
1. Cum functioneaza vaccinurile împotriva Covid-19: 
Prin vaccinare, in organism este introdus virusul omorat, o particica din virus sau o molecula               
(sintetizata de catre cercetatori, de exemplu cei de la companiile Pfizer sau Moderna) care              
contine instructiuni pentru celulele individului gazda despre cum sa fabrice o particica din             
virusul SARS-CoV2. Cand celulele de aparare (imune) detecteaza virusul omorat sau           
particica din virus (introdusa la vaccinare sau sintetizata de organismul uman conform            
instructiunilor aduse de molecula injectate, incep sa fabrice “arme” (anticorpi sau alte            
substante protectoare) cu care vor neutraliza sau vor distruge virusul cand acesta va infecta              
organismul, inainte de a apuca sa se inmulteasca si sa imbolnaveasca organismul. Sistemul             
imun va fi pregatit ca urmare a vaccinarii, existand deja o “strategie de aparare” inainte de                
patrunderea virusului.  
 

 
2. Pentru cine sunt vaccinurile:  

Sunt destinate populatiei aflate in pericol de a face boli periculoase/mortale dupa infecatarea             
cu un virus. In functie de dovezile stiintifice existente, anumite grupe populationale pot sa fie               
excluse de la vaccinare - de exemplu, in cazul vaccinurilor antiSARS-CoV2, nu exista             
informatii despre utilizarea lor la copiii si adolescentii sub 16 ani.  

 
3. Pot fi periculoase vaccinurile? 

Ca orice substanta straina introdusa in corp si vaccinurile pot fi periculoase. Totusi, riscul              
este mult redus sau anulat de felul in care sunt create si testate inainte de a fi disponibile                  
pentru populatie. De exemplu, autoritatile europene si americane au obligat companiile           
farmaceutice sa testeze vaccinurile pe cel putin 30000 de oameni, inainte de acestea sa fie               
aprobate pentru utilizare pe scara larga. Chiar si dupa acest moment, inregistrarea efectelor             
adverse ale vaccinurilor continua, iar datele semnificiative sunt facute publice. Efectele           
adverse cele mai frecvente citate pana acum, sunt in imensa lor majoritate minore (durere la               
locul intepaturii, durere de cap, oboseala, etc) sau foarte rare reactii alergice 
Exista semne de intrebare legate de siguranta pe termen lung a acestor vaccinuri, legata de               
posibilitatea teoretica de a interactiona neprevazut cu sistemul imun. Aceste suspiciuni apar            
intotdeauna cand este creata o molecula noua. Pana in acest moment nu exista semne ca               
interactiunea nedorita s-ar produce. 

 
 

4. Vaccinurile ne pot schimba genele?  
Nu exista niciun mecanism prin care aceste vaccinuri sa ne “rescrie” materialul genetic.  

 
 
5. In vaccinuri exista alte substante care ne pot face rau?  

Din nou, acest lucru este posibil teoretic. Unele vaccinuri folosite in trecut au avut in               
compozitie excipienti care s-au dovedit a fi daunatori, dar aceste vaccinuri au fost retrase din               
uz. Unele vaccinuri (nu este cazul celor impotriva SARS-CoV2 disponibile in Romania            
astazi) pot contine substante la care unii oameni sunt alergici. De aceea, inainte de vaccinare,               
medicul verifica cu dvs daca aveti un istoric alergic cunoscut. Alergiile care conteaza sunt              
cele majore… nu cele alimentare (de ex la unele alimente  precum ou sau derivate din lapte).  

 
 
 

 
 



 
 
6. Persoanele cu boli autoimune pot primi vaccin ARNm? 

Nicio boală autoimună nu reprezinta o contraindicație pentru un vaccin inert. 
 

 
7. Vaccinurile Covid-19 pot determina infertilitate?  

Nu, vaccinurile infecțioase nu pot cauza infertilitate.  
 
 
8. Se pot vaccina femeile însărcinate? 

Experții consideră că este foarte puțin probabil ca aceste vaccinuri să prezinte un risc pentru               
femeile însărcinate. Primele studii de teratogenitate la animale nu au aratat niciun efect             
asupra dezvoltării embrionare și fetale și niciun efect asupra reproducerii. 

 
 

9. Tratamentele imunosupresoare pot avea un impact negativ asupra eficacității          
vaccinurilor Covid-19? 
Majoritatea tratamentelor imunosupresoare pot avea impact negativ asupra eficacității         
vaccinului atât pentru răspunsurile imune umorale (anticorp), cât și celulare (limfocite T).            
Expertii se tem că acești pacienți vor dobândi o imunitate insuficientă după vaccinare.  

 
 

 
 
 
 
 


