Vaccinurile hepatitice în spitalele din Craiova
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Vaccinul hepatitic (Hep B ) se administrează nou-născuților, în primele ore de viață, doar
în maternitate.

Specialiștii spun că doza de vaccin hepatitic, la fel ca celelalte, este doar recomandată, asta
pentru că țara noastră nu are obligativitatea vaccinării, momentan.
Deși au fost multe perioade în care aceste vaccinuri hepatitice au fost insuficiente în
maternitățile din Bănie, în prezent medicii nu întâmpinat astfel de probleme. Aceștia spun că
sunt suficiente, însă vaccinarea rămâne la decizia mamei.
La Spitalul Filantropia, din Craiova, nu sunt probleme legate de lipsa acestei doze de vaccin.
Directorul medical, Lorena Dijmărescu, asigură mămicile că bebelușii lor vor dispune de toate
cele necesare.
“În ultima perioadă nu am avut probleme cu vaccinul hepatitic. Acesta se face
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bebelușilor în primele 24 de ore de la naștere, în râmâne la alegerea părinților dacă vor săși vaccineze copilul” a precizat directorul medical.
Purtătorul de cuvânt al DSP Dolj, Ștefan Popescu, ne-a spus că vaccinul pentru hepatita B este
suficient, fiind distribuit în toate spitalele din oraș.
Cami, o proaspătă mămică, a ales să-și vaccineze copilul. Deși nu are o părere tocmai bună
despre această metodă de imunizare, femeia spune că fetiței ei i-au fost făcute toate vaccinurile
în maternitate.
“Sunt puțin speriată în ceea ce privește vaccinul. Nu știu dacă am un motiv întemeiat,
însă fetița mea a fost mai sensibilă și a răcit repede, după vaccin. Știți cum e, din auzite,
de la alte mămici mi-am făcut această părere. Urmează să merg la un specialist care să
mă lămurească în privința vaccinării” ne-a povestit Cami, tânăra mamă.
Vaccinarea este metoda de imunizare activă, care începe de la vârsta de două ore, la un nounăscut, cu vaccinul împotriva hepatitei B.
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