
DREPT LA REPLICĂ 

 

Având în vedere articolul publicat în ziarul Est News “O bârladeancă mușcată de câine, 

indignată că medicii nu i-au făcut testare la vaccinul antirabic, se plânge de dureri de mușchi și 

oase” ce susține că echipa medicală din cadrul Spitalului Municipal “Elena Beldiman” Bârlad a 

administrat vaccinul antitetanic și antirabic  fără testare determinand astfel stare de rău și mialgii, 

fără ca reportul Est News să solicite un punct de vedere al specialiștilor în domeniu, facem 

urmatoarele precizari: 

 Dată fiind gravitatea rabiei (turbării) și inexistența unui tratament, nu există contraindicații 

în administrarea vaccinului antirabic (indiferent de tipul acestuia);  

 Schema de administrare după protocolul Essen (OMS 1988) constă în câte o injecție 

intramusculară sau subcutanată în zilele 0,3,7,14,28 sau opțional 90; 

 Nu necesită cu strictețe un mod de aplicare, fiecare pacient reprezentând un caz aparte 

în funcție de gravitatea mușcăturii, locul acesteia, date despre animal și posibilitatea de 

supraveghere a animalului; 

 Pacienta în cauză a fost examinată și vaccinată conform protocolului existent în spital, 

intocmit conform recomandărilor naționale; 

 Nu există și nu se poate efectua testare la vaccin; 

 Postvaccinal pot aparea efecte adverse, menționate de fiecare producator de vaccinuri, 

ce pot fi urmatoarele:  

                   - reacție inflamatorie locală, mialgii, febră (1 din 10 persoane)  

                   - reacăii alergice +/- tulburări respiratorii (1 din 100 persoane) 

                   - convulsii, encefalopatie (1 din 100.000 persoane) 

 Aceste reacții adverse nu țin de modul de administrare al vaccinului, ci de reactivitatea 

organismului fiecărui pacient; 

 Pacientei în cauză i s-a explicat că vaccinarea este profilactică în condițiile în care rabia 

este o boala mortală, a fost evaluată în cazul apariției mialgiilor, acestea fiind fără răsunet 

biologic sau semne de miozită (creatinkinaza normală) și i s-a recomandat tratament 

simptomatic; 

 Hotârârea de începere sau întrerupere a vaccinării aparține medicului specialist-boli 

infecțioase în funcție de informațiile oferite de pacient despre starea de sănătate a 

animalului, posibilitatea de urmărire a animalului, informații despre statusul vaccinal al 

animalului; 

Menționăm că în Secția de Boli Infectioase a Spitalului “Elena Beldiman” Bârlad se 

vaccinează anual în medie 576 de pacienți, fără reacții adverse la vaccinul antirabic cu 

excepția unei singure paciente ce a prezentat eritem la locul vaccinării.  
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