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1. Preventia prin responsabilizare
Inca din cele mai indepartate timpuri, oamenii au fost preocupati de gasirea unor
mijloace simple, disponibile si eficace de prevenire a imbolnavirilor, la care sa aiba acces
cat mai multi dintre semenii lor. Ca si repere importante, evolutive, putem aminti accesul la
apa potabila (un deziderat universal valabil, in toate timpurile), igiena (avandu-l ca si
exponent de baza pe medicul vienez Ignaz Semmelweiss, care a introdus pentru prima data
conceptul de igiena a mainilor, asepsie -el fiind si autorul primului studiu oficial randomizat
din medicina) si aparitia vaccinurilor, fiind urmate cronologic, la distanta de peste 100 de
ani, de aparitia primului antibiotic, Penicilina.
Odata cu introducerea vaccinurilor in uzul uman si animal, alaturi de celelate metode de
preventie (igiena, educatie, etc), s-a observat indubitabil scaderea mortalitatii infantile cu
aproximativ 50% si cresterea sperantei de viata de la 31 de ani in anul 1900 la 70 de ani in
anii 2000.
Cronologic, putem ordona aparitia vaccinurilor astfel :
- la sfarsitul secolului al XVIII –1796- vaccinul antivariolic, ce a dus in prezent la
eradicarea variolei !!!
- unul dintre momentele cele mai importante si convingatoare ale vaccinologiei l-a
reprezentat descoperirea de catre prof. Louis Pasteur a vaccinului antirabic (utilizat

preventiv, ce insa ramane si in prezent singurul mijloc de tratament), calea vaccinologiei
este deschisa in mod stiintific si dovedit eficace.
-

1879 – holera, o afectiune mortala

-

1881 - antrax

-

1888 – difterie

-

1890 – tetanos

-

1896 – febra tifoidă

-

1897 – pesta

-

1926 – tuse convulsivă (in anul se va asocia cu anatoxina difterica cu cea tetanica si cu
vaccinul pertussis, aparand astfel primul vaccin DTP)

-

1927 – tuberculoză (vaccinul Calmette-Guerin, pornind de la un tip de Mycobacterium
bovis patogen izolat dintr-o leziune de mastita tuberculoasa a unei vaci)

-

1932 – febra galbenă

-

1937 – tifos

-

1945 – gripa (la 27 de ani de la marea epidemie de gripa spaniola din 1918)

-

1952 – poliomielita VPI (aparitia acestui vaccine constituind o « revolutie » in profilaxia
unei infectii puternci invalidante, fara tratment etiologic)

-

1954 – encefalita japoneza

-

1957 – adenovirus 4 și 7

-

1962 – poliomielita VPO

-

1964 – rubeola

-

1967 – oreion

-

1970 – rujeola (cu asocierea rujeola, rubeola, oreion, utilizatra si in prezent, ce au
contribuit la scadera importanta a mortalitatii infantile si a ratei de malformatii fetale)

-

1974 – varicela

-

1978 – pneumococ

-

1981 – meningita meningococica (conducand la scaderea morbiditaii prescolare si
scolare)

-

1982 – hepatita virala B –plasma pacienti
1985 –hepatita virala B prin recombinare genetica (prin utilizarea in cazul

nou-nascutilor,copiilor si/sau adolescentilor cu administrare a 3-4 doze, se ajunge la o
eficacitate de peste 84% în prevenirea infectiei cu VHB, eficacitate peste 80% în
prevenirea aparitiei hepatitei cronice B; de asemenea, administrat copiilor cu mame
AgHBs positive are o eficacitate de 62-92%, augmentata prin asocierea cu
imunoglobulina anti-HB(IGHB).
-

1987- Haemophiluus influenza tip b

-

1998 – hepatita virala A, borelioza, rotavirus

-

1998 : HPV (cu rol in prevenirea infectiei cu virusul papiloma uman si, astfel aparitia
cancerului de col uterin),

-

2015 : Ebola
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