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Atenţie la rujeola! 

 

În prezent, România se confruntă cu o importantă epidemie de rujeolă care afectează în 

principal copii din grupele de vârstă de sub 15 ani. 

Rujeola (pojarul) este o boală acută infecţioasă şi extrem de contagioasă, uneori severă, 

provocată de virusul rujeolic, caracterizată clinic prin manifestări prodromale catarale respiratorii, 

un enantem bucal particular (mucoasa bucală congestionată, mai ales în fundul gurii şi pe amigdale, 

însoţită de pete intens congestive, uneori chiar hemoragice), urmate de o erupţie caracteristică şi 

însoţită de variate complicaţii bacteriene. 

Din 4 persoane care fac rujeolă, una are nevoie de spitalizare. Pentru 1 din 1.000 de bolnavi 

de rujeolă, boala este mortală. 

Vaccinul împotriva rujeolei (pojarului) protejează copiii împotriva acestei boli. 

În România 9 din 10 parinți își vaccinează copiii. 

Numărul total de cazuri confirmate cu rujeolă în România raportate până la data de 

18.08.2017 este 8803, din care 32 de decese (8 în jud. Timiş, 6 în jud. Arad, 7 în jud. Dolj, 3 în jud. 

Caraş Severin, 1 în jud. Bihor, 1 în jud. Cluj, 1 în jud. Călăraşi, 1 în jud. Satu Mare, 1 în jud. Vaslui, 

1 în jud. Galaţi, 1 în jud. Mureş şi 1 în Bucureşti). S-au înregistrat cazuri de rujeolă în 41 de judete. 

98 % dintre persoanele îmbolnăvite nu erau vaccinate împotriva rujeolei. 

Ca măsură de limitare a extinderii epidemiei de rujeolă, la nivel național se derulează din 

luna decembrie 2016 o campanie suplimentară de vaccinare cu RRO (rujeolă-rubeolă-oreion) a 

copiilor cu vârste cuprinse între 9 luni – 9 ani. 

Ministerul Sănătății recomandă tuturor părinților copiilor care nu au fost vaccinați să se 

prezinte la medicul de familie în vederea vaccinării împotriva rujeolei. 
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