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Vaccinul pneumococic conform PNV
Pentru copiii născuți începând cu data de 01.08.2017 este disponibilă introducerea în
RENV a vaccinărilor corespunzatoare schemei de vaccinare conform PNV (vârsta de
vaccinare 2, 4, 11 luni) pentru vaccinul pneumococic.
Acest vaccin NU va fi disponibil pentru introducere în RENV pentru copiii născuți înaintea
datei de 01.08.2017 în rubrica Tip vaccinare – conform PNV și nici în rubrica Tip
vaccinare – vaccin opțional.
Vaccinarea opțională cu vaccin pneumococic se va înscrie în Carnetul de vaccinare al
copilului, dar nu se va înscrie în RENV, momentan neexistând posibilitatea înregistrării
aceluiași tip de vaccin în două categorii (PNV și opțional).
Vaccinul ROR în campania suplimentară
Vaccinarea ROR se introduce în RENV astfel:
-

Pentru copiii restanțieri de orice vârstă, mai mare de 12 luni sau 5 ani – se va
selecta Tip vaccinare – conform PNV, apoi se va selecta vârsta de vaccinare
corespunzătoare dozei administrate și se vor înregistra restul informaților.

-

Pentru copiii 9-11 luni, vaccinați în campania suplimentară – se va selecta Tip
vaccinare – vaccinare în situatii epidemiologice deosebite – apoi se vor înscrie
corect toate informațiile cerute în fișă

Vaccinul dTPa conform PNV pentru copiii în vârstă de 14 ani
Se va crea fișa copilului*(dacă nu există deja) și i se va adăuga vaccinul corespunzător –
Tip vaccinare - Conform PNV- Vârsta de vaccinare – 14 ani – Tip vaccin – dTPa.
* Această fișă poate fi actualizată dacă se dețin datele vaccinale ale copilului.
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