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Programul școlar de imunizare meningococică
ACWY 2018 pentru clasa a 10-a
Boala meningococică este o boală
neobișnuită, dar uneori pune viața în pericol.
Boala este rezultatul unei infecții bacteriene a
sângelui și / sau a membranelor care aliniază
măduva spinării și creierul.

Boala meningococică poate afecta orice grup
de vârstă. Cu toate acestea, unele dintre cele
mai mari rate de transport meningococic și boli
apar în rândul adolescenților și această grupă
de vârstă poate transmite bacterii persoanelor
care prezintă un risc crescut de infecție,
inclusiv la copii mici.

Deși poate fi tratată cu antibiotice, infecția
poate avansa foarte rapid, așa că este
important ca oricine are simptome de boală
meningococică să ceară imediat asistență
medicală.

Se anticipează că elevii de clasa a 10-a care
se imunizează vor reduce transmiterea
bacteriilor la ceilalți și vor contribui la
prevenirea infecțiilor în cadrul comunității mai
largi.

In fiecare moment, aproximativ 10% din
persoanele sănătoase transportă bacteriil
meningococice inofensive în nas sau în gât și
nu se îmbolnăvesc.

Care vaccin va fi utilizat și cât de
eficient este acesta?

Ce este boala meningococică?

Cum se ia boala meningococică?
Bacteriile meningococice sunt răspândite prin
secreții respiratorii (tuse, strănut sau sărut).
Bacteriile nu supraviețuiesc mai mult de câteva
secunde în mediul înconjurător.
Cel mai probabil, boala se poate răspândi numai
prin contact foarte strâns, cum ar fi la persoanele
care locuiesc în aceeași casă, prin contact
sexual și la copiii care frecventează aceeași
instituție pentru ȋngrijire pe timpul zilei mai mult
de patru ore continuu.

De ce implementează Australia de
Vest un program de vaccinare
pentru elevii din clasa a 10-a?
Recent, a existat o creștere a infecției
meningococice cauzată de un anumit tip
de bacterie, "serogrupul W".

Se va folosi vaccinul meningococic ACWY.
Acest vaccin protejează împotriva a patru
serogrupuri de bacterii meningococice: A, C, W
și Y. Vaccinul conjugat Menveo® furnizat de
GlaxoSmithKline în Australia și Nimenrix®,
furnizat de Pfizer vor fi utilizate pentru acest
program de școală.
Aceste vaccinuri sunt sigure și eficiente.
Programele de vaccinare cu meningococ ACWY
au fost implementate la adolescenți cu vârsta
cuprinsă între 13 și 15 ani în Marea Britanie
începând din 2015 și la adolescenți cu vârste
cuprinse între 11 și 12 ani în SUA începând cu
anul 2005, fără a fi raportate ȋngrijorări
semnificative.
Vaccinul este oferit în mod obișnuit ca o singură
doză. Sunt recomandate doze suplimentare
pentru cei cu risc crescut de această boală și
cei care călătoresc în locuri în care această
boală este comună. Studiile au arătat că
eficacitatea vaccinurilor ACWY cu meningococ
este între 80-85% la adolescenți.
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Cine nu ar trebui să facă acest
vaccin?

Dacă există o reacție gravă - ce
ar trebui să mă ȋngrijoreze?

Spuneți persoanei care administrează vaccinul
dacă:
 aveți alergii severe care pun viața în
pericol.
Dacă ați avut o reacție alergică care pune
viața în pericol după o doză anterioară de
vaccin ACWY meningococic sau dacă aveți
o alergie severă la orice componentă a
acestui vaccin, nu trebuie să faceți acest
vaccin. Furnizorul vaccinului vă poate da
detalii despre ingredientele acestuia.

Gândiți-vă la orice vă ȋngrijorează, cum ar
fi semnele unei reacții alergice severe,
febră foarte mare sau un comportament
neobișnuit. Semnele unei reacții alergice
severe pot include urticarie, umflarea feței
și a gâtului, dificultăți la respirație, bătăi
rapide ale inimii, amețeală și slăbiciune de obicei de la câteva minute până la
câteva ore după vaccinare. Dacă aveți
vreo reacție severă, chemați o ambulanță
sau mergeți la cel mai apropiat
departament de urgență.

sunteți gravidă sau alăptați

Ce ar trebui să fac?

Vaccinurile meningococice nu sunt
recomandate în mod obișnuit femeilor
gravide sau care alăptează, dar pot fi
administrate ȋn cazurile ȋn care sunt
indicate clinic. Vă rugăm să discutați
ȋn continuare cu medicul de familie
dacă sunteți gravidă sau alăptați.

Paracetamolul poate ajuta la reducerea
febrei ușoare sau a durerii și o cârpă umedă
rece poate reduce, de asemenea, durerea la
locul injectării. Vă rugăm să cereți sfatul
medicului sau să mergeți la departamentul
de urgență local dacă aveți reacții pe care le
considerați grave sau neașteptate.



Care sunt efectele secundare ale
vaccinului?

Sau sunați la healthdirect Australia la
numărul 1800 022 222.

Ca ȋn cazul oricăror medicamente, inclusiv
vaccinuri, pot apărea reacții adverse
frecvente. Acestea sunt de obicei ușoare
și dispar cu timpul. Sunt posibile și reacții
grave, dar sunt rare. Există o posibilitate
foarte scăzută ca un vaccin să cauzeze
vătămări grave sau deces. Nu puteți face
o infecție meningococică din vaccin.

Reacțiile ar trebui raportate către Serviciul
de Supraveghere a Siguranței Vaccinurilor
din Australia (WAVSS). Furnizorul dvs. de
vaccin trebuie să depună acest raport sau
puteți să-l faceți singur prin intermediul siteului WAVSS www.wavss.health.wa.gov.au
sau să sunați la 9321 1312 ȋntre 8.30am4.30pm ȋn zilele lucrătoare.

Reacțiile adverse frecvente includ durere,
înroșire și umflare la locul injectării, febră,
iritabilitate, somnolență, apetit scăzut,
dureri de cap, erupții cutanate și greață.
Cu toate acestea, evenimentele adverse
grave generale sunt rare.

Informații suplimentare

Siguranța vaccinurilor este mereu
monitorizată. Pentru mai multe informații,
vizitați paginile web: www.tga.gov.au or
www.immunise.health.gov.au

Dacă aveți întrebări legate de vaccinările
meningococice, contactați healthdirect
Australia la numărul 1800 022 222 sau la
furnizorul dvs. local, folosind datele de
contact furnizate pe spatele plicului care
conține documentele de consimțământ.
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