
Vaccinarea contra 
tusei convulsive în 

timpul sarcinii
Protejați-vă bebelușul!

Vaccinarea contra tusei 

convulsive pentru femeile 

însãrcinate

• Protejeazã bebelușul în primele luni 

de viațã datoritã transmiterii prin 

placentã a anticorpilor materni 

contra tusei convulsive.

Protejați-vă bebelușul!
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Ce este tusea convulsivă?
Este o boală infecțioasă și contagioasă cauzată de o bacterie, 
care provoacă probleme respiratorii. În primele săptămâni de 
viață, când bebelușului nu a început încă vaccinarea contra tusei 
convulsive, îmbolnăvirea este mai frecventă, este de obicei mai 
gravă și necesită spitalizarea. În unele cazuri poate provoca chiar 
moartea.

Cum se ia boala?
Tusea convulsivă se transmite prin intermediul secrețiilor respira-
torii, în momentul când persoanele infectate tușesc sau strănută. 
Pentru noul-născut, principalele surse de contagiere sunt rudele
din preajma sa (părinții, frații, bunicii) sau persoanele care au grijă 
de el și locuiesc împreună cu acesta.

Cum se poate preveni?
Măsura cea mai bună de prevenire a contagierii noului-născut 
este vaccinarea mamei în timpul sarcinii. În felul acesta, bebelușul 
dobândește imunitate și va fi  protejat împotriva contagierii până în 
momentul când trebuie să i se administreze vaccinul contra tusei 
convulsive, adică începând de la data când împlinește două luni.

Este foarte importantă vaccinarea „la timp”. Nu trebuie să se în-
târzie, trebuie să i se administreze vaccinul chiar în ziua când 
bebelușul împlinește 2, 4 și 6 luni.

În ce moment se recomandă vaccinarea 
gravidei?
Pentru ca vaccinarea în timpul sarcinii să asigure protecția noului-
născut trebuie să se administreze între a XXVIII-a și a XXXVI-a 
săptămână de gestație (de preferință între a XXVIII-a și a XXXII-a), 
când gravida trebuie să se vaccineze contra tusei convulsive, dif-
teriei și tetanosului.

Vaccinarea se repetă la fi ecare nouă sarcină.

Vaccinarea este sigură?
Da. Vaccinarea în timpul sarcinii este sigură și efi cientă. În plus, 
prin compoziția pe care o prezintă, nu poate produce boala. Cu
toate acestea, ca orice alt medicament, poate să aibă efecte se-
cundare. Cele mai frecvente se manifestă ca o jenă ușoară și 
înroșirea zonei unde i s-a făcut injecția.

În ce situații este contraindicată vaccinarea?
Vaccinarea este contraindicată la persoanele alergice la vreunul 
din componentele vaccinului, cu toate că este o situație destul de 
rară. Consultați cu medicul care vă monitorizează sarcina. 


