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Vaccin antipneumococic polizaharidic

sa te vaccinezi?

Vaccin polizaharidic pneumococic (PPSV23)poate preveniboala pneumococica.

Boala pneumococicăse referă la orice boală cauzată de bacterii pneumococice. Aceste bacterii pot provoca 
multe tipuri de boli, inclusiv pneumonia, care este o infecție a plămânilor. Bacteriile pneumococice sunt una 
dintre cele mai frecvente cauze ale pneumoniei.

Pe lângă pneumonie, bacteriile pneumococice mai pot provoca:

Infecții ale urechii

Infecții ale sinusurilor

Meningită (infecție a țesutului care acoperă creierul și măduva spinării)

Bacteremia (infectie a fluxului sanguin)

Oricine poate face boala pneumococică, dar copiii sub 2 ani, persoanele cu anumite afecțiuni medicale, adulții cu 

vârsta de 65 de ani sau mai mult și fumătorii de țigări sunt cei mai mari riscuri.

Majoritatea infecțiilor pneumococice sunt ușoare. Cu toate acestea, unele pot duce la probleme pe termen lung, cum ar fi 

afectarea creierului sau pierderea auzului. Meningita, bacteriemia și pneumonia cauzate de boala pneumococică pot fi fatale.

vaccin polizaharidic neumococic (PPSV23)

PPSV23 protejează împotriva a 23 de tipuri de bacterii care provoacă boala pneumococică.

PPSV23 este recomandat pentru:

Toateadulți de 65 de ani sau mai mult

Oricine2 ani sau mai mult cu anumite afecțiuni medicale care pot duce la un risc crescut de 
boală pneumococică

Majoritatea oamenilor au nevoie de o singură doză de PPSV23. O a doua doză de PPSV23 și un alt tip de vaccin pneumococic 

numit PCV13 sunt recomandate pentru anumite grupuri cu risc ridicat. Îngrijirea dumneavoastră de sănătate
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furnizorul vă poate oferi mai multe informații.

Persoanele cu vârsta de 65 de ani sau peste ar trebui să primească o doză de PPSV23 chiar dacă au primit deja una sau mai 

multe doze de vaccin înainte de a împlini 65 de ani.

discutați cu medicul dumneavoastră

Spuneți furnizorului dumneavoastră de vaccin dacă persoana care primește vaccinul:

A avut oreacție alergică după o doză anterioară de PPSV23 sau are orice alergie severă care 
pune viața în pericol.

În unele cazuri, furnizorul dumneavoastră de asistență medicală poate decide să amâne vaccinarea PPSV23 pentru o vizită viitoare.

Persoanele cu boli minore, cum ar fi o răceală, pot fi vaccinate. Persoanele care sunt bolnave moderat sau sever ar trebui, 

de obicei, să aștepte până când își revin înainte de a obține PPSV23.

Furnizorul dumneavoastră de asistență medicală vă poate oferi mai multe informații.

care sunt riscurile unei reacții la vaccin?

După PPSV23 pot apărea roșeață sau durere la locul injectării, senzație de oboseală, febră sau dureri 
musculare.

Oamenii leșin uneori după proceduri medicale, inclusiv vaccinare. Spuneți medicului dumneavoastră dacă vă simțiți 

amețit sau aveți modificări ale vederii sau țiuit în urechi.

Ca și în cazul oricărui medicament, există o șansă foarte îndepărtată ca un vaccin să provoace o reacție alergică 

severă, alte răni grave sau deces.

pălărie dacă există o problemă serioasă?

O reacție alergică poate apărea după ce persoana vaccinată părăsește clinica. Dacă observați semne ale unei reacții 
alergice severe (urticarie, umflarea feței și a gâtului, dificultăți de respirație, bătăi rapide ale inimii, amețeli sau 
slăbiciune), sunați9-1-1și duceți persoana la cel mai apropiat spital.

Pentru alte semne care vă preocupă, sunați la medicul dumneavoastră. Reacțiile adverse trebuie raportate la Sistemul de 

raportare a evenimentelor adverse la vaccin (VAERS). Furnizorul dumneavoastră de asistență medicală va depune de obicei 

acest raport sau îl puteți face singur. Vizitați site-ul web VAERS lahttp://www.vaers.hhs.gov [http://www.vaers.hhs.gov]sau 

suna1-800-822-7967.VAERS este doar pentru raportarea reacțiilor, iar personalul VAERS nu oferă sfaturi medicale.

cum pot afla mai multe?

Întrebați furnizorul dvs. de asistență medicală. Sunați departamentul de sănătate local sau de stat. Contactați 
Centrele pentru Controlul și Prevenirea Bolilor (CDC): Sunați1-800-232-4636(1-800-CDC-INFO) sau vizitați site-ul 
CDC lahttp://www.cdc.gov/vaccines [http://www.cdc.gov/vaccines].
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Declarație de informații despre vaccinul polizaharidic antipneumococic. Departamentul de Sănătate și Servicii Umane din 

SUA/Centre pentru Controlul și Prevenirea Bolilor. 30.10.2019.

nume rand

Pneumovax®23

numele lor

PPV23
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