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Reluarea campaniei de vaccinare anti-HPV pentru fetele din grupa de vârstă 11-14 ani
reprezintă o oportunitate pentru recăpătarea încrederii populației în acest vaccin. Chiar și în
condițiile în care se derulează simultan și campania de vaccinare anti-COVID-19,
administrarea acestui vaccin constituie o prioritate de sănătate publică în România.
Societatea de Obstetrică și Ginecologie din România și Societatea Națională de Medicina
Familiei recomandă părinților fetițelor din grupa de vârstă 11-14 să depună în continuare
cerere la medicul de familie pentru vaccinul anti-HPV. De asemenea, recomandă părinților
copiilor peste 12 ani să îi vaccineze pe aceștia anti-COVID-19.
În acest moment, în România, în contextul epidemiologic deosebit determinat de pandemia
de COVID-19, se desfășoară două campanii de vaccinare:
1. Campania de vaccinare curentă prin maternități și cabinetele de medicină de familie,
cu vaccinurile din Calendarul Național de Vaccinare (CNV)
2. Campania de vaccinare împotriva COVID-19, care se desfășoară în centre de
vaccinare, centre sau echipe mobile, drive-through și cabinete de medicină de familie.
Unul dintre vaccinurile care face parte din CNV este vaccinul anti-HPV 9-valent. Acesta a
început a fi administrat din anul 2020, la cererea părinților, fetelor care se află în grupa de
vârstă 11-14 ani.
În plus, Agenția Europeană a Medicamentului (EMA) a recomandat coborârea limitei
inferioare de vârstă la care poate fi administrat la 12 ani, pentru vaccinul anti-COVID-19
produs de firma Pfizer (Comirnaty).
Astfel, devine plauzibilă situația în care ambele vaccinuri, vaccinul anti-COVID-19 și vaccinul
anti-HPV 9-valent, să fie administrate concomitent.
Până în luna mai 2021, vaccinurile anti-COVID-19 au fost recomandate a se administra la un
interval de 14 zile de alte vaccinuri și doar în anumite situații, acest interval putea fi micșorat
din rațiuni de maximă precauție.
Dar, până în data de 14.06.2021, au fost administrate la nivel internațional 2,4 miliarde de
doze de vaccin anti-COVID-19. În acest fel, au fost colectate date substanțiale cu privire la
siguranța vaccinurilor anti-COVID-19 autorizate în prezent. Experiența extinsă cu vaccinurile
non-COVID-19 a demonstrat că imunogenitatea și profilurile evenimentelor adverse sunt în
general similare atunci când vaccinurile sunt administrate simultan, ca și atunci când sunt
administrate singure.
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În prezent, după updatarea recomandărilor de către CDC,
(https://www.cdc.gov/vaccines/covid-19/clinical-considerations/covid-19-vaccinesus.html?CDC_AA_refVal=https%3A%2F%2Fwww.cdc.gov%2Fvaccines%2Fcovid-19%2Finfoby-product%2Fclinical-considerations.html)
este acceptat faptul ca că nu există date care să contraindice administrarea concomitentă a
celor două vaccinuri. În același timp, vaccinarea pentru cele două patologii reprezintă o
prioritate de sănătate publică și o oportunitate de a recăpăta încrederea în vaccinuri și
vaccinare.
Societatea de Obstetrică și Ginecologie din România și Societatea Națională de Medicina
Familiei recomandă medicilor să NU contraindice administrarea simultană sau la orice
interval de timp a vaccinurilor anti-HPV și anti-COVID-19, în cazul în care apare această
oportunitate, copiilor, adolescenților sau adulților.
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