
Informaţii despre pojar 

Pojarul afectează copii şi adulţi 
deopotrivă 

Pojarul este o afecţiune gravă, foarte 
uşor de contactat  

Poate cauza orbirea sau chiar decesul  

Simptomele unei persoane cu pojar 
sunt: 

 Febră mare 

 Tuse 

 Rinoree 

 Ochi roşii 

 O erupţie cutanată roşie care 
începe din zona capului şi se 
răspândeşte în jos pe tot corpul 

Pojarul poate cauza pneumonie, diaree, 
atacuri de apoplexie, infecţii ale urechii, 
edeme şi leziuni cerebrale 

Iritaţie specifică pojarului acoperind 
corpul: 

 

Pojarul este mai acut la bebeluşi, adulţi, 
femei însărcinate şi persoane cu 
probleme de sănătate. 

Pojarul în Irlanda  

Numărul de persoane afectate de pojar 
din Irlanda a scăzut în ultimii ani. Acest 
lucru se datorează faptului că 
majoritatea copiilor şi adolescenţilor li 
se administrează trivaccinului ROR.  

Cu toate acestea, epidemiile de pojar 
continuă să apară în rândul populaţiei de 
etnie rromă. În 2016, în Irlanda s-a 
înregistrat o epidemie de amploare ce  
a afectat mulţi copii de etnie rromă care 
nu fuseseră vaccinaţi.  

Cum îmi pot proteja familia de pojar? 

Vă puteţi proteja copiii împotriva 
pojarului administrându-le trivaccinul 
ROR. Acesta reprezintă cea mai bună şi 
mai sigură metodă de a vă proteja 
copilul.  

Se recomandă administrarea 
trivaccinului ROR copiilor la 12 luni de 
viaţă şi din nou la vârsta de 4-5 ani (în 
cadrul şcolii).  

 

 

Copilul dumneavoastră va fi protejat de 
pojar dacă i s-au administrat 2 doze de 
trivaccin ROR.  

Cum procedez în cazul în care nu sunt 
sigur(ă) dacă copilului meu  
i s-a administrat trivaccinul ROR? 

În cazul în care nu sunteţi sigur(ă) dacă 
copilului i s-a administrat trivaccinul 
ROR, vă rugăm să-i solicitaţi medicului 
dumneavoastră de familie administrarea 
acestuia pentru a vă proteja copilul.  
O doză suplimentară nu va vătăma 
copilul chiar dacă acestuia i s-a mai 
administrat una în prealabil.  

În Irlanda, vaccinul este administrat în 
mod gratuit fiecărui copil sau adolescent 
care are nevoie de acesta. Nu trebuie să 
plătiţi pentru ca acesta să beneficieze de 
vaccin.  

http://www.paveepoint.ie/3-challenging-stereotypes/


Cum procedez în cazul în care cred că 
un membru al familiei mele are pojar? 

Rămâneţi în casă şi TELEFONAŢI-VĂ medicul 

Spuneţi-i medicului sau asistentei că suspectaţi că 
o persoană ar avea pojar şi urmaţi-le sfatul  

Nu mai primiţi vizite la domiciliu până când nu se 
însănătoşesc toate persoanele afectate. Membrii 
familiei trebuie să rămână la domiciliu, în special 
dacă majoritatea acestora nu sunt vaccinaţi. 
Astfel veţi preveni răspândirea infecţiei 

Cum procedez în cazul în care membrii familiei 
mele au avut contact cu o persoană cu pojar? 

 În cazul în care un copil SAU o persoană cu 
vârsta de sub 30 de ani nu a fost vaccinat(ă), 
acestora trebuie să li se administreze 
trivaccinul ROR în termen de 3 zile pentru  
a preveni pojarul  

 Bebeluşilor între 6 şi 12 luni trebuie să li se 
administreze anticipat o doză de trivaccin 
ROR  

 În cazul în care un bebeluş sau un copil mic  
a primit deja trivaccinul ROR, este posibil să 
necesite o a doua doză în mod anticipat 

 De regulă, bebeluşii mai mici de 5 luni sunt 
protejaţi de mame dacă acestea au avut pojar 
sau dacă li s-a administrat trivaccinul ROR  

 Vă rugăm să vă adresaţi medicului 
dumneavoastră sau asistentei pentru orice 
întrebări sau nelămuriri legate de pojar şi 
trivaccinul ROR 

 Pentru informaţii suplimentare, vă rugăm să 
vizitaţi www.immunisation.ie şi www.hpsc.ie  

Reţineţi:  

1. Dacă nu vă simţiţi bine, rămâneţi în casă şi 
telefonaţi-vă medicul de familie 

2. Mergeţi la medicul de familie, administrarea 
trivaccinului ROR este GRATUITĂ pentru 
copii 

3. Dacă un copil/adolescent/adult trebuie să fie 
consultat de un medic şi nu dispune de un 
card de sănătate, vă rugăm să sunaţi la biroul 
local HSE pentru incluziune socială: 

 

 

 

 

Mulţumiri 

Această broşură a fost adaptată pe baza „Measles-information 
leaflet for the Traveller community” – Traveller Health Unit, 
Cork and Kerry and Departments of Public Health HSE East and 
Midlands  
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