
ÎNTREBĂRI DIN PARTEA COMUNITĂȚII MOBILE 

 

1. Cât de periculos este să faci acest nou vaccin? 

Toate vaccinurile împotriva corona sunt bine cercetate și se bazează pe date științifice dovedite 
temeinic. 

Efectele adverse ale vaccinurilor împotriva corona sunt în mare parte aceleași ca în cazul oricărui 
alt vaccin. Uneori, sistemul imunitar se activează prea mult din cauza vaccinării și poate provoca 
unele efecte secundare, cum ar fi inflamații locale sau febră, dar acestea sunt de departe pe 
termen scurt. Rareori, vaccinarea poate declanșa o reacție autoimună mai puternică, care poate 
provoca febră pe termen lung, dureri articulare sau simptome la nivelul organelor, cum ar fi 
inflamarea mușchiului cardiac (miocardita). Probabilitatea este mai mare ca aceste simptome să 
fie cauzate de infecția naturală decât de vaccinare. Decesul după orice vaccinare este extrem de 
rar și este întotdeauna studiat cu mare atenție pentru a se stabili dacă există o legătură de 
cauzalitate reală. 

 

2. Dacă am avut deja corona, mai trebuie să fac vaccinul? 

Infecția corona te protejează doar câteva luni de următoarea infecție corona. Puteți face vaccinul 
după 4-6 luni de la infecția corona. 

 

3. Există vreo diferență între Pfizer și Moderna? 

Vaccinarea Moderna poate provoca rareori inflamări ale inimii la bărbați și nu se administrează la 
băieți/bărbați cu vârsta sub 30 de ani. Infecția corona provoacă ea însăși inflamarea inimii mai des 
decât vaccinul. 

 

4. Este sigur să se administreze vaccinul la copii? 

Decizia de a vaccina copiii se bazează întotdeauna pe studii de siguranță, care arată o rată scăzută 
de reacții adverse la copii. Vaccinarea este întotdeauna voluntară. 

 

5. Este acest vaccin creat pentru a distruge omenirea? 

Acest comentariu nu se bazează pe date științifice actuale aprobate și nu este adevărat. Sursele pe 
care le puteți consulta sunt, de exemplu, OMS, CDC (Centrele pentru controlul bolilor), ECDC 
(Centrul European de Prevenire și Control al Bolilor), THL. 

 

 

https://thl.fi/en/web/infectious-diseases-and-vaccinations/what-s-new/coronavirus-covid-19-latest-updates/vaccines-and-coronavirus/mrna-vaccines-faq
https://thl.fi/en/web/infectious-diseases-and-vaccinations/what-s-new/coronavirus-covid-19-latest-updates/vaccines-and-coronavirus/mrna-vaccines-faq
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/safety/safety-of-vaccines.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/safety/safety-of-vaccines.html
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/covid-19-vaccines
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/index.html
https://www.ecdc.europa.eu/en/covid-19/prevention-and-control/vaccines
https://www.ecdc.europa.eu/en/covid-19/prevention-and-control/vaccines
https://thl.fi/en/web/infectious-diseases-and-vaccinations/what-s-new/coronavirus-covid-19-latest-updates/vaccines-and-coronavirus/getting-vaccinated-against-covid-19-how-why-and-when-


6. Cred că acest vaccin va duce la modificarea genetică a corpului meu, este 
adevărat? 

În cazul în care vă faceți griji cu privire la „noile” vaccinuri cu ARNm, cum ar fi Pfizer și Moderna, 
putem spune următoarele: Tehnologia ARNm nu a fost creată pentru corona19, ci este studiată de 
ani de zile. Tehnologia nu modifică și nici măcar nu se ocupă cu materialul genetic uman, care este 
ADN-ul. Folosește ARNm pentru a transmite mesajul către celule pentru a începe să producă 
proteina spike pentru corona19, care apoi declanșează răspunsul imunitar al organismului. Unii 
numesc vaccinul terapie genetică, dar acest lucru nu este adevărat, deoarece vaccinul nici măcar 
nu atinge informația noastră genetică. 

 

7. Ce i-ați spune unei persoane căreia îi este frică să facă vaccinul? 

Este normal să ezitați în fața unor chestiuni care sunt noi. Există o mulțime de informații greșite 
publicate despre vaccinări. Vaccinările au prevenit milioane de decese cauzate de boli infecțioase 
în întreaga lume. Aproape toți medicii se vaccinează și administrează vaccinuri copiilor lor. De ce 
am face acest lucru dacă am crede că este dăunător? În schimb, noi credem în știință și luăm 
decizii în mod informat. Este de datoria noastră să îi convingem și pe ceilalți cu privire la 
medicamentele care salvează vieți. Aveți încredere în noi să vă prescriem antibiotice, de ce nu și 
vaccinuri? 

 

8. Va trebui să ne vaccinăm în fiecare an? 

Nu știm încă acest lucru, dar corona ar putea deveni precum gripa și ar putea necesita vaccinare în 
fiecare an. 

 

9. Este adevărat că vaccinul împotriva corona19 afectează fertilitatea? 

Vaccinurile Pfizer și Moderna au provocat neregularități menstruale, adică sângerările lunare ale 
unor femei pot apărea în momente eronate timp de câteva luni. Acest lucru nu a afectat 
fertilitatea în studiile efectuate. 

 

 

Întrebări la care a răspuns Terhi Heinäsmäki, medic specialist  

în boli infecțioase în orașul Helsinki 

 

 


