Febra tifoida
Febra tifoidă este o boală infecţioasă determinată de bacteria Salmonella typhi. Boala se
contactează prin ingerarea de hrana sau de apă contaminată.
Febra tifoida este caracteristica anumitor zone ale lumii, precum America Latina, America de
Sud, India, Pakistan sau Egipt, epidemia fiind alimentata de conditiile insalubre de viata si
nerespectarea normelor elementare de igiena. La nivel international, febra tifoida afecteaza peste
21 de milioane de oameni anual, iar circa 200.000 dintre acestia mor din cauza infectiei.
Deoarece bacteria este prezentă în fecale, infecţia se poate produce oriunde, dar mai ales în
locurile/ţările în care igiena publică sau personală este deficitară.
Transmiterea bolii se face prin: fecale, urină, secretii biliare, puroi
Surse de infectie sunt:
bolnavii de febră tifoidă
purtătorii de bacil tific asimptomatici
fosti bolnavi purtătorii temporari (elimină bacilul timp de trei luni)
fosti bolnavi purtătorii cronici (elimină bacilul timp de câtiva ani)
Simptome principale
Debutul bolii este lent la 70-80% dintre cazuri, principalele simptome sunt: dureri de cap, de
stomac, constipaţie sau diaree şi febra.
La 20% dintre cazuri debutul poate fi brusc cu: frisoane, dureri de cap intense, insomnia,
elemente tegumentare eruptive: rozeole tifice, febră ridicată (39°-40° C), apoi la sfârsitul primei
săptămâni de la îmbolnăvire se poate instala starea tifică (apatie marcata, obnubilare, delir).
Complicatii in febra tifoida
perforatie intestinală
abdomen acut chirurgical
hemoragie digestivă usoara secundară ulcerării vaselor din intestinul subtire
miocardita si/sau pericardinta toxica
hepatita toxica,
encefalita
poliradiculonevrita
Masuri de preventie
Prevenirea febrei tifoide este posibila prin vaccinare, recomandata in special persoanelor care
calatoresc sau locuiesc in regiuni cu risc crescut de imbolnavire. Vaccinul isi va face efectul daca
este administrat cu 1-2 saptamani inainte de calatorie. De asemenea, doua masuri esentiale de
evitare a imbolnavirii sunt: evitarea alimentelor si a bauturilor de provenienta nesigura,
respectarea normelor de igiena corporala si curatare a hranei inainte de consum.

Vaccinul tifoidic (impotriva febrei tifoide)
Este indicat pentru imunizarea activă împotriva febrei tifoide, în cazul persoanelor care
călătoresc într-o zonă endemic sau care trăiesc într-o zonă endemic.
Vaccinul nu oferă protecţie împotriva afecţiunilor determinate de Salmonella paratyphi sau de
alte tipuri de Salmonella, care nu determină febră tifoidică.
Doze şi mod de administrare
Pot fi vaccinati adulţii şi copii cu vârsta peste 2 ani cu o singură doză de 0,5 ml de vaccin.
Subiecţii care sunt expuşi în continuare riscului de a face febră tifoidă trebuie revaccinaţi
utilizând o singură doză de vaccin la un interval nu mai mare de 3 ani.
Vaccinul trebuie administrat cu cel puţin două săptămâni înainte de o potenţială expunere.
Contraindicaţii
Vaccinul nu trebuie administrat la subiecţii cu sensibilitate cunoscută la oricare dintre
componentele vaccinului sau la subiecţii care au prezentat manifestări de hipersensibilitate după
administrări anterioare. Temporar, vaccinarea trebuie amanata in cazul unei boli acute febrile
severe.
Precautii
Sarcina
Vaccinul trebuie administrat gravidelor doar atunci când este clar indicat şi doar după evaluarea
atentă a beneficiilor şi riscurilor potenţiale.
Alăptarea
Vaccinul nu trebuie administrat mamelor care alăptează, în afară de cazul când este absolut
necesar, cum ar fi în timpul unei epidemii şi în urma unei evaluări a riscurilor şi beneficiilor.
Reacţii adverse
Cele mai frecvente reacţii adverse după administrarea vaccinului sunt reacţiile locale (durere,
înroşire, hematom, induraţie, inflamaţie) la locul administrarii.
Ca reactii generale, cele mai frecvente (1-10%) pot fi: dureri de cap, greata, varsaturi, diaree,
febra, dureri generalizate, stare generală de rău, mancarimi ale pielii.

