Servicii Spitalicești de Ginecologie și Pediatrie
Conșilierea familiei
Serviciul de Igiena a Sanatatii Publice

Programarea pentru vaccinare se poate face la toate
sediile Serviciului de vaccinări / Sedi del Servizio Vaccinazioni:
ASIAGO
via Monte Sisemol, 2 - tel. 0424 604413 luni şi marţi de
la 13.00 la 14.00 asv.asiago@aulss7.veneto.it
BASSANO DEL GRAPPA
Distretto Socio Sanitario Mons. Negrin Via Cereria 14
tel. 0424 885570, de luni pânӑ vineri de la 12.00 la 13.00
asv.bassano@aulss7.veneto.it
CARPANÈ
Piazza 4 Novembre - Palazzo Guarnieri - tel. 0424 885570
de luni pânӑ vineri
de la 12.00 la 13.00
asv.bassano@aulss7.veneto.it
ENEGO
Via L. Cappellari, 59 - tel. 0424 604413, luni şi marţi de la
13.00 la 14.00 asv.asiago@aulss7.veneto.it
MAROSTICA
Via Panica, 17 - Centro Socio Sanitario Prospero Alpino—
tel. 0424 888215 de luni pânӑ vineri de la 12.00 la 13.00
asv.marostica@aulss7.veneto.it
ROSÀ
Via Lepanto – tel. 0424 889935 de luni pânӑ vineri de la
12.00 la 13.00 asv.romano@aulss7.veneto.it

Pentru informaţii:
viziteazӑ site-ul Azienda ULSS 7
https://www.aulss7.veneto.it/vaccinazioni-raccomandateper-le-donne-in-eta-fertile-e-in-gravidanza

SCHIO
Via San Camillo De Lellis, 1 - Casa della Salute - tel. 0445
598200 de luni pânӑ joi de la
9.00 la 12.30
vaccinazioni.schio@aulss7.veneto.it
THIENE
Centro Polifunzionale - Via Boldrini, 1 - tel. 0445 388976
de luni pânӑ joi de la 9.00 la 12.30
vaccinazioni.thiene@aulss7.veneto.it

Ministerul Sӑnӑtӑţii
http://www.salute.gov.it/portale/home.html

În primele șase luni de viață, copilul poate fi protejat prin anticorpii primiți de la mamӑ care este
Pertussis este o boală infecțioasă extrem de con-

vaccinată în timpul sarcinii.

Gripa nu este o boală banală pentru mamă sau

tagioasă cauzată de o bacterie (Bordetella pertus-

Vaccinarea este puternic recomandată pentru

pentru nou-născut. Contractatӑ în timpul sarcinii,

sis), deosebit de gravă în primul an de viață. Se

toate femeile însărcinate și la fiecare sarcină.

poate duce la complicații respiratorii grave și

transmite prin strănut, tuse sau pur și simplu vor-

Vaccinarea împotriva tusei convulsive în timpul

poate fi chiar fatalӑ, în special în al doilea și al

bind. La adulți și adolescenți, simptomele sunt

sarcinii este sigură, după cum au confirmat nu-

treilea trimestru și în prima lună după naștere.

mai ușoare, motiv pentru care se pot infecta mult

meroase studii.

Vaccinarea este singurul instrument preventiv

mai ușor nou-născuții care încă nu au început sau

pentru protejarea sugarilor în primele șase luni

terminat ciclul primar de vaccinare. La nou-

de viață, atunci când riscul unor complicații grave

născuți și sugari, se manifestӑ adesea cu accese

Cea mai bună perioadă de vaccinare este cu-

în caz de boală este mai mare.

de tuse și crize de sufocare, care forțează spitali-

prinsă între a 27-a și a 36-a săptămână de ge-

Vaccinarea maternă permite trecerea anticorpilor

zarea. În cazuri mai grave poate provoca daune

stație, în mod ideal în jurul săptămânii 28.

valoroși prin placenta. Poate fi făcută în orice sta-

permanente sau moartea copilului.

Se folosește o singură injecție de vaccin care pro-

diu de gestație.

tejează de asemenea şi împotriva difteriei şi a
tetanosului. Vaccinul este administrat intramuÎn Italia, odată cu raspândirea vaccinării, numărul
cazurilor de pertussis s-a redus din fericire in mare parte, dar boala este încă prezentă. Cei care au
avut boala sau au fost vaccinați sunt protejați
doar pentru câțiva ani, apoi se pot reinfecta și
infecta pe ceilalți.

scular, la nivelul brațului superior, și este sigur
atât pentru mamă, cât și pentru copilul

Vaccinările sunt efectuate la toate clinicile de

nenăscut.

vaccinare ce tin de Serviciului de Sănătate Publică

Este, de fapt, un vaccin inactivat care nu conține

și Igienă a ULSS 7 Pedemontana, cu programare.

organisme vii și care nu poate provoca pertussis.

În ziua vaccinării este necesar să aduceți cu dum-

Cele mai frecvente reacții adverse sunt ușoare și

neavoastră libretul de sarcinӑ.

complet tranzitorii, cum ar fi: roșeață, durere,
umflare la locul injecției.

