cu acest obicei.

Cu fluor:

Fluorul întãreºte smalþul pieselor dentare ºi le face sã fie mai rezistente la carii.
- Copilul trebuie sã-ºi clãteascã gura sãptãmânal cu fluor în continuare pe durata
vacanþelor ºcolare, aºa cum face ºi în timpul cursului ºcolar, în cadrul Programului
de Sãnãtate Buco-dentarã.
-Cum se realizeazã clãtirea gurii sãptãmânal:

-Cu soluþii de fluorurã de sodiu 0,2%.
-Niciodatã la copiii sub 6 ani sau care au dificultãþi sã reþinã lichid în gurã fãrã sã-
l înghitã.
-Se periazã bine dinþii înainte de clãtire
-Se introduce în gurã o cantitate de 10 ml de soluþie ºi se menþine timp de un
minut, clãtind dinþii.
-Dupã un minut se eliminã lichidul din gurã.

Fãcând vizite periodice la cabinetul dentar
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FUENTE: SENC
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ALIMENTAÞIA COPIILOR DE VÂRSTÃ ªCOLARÃ

Începând din momentul în care copilul atinge vârsta ºcolarã, hrana sa poate fi
influenþatã de alimentele pe care le consumã la cantina ºcolii, de aceea este necesar
ca pãrinþii sã cunoascã meniul servit sãptãmânal în centrele ºcolare, pentru a-l
completa cu alte alimente.

Consumul de zahãr (dulciuri, bomboane, caramele) afecteazã negativ dantura,
deoarece creeazã predispoziþie spre formarea cariilor dentare, de aceea trebuie
limitat consumul acestor produse pe cât posibil. Dupã consumarea dulciurilor este
recomandabilã întotdeauna spãlarea pe dinþi.
Între 6 ºi 10 ani, creºterea este mai lentã, dar susþinutã ºi activitatea fizicã sporeºte.
Copiii îºi adapteazã orele de masã în funcþie de orarul ºcolar, consumând adesea
între mese produse de patiserie industrialã, dulciuri ºi cartofi prãjiþi ambalaþi, produse
care conþin o cantitate mare de grãsimi (porumb prãjit etc.).

Între 11 ºi 14 ani ritmul de creºtere ºi activitatea fizicã cer un aport energetic mai
mare. Se poate observa o anumitã indisciplinã alimentarã, deoarece copiii au
tendinþa de a manifesta o anumitã independenþã în privinþa obiceiurilor care le-au
fost inculcate ºi de aceea creºte consumul de dulciuri, produse alimentare industriale
ºi mâncare rapidã (hamburgers, pizza etc.) Trebuie supravegheatã cantitatea de
proteine, precum ºi consumul de legume, peºte ºi produse lactate, cãutând sã se
reducã consumul de grãsimi.

Numãrul de calorii pe care îl conþine hrana trebuie sã fie suficient în funcþie de vârsta
ºi efortul fizic pe care îl face copilul, evitând surplusul de greutate.

Energia trebuie repartizatã de-a lungul zilei în 3-4 mese. O zi bunã începe cu un mic
dejun bun, continuã cu o masã de prânz nu prea copioasã ºi se terminã cu o cinã
frugalã, dupã o gustare echilibratã în timpul dupã amiezei.

Substanþele nutritive pe care le conþin alimentele trebuie sã fie corelate între ele
pentru ca hrana sã fie echilibratã. Hidraþii de carbon care se gãsesc în pâine,
cereale, legume, fructe ºi tuberculi mai ales, trebuie sã contribuie cu 55% din totalul
acestora. Grãsimile nu trebuie sã depãºeascã 35%, iar proteinele, care se gãsesc în
special în: peºte, carne, lactate, ouã, legume ºi fructe uscate, trebuie sã asigure între 
12-15% din total.

-Creºterea consumului de fructe ºi cruditãþi
-Reducerea consumului de alimente prãjite ºi produse de patiserie industriale
-A nu se consuma bãuturi carbogazoase ºi cu cafeinã 
-Reducerea consumului de sare
-Practicarea exerciþiului fizic în aer liber
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PREVENIREA ªI TRATAMENTUL PÃDUCHILOR

Ce sunt pãduchii

Lindinile, respectiv ouãle de pãduche, sunt strãlucitoare, dure la tact ºi de culoare
alb-gãlbuie. Se fixeazã bine pe pãr ºi nu se desprind prin pieptãnare.
Primul simptom al prezenþei pãduchilor este mâncãrimea puternicã a pielii capului.

Cum se contagiazã

Pãduchii se iau cu multã uºurinþã de la alte persoane, prin contactul apropiat între
capetele acestora. Nu se iau de la animale, deoarece pãduchii trãiesc în pãrul
persoanelor.

Trebuie evitatã folosirea în comun a anumitor obiecte cum ar fi: baticuri, agrafe de
prins pãrul, piepþeni, ºepci care s-au aflat în contact cu pãduchi sau lindini.

Cum se trateazã

Tratamentul se aplicã numai în cazul în care copilul s-a contagiat cu pãduchi. Dacã
nu are pãduchi, chiar dacã se ºtie cã a fost în contact cu copiii care au pãduchi,
trebuie sã se continue aplicarea mãsurilor preventive, dar nu trebuie sã i se aplice
nici un tratament.

Tratamentul li se aplicã tuturor celor contagiaþi, în acelaºi timp.

Pãrul ºi pielea capului se umezesc cu o loþiune antiparazitarã. Nu se acoperã capul
cu prosoape ºi nici cu alte obiecte similare. Nu se spalã pãrul înainte de aplicarea
loþiunii. Dupã 2-4 ore, se spalã pãrul cu ºampon normal sau antiparazitar, se clãteºte
cu apã ºi oþet ºi se îndepãrteazã lindinile cu mâna sau cu un pieptene cu dinþi foarte
deºi.

Tratamentul se repetã dupã 10-20 zile pentru a distruge pãduchii noi înainte ca
aceºtia sã ajungã la maturitate ºi sã depunã ouã.

Odatã ce tratamentul a fost început în mod corect, copilul poate merge la ºcoalã.

Cum se previn

Nu existã nici o loþiune sau ºampon care sã evite apariþia pãduchilor.
Igiena personalã trebuie sã fie cât mai bunã.
Pãrul trebuie sã fie pieptãnat ºi periat zilnic. Nu folosiþi piepþeni ai altor persoane.
Curãþaþi pieptenele ºi periile de pãr în mod frecvent.
Pãrul trebuie spãlat des, cu sãpun sau ºampon normal.
Controlaþi pãrul copiilor în mod frecvent, mai ales zona de dupã urechi ºi la ceafã.





PROMOVAREA SÃNÃTÃÞII

ÎN CADRUL REGIUNII
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PROMOVAREA SÃNÃTÃÞII ÎN RÂNDUL TINERILOR

Paginã Web: SALUD JOVEN (http://www.jcyl.es/saludjoven)

Accesarea se face din pagina web oficialã a: Junta de Castilla y León. 
Conþinutul tematic al paginii a fost elaborat de organele administrative ºi instituþiile
oficiale din provincia Castilia ºi Leon. 
Aceastã paginã are linkuri la paginile altor instituþii, asociaþii regionale ºi naþionale
care abordeazã teme legate de stilul de viaþã ºi sãnãtatea tinerilor.

Conþinut:
-Sexualitatea
-Anorexia ºi Bulimia
-Drogurile
-Sãnãtatea în cãlãtorie
-Alimentaþia sãnãtoasã
-Infectarea cu VIH / SIDA
-Exerciþiul fizic ºi sportul
-Prevenirea accidentelor
-Alte telefoane ºi adrese utile
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TELEFON DE CONSILIERE ªI INFORMARE ASUPRA
SEXUALITÃÞII, INFECTÃRII CU VIH/SIDA ªI A

ALTOR BOLI CU TRANSMITERE SEXUALÃ

901 15 14 15
ANONIM ªI CONFIDENÞIAL
(Vi se rãspunde în spaniolã)

Cine vã rãspunde:

Un grup de specialiºti, cunoscãtori ai problemelor cu privire la sexualitatea tinerilor,
care vã stau la dispoziþie din partea Consiliului Provinciei Castilia ºi Leon.

Program de lucru cu publicul

Vineri, sâmbãtã ºi duminicã între orele 19:00 - 24:00.
În afara programului de lucru cu publicul, un automat vã informeazã asupra orarului
de lucru.

Preþul convorbirii

Este de 50% din preþul unei convorbiri normale, dacã apelul provine din cadrul
provinciei Castilia ºi Leon.

Ce informaþii puteþi obþine:

Pe lângã SIDA, vã informãm asupra altor boli cu transmitere sexualã (B.T.S.), asupra
temelor legate de sarcinã ºi vã indicãm unde puteþi obþine informaþii suplimentare .
Care sunt metodele anticoncepþionale cele mai sigure ºi eficiente
Ce puteþi face în cazul ruperii prezervativului
în ce situaþii este recomandabilã folosirea prezervativului:

Ori de câte ori se realizeazã practici cu risc:
-Relaþii sexuale cu mai mulþi parteneri /partenere.
-Antecedente personale sau ale partenerului /ei de B.T.S.
-Partenerul/a consumã droguri pe cale intravenoasã.
-Întreþinerea relaþiilor sexuale cu persoane necunoscute fãrã prezervativ
masculin sau feminin.

Nu uitaþi cã puteþi lãmuri orice îndoialã legatã de: sexualitate, VIH/SIDA, B.T.S.,
anticoncepþionale...
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INFORMAÞII PRIVIND S.I.D.A.

SIDA este o boalã provocatã de un virus numit VIH sau virusul SIDA, care atacã
sistemul de apãrare al organismului, fãcând ca acesta sã fie mai predispus la infecþii
ºi la anumite tipuri de cancer. Persoana care are acest virus în corp este o persoanã
infectatã.

Persoana infectatã poate sã se simtã perfect ºi nici sã nu bãnuiascã faptul cã are
virusul VIH, dar dacã nu primeºte tratamentul medical adecvat, va suferi de SIDA
dupã circa 10 ani. Chiar dacã boala nu se manifestã în cazul sãu, aceasta poate
infecta alte persoane dacã nu se iau mãsurile de precauþie necesare.

Pentru a ºti dacã cineva este infectat este necesarã o simplã analizã de sânge, care
poate fi fãcutã la orice centru medical, în mod gratuit.

Cum se transmite

-Prin intermediul relaþiilor sexuale cu penetraþie (vaginalã, analã sau oralã)
fãrã prezervativ, între bãrbaþi ºi femei sau numai între bãrbaþi.

-Prin injectarea cu seringi cu ace care au fost folosite de persoane infectate.

-Prin folosirea de ustensile tãioase, cum ar fi acele de tatuaj ºi de piercing,
lame ºi briciuri de bãrbierit care au fost în contact cu sângele unei persoane
infectate, sau prin “înfrãþirile de sânge”.

-Femeia gravidã care este infectatã cu VIH poate sã transmitã virusul
respectiv fãtului pe perioada sarcinii, în timpul naºterii sau în cursul alãptãrii
nou-nãscutului.

Cum NU se transmite

-Prin convieþuirea personalã ºi la locul de muncã sau întreþinerea unor relaþii
de prietenie cu cineva.
-Prin darea mâinii, îmbrãþiºare sau sãrut.
-Prin a dormi în acelaºi pat cu altã persoanã.
-Prin contact sexual fãrã penetraþie.
-Prin folosirea în comun a tacâmurilor, a mânca din aceeaºi farfurie sau a bea
din acelaºi pahar.
-Prin folosirea toaletelor publice, a piscinelor sau duºurilor.
-Prin înþepãturã de þânþar sau muºcãturã de animale domestice.
-În Spania nu existã nici un risc în ce priveºte donarea sângelui sau
transfuziile de sânge.

Cum se poate evita infectarea

-Prin folosirea prezervativului ori de câte ori se întreþin relaþii sexuale cu
penetraþie.
-Nu folosiþi niciodatã seringi sau ace care au fost utilizate de alte persoane.
-Nu folosiþi ustensile tãioase care au fost în contact cu sângele altor
persoane.

Analiza este indicatã pentru a ºti dacã v-aþi infectat, pentru cã în funcþie de
rezultat, veþi putea lua medicamentele recomandate de medic ºi veþi acorda
mai multã atenþie mãsurilor de precauþie necesare (folosirea prezervativului
întotdeauna) în cazul relaþiilor sexuale cu penetraþie, pentru a nu infecta alte
persoane.
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PROMOVAREA STILULUI DE VIAÞÃ SÃNÃTOS

Prevenirea bolilor cardiovasculare

Bolile cardiovasculare sunt pe primul loc în ceea ce priveºte rata mortalitãþii în
provincia Castilia ºi Leon.
Apariþia acestora este influenþatã de factori legaþi de stilul de viaþã, fumat, alimentaþia
necorespunzãtoare, sedentarismul ºi consumul excesiv de alcool.

Cum se pot preveni bolile cardiovasculare

-Nu fumaþi
-Reduceþi consumul de alcool
-Mergeþi pe jos 30 minute zilnic, în mod regulat
-Urcaþi pe scãri în loc sã folosiþi ascensorul
-Nu folosiþi maºina în cazul deplasãrilor scurte
-Alimentaþia dv. sã fie cât mai variatã, echilibratã ºi sã conþinã toate substanþele
nutritive necesare
-Limitaþi consumul de grãsimi, mai ales cel de grãsimi saturate (unt, produse de
patiserie industriale, grãsimi animale)
-Mãriþi consumul zilnic de fructe, zarzavaturi ºi legume (cel puþin de 5 ori pe zi)
-Limitaþi consumul de produse cu conþinut ridicat de zahãr, cum ar fi: dulciurile,
bomboanele ºi rãcoritoarele.
-Reduceþi consumul de sare ºi consumaþi, pe cât posibil, sare iodatã.
-Beþi între 1- 2 litri de apã pe zi
-Faceþi controale de sãnãtate, urmând recomandãrile personalului medical din
centrul sanitar de domiciliu.

Recomandãrile codului european împotriva cancerului

-Nu fumaþi
-Evitaþi obezitatea
-Faceþi miºcare zilnic (activitate fizicã moderatã)
-Mãriþi consumul de fructe, verdeþuri ºi legume variate
-Reduceþi consumul de grãsimi, mai ales cel de grãsimi animale
-Dacã beþi, reduceþi consumul de alcool la maxim douã ori pe zi
-Evitaþi expunerea exageratã la soare
-Urmaþi sfaturile de sãnãtate în ce priveºte expunerea la substanþele ºi/sau sursele
cancerigene
-Este recomandabil ca femeile care au depãºit vârsta de 30 ani sã-ºi facã analize
pentru detectarea precoce a cancerului de col uterin (începând de la 20 ani dacã
existã factori de risc)
-Dupã vârsta de 45 ani este indicat ca femeile sã-ºi facã o mamografie pentru
detectarea precoce a cancerului la sân
-Începând cu vârsta de 50 ani, este recomandabil ca toate persoanele sã facã
analize pentru detectarea precoce a cancerului de colon
-Participarea la programele de vaccinare contra hepatitei B, destinate nou- nãscuþilor
ºi adolescenþilor.





DETECTAREA PRECOCE 

A CANCERULUI
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PROGRAMULDE DETECTARE PRECOCE ACANCERULUI LASÂN

Cancerul la sân este o problemã de sãnãtate importantã, care afecteazã 10% din
femei. Frecvenþa acestui tip de tumori creºte odatã cu vârsta.

Cui se adreseazã

Femeilor rezidente în Provincia Castilia ºi Leon, cu vârste între 45-69 ani.

Ce puteþi face pentru prevenirea cancerului la sân

Nu se poate evita apariþia acestuia, dar poate fi detectat atunci când tumoarea este
micã, ceea ce preconizeazã o ratã de vindecare de 80% din cazuri.

Mamografia este analiza cea mai indicatã pentru detectarea precoce a cancerului.
Cu ajutorul sãu se pot detecta 90-95% din tumori.

Ce este mamografia

Este o radiografie a sânilor, care foloseºte nivele scãzute de radiaþie. În mod normal
se fac douã mamografii la fiecare sân. Este o analizã simplã ºi rapidã

Cum se poate face o mamografie

În cazul în care nu aþi primit o scrisoare la domiciliu, puteþi solicita informaþii în acest
sens la dispensarul de care aparþineþi. Dacã aþi mai fãcut mamografii, veþi primi o
scrisoare în care vi se va indica data urmãtorului control.

Ce mãsuri trebuie luate înainte de a face o mamografie

În ziua în care urmeazã sã faceþi mamografia este recomandabil sã nu folosiþi pudrã
de talc, deodorant, nici cremã în zona sânilor sau a axilelor, deoarece aceste
produse pot afecta calitatea radiografiei.

Pentru realizarea mamografiei trebuie sã vã dezbrãcaþi de la brâu în sus. Este bine
sã aveþi haine comode, pe care sã le puteþi scoate uºor.

Când este indicatã o nouã mamografie

Mamografiile trebuie repetate periodic, în general la doi ani, cu excepþia situaþiei în
care medicul recomandã un interval de timp mai mic.

Rezultatele mamografiei

În majoritatea cazurilor rezultatul este negativ, ceea ce indicã faptul cã nu s-a
detectat nici o patologie, sau cel mult s-a detectat o micã schimbare a
caracteristicilor radiologice benigne, care nu face necesar studiul mai amãnunþit.
În cazul în care rezultatul este neclar sau îndoielnic, se vor face mai multe analize,
inclusiv o biopsie, dupã caz, deºi în majoritatea cazurilor NU se confirmã existenþa
unei patologii maligne.



GHID DE SÃNÃTATE AL POPULAÞIEI IMIGRANTE DIN PROVINCIA CASTILIA ªI LEON46



GHID DE SÃNÃTATE AL POPULAÞIEI IMIGRANTE DIN PROVINCIA CASTILIA ªI LEON 47

PROGRAMUL DE DETECTARE PRECOCE A
CANCERULUI DE COL UTERIN

Cancerul de col uterin este o tumoare cu creºtere lentã, care se produce pe colul
uterin ºi fãrã simptome în faza iniþialã.

Care este principalul factor de risc

Infectarea cu Virusul Papilomului Uman (HPV) reprezintã principalul factor de risc
asociat acestei tumori. Este o infecþie cu transmitere sexualã care nu prezintã
simptome ,în general, ºi care se vindecã de la sine. În cazul în care nu se vindecã
existã riscul de a produce cancer.

Comportamentul sexual al ambelor sexe este factorul cel mai important pentru a ºti
care sunt persoanele cu predispoziþie mai mare în a suferi de aceastã boalã.

Cum se previne

Folosirea prezervativelor evitã infectarea (mai ales atunci când se întreþin relaþii
sexuale ocazionale ºi /sau în lipsa unui partener stabil).

În cazul infectãrii cu HPV, celulele colului uterin se modificã ºi produc leziuni
precanceroase care pot fi puse în evidenþã prin realizarea periodicã a unei citologii.

Ce este citologia

Este o analizã simplã ºi inofensivã pentru organism, care constã în recoltarea unor
celule din vagin ºi de pe colul uterin cu ajutorul unei spatule de lemn sau al unei
periuþe.

Când se efectueazã o nouã analizã

Dupã douã citologii normale, efectuate la un interval de un an, citologiile urmãtoare
se vor realiza la un interval de 3 ani, cu excepþia cazurilor speciale care fac necesarã
o periodicitate diferitã, la indicaþia medicului.

Citologia este indicatã pentru:

Femei între 30 - 65 ani, care au o viaþã sexualã activã              
Femei peste 20 ani:
-Care au mai mulþi parteneri sexuali sau un partener care are relaþii sexuale cu mai
multe mai multe femei.
-Cu infecþii genitale repetate.
-Cu antecedente de leziuni pe colul uterin.
-Cu infecþii produse de HPV.
-Cu profesii de risc: profesioniste ale sexului.

Femei peste 65 ani, care nu ºi-au fãcut niciodatã o citologie. 
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Citologia nu este necesarã pentru:

Femeile fãrã activitate sexualã.
Femeile cu histerectomie totalã (fãrã uter, nici col uterin).
Femeile peste 65 ani ale cãror citologii au fost negative în ultimii 5 ani.
Femeile cu dispozitiv intrauterin (DIU) trebuie sã-ºi facã controalele programate.
Femeile care au diverse simptome genitale (dureri, mâncãrime, usturime, sângerare
etc.) trebuie sã cearã sfatul medicului.

Unde se poate realiza citologia

La Centrul Medical de domiciliu, unde se dau toate informaþiile necesare ºi se face
programarea (locul, ziua, ora) pentru efectuarea citologiei. Citologia nu înlocuieºte
consultaþia medicalã.

Cum se interpreteazã rezultatul

Pozitiv: existã indicii ale modificãrii celulelor ºi de aceea este necesar un studiu mai
amãnunþit. Trebuie sã vã prezentaþi la medic.

Negativ: Nu s-au detectat modificãri precanceroase, nici infecþii. Vi se comunicã data
controlului urmãtor.

Negativ, dar care face necesarã tratarea altei infecþii: Nu se observã modificãri
precanceroase, ci o infecþie din cauza altui germen. Trebuie sã vã prezentaþi la
medic.

Rezultatul citologiei se comunicã direct persoanei în cauzã sau medicului de familie
de la Centrul Medical de domiciliu.

În intervalul de timp dintre douã citologii pot apãrea simptome, caz în care trebuie
sã vã prezentaþi la medic.

Cum trebuie sã vã prezentaþi pentru efectuarea citologiei

-Nu puteþi efectua citologia dacã aveþi menstruaþia în ziua respectivã. Este de
preferat sã o efectuaþi dupã 12-16 zile de la iniþierea menstruaþiei.
-Sã nu folosiþi ovule sau creme vaginale în cele cinci nopþi premergãtoare zilei 
programate pentru efectuarea citologiei.
-Sã nu aveþi relaþii sexuale în cele 24 ore anterioare datei prevãzute pentru     
efectuarea citologiei.
-În dimineaþa respectivã trebuie sã se spele zona genitalã exterioarã, fãrã sã se
introducã apã în vagin.
-Trebuie sã fiþi relaxatã ºi sã purtaþi haine comode, care se pot pune ºi scoate cu
uºurinþã.





VACCINURI
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VACCINURI

Vaccinurile protejeazã populaþia de boli infecþioase grave.
Independent de vaccinurile fãcute în þãrile de origine ale populaþiei imigrante,
vaccinurile recomandate în aceastã provincie ºi cele incluse în calendarele de
vaccinãri sunt diferite.

Ce sunt ºi cum acþioneazã vaccinurile

Vaccinurile sunt produse biologice obþinute din bacterii sau viruºi debilitaþi sau morþi
care se administreazã în general sub formã de injecþie. Prin aplicarea vaccinului se
stimuleazã sistemul imunitar al persoanei în cauzã în mod natural, deoarece
vaccinurile au aceleaºi caracteristici ca ºi microorganismul original, dar nu produc
boli, sau le genereazã într-o formã uºoarã. În acest fel, organismul este preparat
pentru a se apãra cu succes faþã de agentul infecþios.

Cine trebuie sã se vaccineze

Vaccinurile sunt necesare pe toatã durata vieþii. Copiii, adolescenþii, tinerii, adulþii ºi
oamenii în vârstã pot primi în mod gratuit vaccinurile recomandate, în funcþie de
vârstã sau boala respectivã.

De ce este indicatã vaccinarea copiilor

Pentru cã prin vaccinare se evitã anumite boli contagioase pentru are nu existã un
tratament determinat. Toþi copiii trebuie vaccinaþi, deoarece în acest fel se pot
eradica cu timpul unele boli pentru care existã vaccinuri, cum s-a întâmplat cu variola
sau cu poliomelita, care în prezent este consideratã eradicatã în Europa ºi cu rujeola
(pojarul), care este în curs de eradicare în Spania.

Dacã copilul dv. nu este vaccinat ºi se aflã în contact cu germenul care provoacã
boala, este posibil sã sufere de anumite boli periculoase specifice copiilor, cum sunt:
tusea convulsivã, rujeola sau poliomelita, care pot avea complicaþii grave ºi chiar
mortale în unele cazuri.

De ce este indicatã vaccinarea la orice vârstã

Vaccinurile previn boli care pot fi grave ºi la vârsta adultã. Este important sã se
menþinã pe tot parcursul vieþii protecþia obþinutã prin vaccinarea în copilãrie, sau sã
se asigure protecþia necesarã la aceastã vârstã faþã de infecþiile care pot avea
consecinþe grave.

Care sunt vaccinurile necesare în cazul copiilor ºi când se administreazã

Calendarul de Vaccinare al Provinciei Autonome conþine vaccinurile
recomandate ºi vârstele la care trebuie sã fie administrate. Calendarul se modificã
periodic, pentru a se adapta la noile recomandãri medicale.
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Vaccinurile incluse în Calendar sunt GRATUITE pentru TOÞI copiii din provincia
respectivã.

Dacã, din diferite motive, s-a întrerupt sau s-a întârziat aplicarea calendarului de
vaccinare, NU este necesar sã se reia seria de vaccinuri de la început; se vor aplica
numai dozele de vaccin care lipsesc.

În unele situaþii speciale, se pot aplica vaccinuri care nu sunt incluse în calendar, dar
numai la indicaþia medicului de familie sau a medicului pediatru.

Fiecare vaccin aplicat trebuie notat în carnetul de vaccinare pentru a se putea
verifica în orice moment care este stadiul vaccinãrii copilului; de aceea, când mergeþi
cu copilul la vaccinat este necesar sã aveþi întotdeauna carnetul respectiv asupra dv.
ºi sã verificaþi dacã a fost notatã în acesta doza administratã.

Calendarul de vaccinare al copiilor din Castilia ºi Leon

Ce vaccinuri sunt necesare în cazul adulþilor

Vaccinurile recomandate imigranþilor adulþi sunt aceleaºi ca ºi în cazul populaþiei din
aceastã provincie, conform Calendarului Adultului. În anumite situaþii (caz de boalã
sau factori de risc) se recomandã ºi alte vaccinuri, care nu sunt incluse în calendarul
respectiv.

CALENDAR OFICIAL DE VACCINARE SISTEMATICÃ

Vârsta recomandatã Tipul vaccinului Doza

1ª dozã- Hepatitã-BNou-nãscuþi

2 luni
- Poliomelitã, Difterie, Tetanos, Tuse convulsivã acelularã,
Haemophilus influenzae b

- Meningococ -C
- Hepatitã-B

1ª dozã

1ª dozã
2ª dozã

4 luni
- Poliomelitã, Difterie, Tetanos, Tuse convulsivã acelularã,
Haemophilus influenzae b

- Meningococ -C

2ª dozã

2ª dozã

6 luni
- Poliomelitã, Difterie, Tetanos, Tuse convulsivã acelularã,
Haemophilus influenzae b

- Meningococ -C
- Hepatitã-B

3ª dozã

3ª dozã (*)
3ª dozã

15 luni - Rujeolã (pojar), Rubeolã, Parotiditã (oreion) 1ª dozã

18 luni
- Poliomelitã, Difterie, Tetanos, Tuse convulsivã acelularã,
Haemophilus influenzae b

4ª dozã
(Întãrire)

6 ani - Difterie, Tetanos, Tuse convulsivã acelularã
- Rujeolã (pojar), Rubeolã, Parotiditã (oreion)

Reactivare
2ª dozã

11 ani - Varicelã Dozã unicã (**)

12 ani
- Hepatitã-B Vaccin în 3 

doze (***)

14 ani - Tetanos-Difterie adulþi Reactivare

(*) La anumite vaccinuri care se comercializeazã sunt necesare numai 2 doze.
(**) Numai la persoanele care prezintã indicii ce fac necesarã vaccinarea.
(***) Se va prescrie a 3ª dozã în cazul persoanelor care nu au fost vaccinate corect anterior pentru Hepatita-B.
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Calendar de vaccinare a adulþilor

Care sunt bolile care se pot evita prin vaccinare:
Calendarul actual de vaccinare din Castilia ºi Leon cuprinde vaccinuri pentru
urmãtoarele boli:

HEPATITA B
Hepatita B este o boalã a ficatului, provocatã de un virus care se transmite prin
contact cu sângele, relaþii sexuale sau care se poate transmite de la mamã la copil
în timpul sarcinii ºi dupã naºtere. 

Simptomele nu apar întotdeauna, dar atunci când boala se manifestã, pielea ºi ochii
capãtã o culoare gãlbuie, apare senzaþia de greaþã, dureri de stomac ºi obosealã.
Unele persoane pot avea virusul în corp toatã viaþa (purtãtori), ceea ce cu timpul
poate provoca infectarea cronicã a ficatului ºi complicaþii grave (cirozã, cancer de
ficat, moarte). Aceste persoane pot sã nu fie conºtiente de faptul cã sunt infectate ºi
pot contagia alte persoane.

DTPa-Poliomelitã inactivatã- Hib
Este un vaccin combinat, numit ºi “pentavalent”, deoarece permite inocularea a 5
vaccinuri printr-o singurã injecþie.

Vaccinul combinat Difterie-Tetanos-Tuse convulsivã acelularã-Haemophilus
influenzae tip b ºi Poliomelitã inactivatã previne urmãtoarele boli provocate de
bacterii:

-Difterie: este o boalã foarte gravã care provoacã obstrucþia progresivã a
cãilor respiratorii, prin inflamarea laringelui ºi apariþia unor membrane care
pot duce inclusiv la asfixiere. Pe lângã acestea, pot apãrea complicaþii
neurologice ºi cardiace.

-Tetanos: boala pãtrunde în corp prin intermediul rãnilor ºi provoacã
contracþii musculare foarte dureroase care, în cazul în care afecteazã
muºchii respiratori, poate duce la asfixierea copilului.

15-35 ani 34-64 ani >65 ani

Tetanos

Difterie

Rujeolã (pojar)

Rubeolã

Parotiditã (oreion) 
(Femei între 15-45

ani)

Pneumococ

Gripã
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-Pertussis sau Tuse convulsivã: este o boalã respiratorie foarte
contagioasã, care se manifestã prin tuse persistentã ºi iritantã, care nu-i
permite copilului sã bea, sã mãnânce ºi sã respire bine, fiind o boalã gravã
la sugari. Aceastã boalã poate fi prevenitã cu un nou tip de vaccin (pentru
tuse convulsivã acelularã), care este mai bine tolerat decât vaccinul
tradiþional.

-Poliomelitã inactivatã: vaccinul tradiþional pentru Poliomelitã, administrat
pe cale oralã, a fost înlocuit din ianuarie 2004 cu acest vaccin nou, injectabil,
mult mai comod de administrat ºi care are mai puþine reacþii adverse.

-Haemophilus influenzae tipo b (Hib): Hib este o bacterie care se aflã în
mod normal în gât ºi se transmite de la o persoanã la alta prin secreþiile
respiratorii. Din gât trece în sânge ºi poate provoca boli foarte grave la copiii
mai mici de 5 ani: meningitã, epiglotitã ºi alte infecþii grave precum
pneumonia ºi artrita.

MENINGOCOC C

Vaccinul pentru meningococul C de tip combinat previne boala provocatã de
meningococul din serogrupul C care, ca orice alþi Meningococi asemãnãtori cu
meningococul B, duce la apariþia meningitei ºi a sepsiei la copii. În prezent nu existã
vaccin pentru serogrupul B.

VACCINUL TRIPLU VIRIC sau SRP

Este un vaccin care acþioneazã împotriva a trei boli provocate de viruºi care se
transmit cu mare uºurinþã de la o persoanã la alta prin intermediul secreþiilor
respiratorii. Deºi în cele mai multe cazuri este vorba de procese benigne, în unele
situaþii pot sã aparã complicaþii grave, inclusiv mortale, cum este cazul Rujeolei
(pojarului).

-Rujeolã: simptomele sunt: febrã mare, erupþie cutanatã, tuse, rinitã ºi
conjunctivitã. Este mai gravã la sugari ºi adulþi ºi poate duce la complicaþii
cum ar fi pneumonia ºi encefalita.

-Rubeolã: este o boalã uºoarã la copii, dar poate avea consecinþe grave în
cazul femeilor gravide aflate în primele sãptãmâni de sarcinã, cãci poate
afecta fãtul, cauzând avortul sau malformaþii congenitale (surzenie,
cataractã, malformaþii cardiace ºi înapoiere mintalã). Din aceastã cauzã este
necesar ca toate femeile sã fie vaccinate corespunzãtor înainte de atingerea
vârstei fertile.

-Parotiditã (oreion): simptomul caracteristic este inflamarea uneia sau a
ambelor glande salivare (parotide). În general este o boalã uºoarã, dar în
unele ocazii poate provoca meningitã ºi surzenie. La bãieþi ºi la bãrbaþii
adulþi se poate produce inflamarea testiculelor (orhitã) ºi, în consecinþã,
sterilitate.



GHID DE SÃNÃTATE AL POPULAÞIEI IMIGRANTE DIN PROVINCIA CASTILIA ªI LEON58

GRIPÃ

Gripa este o boalã respiratorie acutã provocatã de un virus. Majoritatea celor afectaþi
de gripã se recupereazã în mai puþin de o sãptãmânã, fãrã a fi nevoie de tratament
sau internare; dar în cazul bãtrânilor ºi al persoanelor care au boli cronice (diabet,
afecþiuni cardiace ºi boli respiratorii), gripa poate sã ducã la complicaþii serioase.

Aceastã boalã apare în fiecare an, sub formã de epidemie sezonierã, în ultimele luni
de toamnã ºi la începutul iernii. SINGURA mãsurã efectivã capabilã sã previnã gripa
este vaccinarea, care are loc în cursul lunii octombrie.
Vaccinul antigripal trebuie repetat în fiecare an.

PNEUMOCOC

Pneumococul este un germen care poate provoca boli grave, mai ales la bãtrâni ºi
bolnavi cronici. 
UNICA mãsurã efectivã pentru prevenirea bolii provocate de pneumococ este
vaccinarea. Vaccinarea anti-pneumococ se face, în general, o datã în viaþã.

Unde se face vaccinul

Vaccinurile incluse în calendar se administreazã în mod gratuit în cadrul spitalelor,
policlinici ºi dispensare, precum ºi în centrele de vaccinare autorizate.

Vaccinurile sunt sigure?

Da; foarte rar produc o reacþie serioasã, dar acest lucru nu este exclus. Cu toate
acestea, riscul de îmbolnãvire gravã în cazul nevaccinãrii este mult mai mare.

Au efecte secundare? Ce trebuie fãcut în acest caz?

Da; unele vaccinuri pot avea efecte secundare. Cele mai frecvente sunt efecte
uºoare, cum ar fi: febrã micã, stare generalã proastã, mâncãrime, inflamarea ºi
senzaþia dureroasã a locului injecþiei. O uºoarã incomoditate este o reacþie normalã
ºi nu trebuie sã ne alarmãm.

ESTE NECESAR SÃ ªTIÞI URMÃTOARELE:

Vaccinurile previn bolile infecþioase atât la copii, cât ºi la orice altã vârstã.
Mergeþi la Centrul Medical pentru a vã informa ºi vaccina.
Nu uitaþi sã aveþi asupra dv. documentele în care sunt trecute toate vaccinurile pe
care le-aþi fãcut anterior. 
Veþi primi un carnet de vaccinuri care reprezintã dovada tuturor vaccinurilor fãcute,
e bine sã-l aveþi la dv. ori de câte ori mergeþi sã vã vaccinaþi. 
Este posibil sã vi se recomande ºi alte vaccinuri dacã aveþi o boalã anume.
Vaccinurile sunt sigure. 
În caz de îndoialã, întrebaþi medicul sau asistenta medicalã.






