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Introducere  
Costul vaccinării unui copil este un document de sinteză redactat pentru a satisface o nevoie 

exprimată de actorii interesați din domeniul promovării și mobilizării de resurse, pentru a putea 

comunica mai bine costurile presupuse de vaccinarea unui copil din țările cu venit redus și mediu pe 

cap de locuitor (LMIC). Întocmit pe baza unui scheme de vaccinare standard pentru 2020, acest 

document indică valorile de referință ce se pot dovedi utile în scopuri de lobby și de strângere de 

fonduri. 

Costul vaccinării unui copil variază de la țară la țară din cauza diferențelor dintre  vaccinuri, dintre 

prețurile vaccinurilor negociate cu producătorii și cele dintre costurile de distribuție a vaccinurilor. 

Datele UNICEF referitoare la prețurile vaccinurilor și materialelor necesare injecției pot fi consultate 

public, însă informațiile privind costurile de distribuție au fost mai puțin accesibile până de curând. O 

analiză bibliografică sistematică și cuprinzătoare a făcut publice, recent, datele referitoare la costul 

distribuției vaccinului în cazul câtorva zeci de țări cu venituri mici și medii- LMIC1 . 

În acest document de sinteză, costurile de distribuție au fost asociate cu costurile materialelor 

necesare producției vaccinurilor și vaccinării pentru a extrage estimări privind costul total de 

distribuție pentru o schemă „standard” de imunizare destinată copiilor din țările cu venituri mici și 

medii. În 2020, costul mediu al schemei complete de vaccinare pentru copii mai mici de 24 de luni 

împotriva a 11 boli diferite este estimat la 58 de $ în cazul unor state cu venituri mici și medii care 
 

1 Vaughan K, Ozaltin A, Mallow M, Moi F, Wilkason C, Stone J, Brenzel L. The costs of delivering vaccines in low- and middle-income 



2  

countries: Findings from a systematic review. Vaccine X. 2019 iulie 15;2 
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achiziționează vaccinuri prin intermediul UNICEF. Intervalul de costuri în aceste țări se situează între 

37  și 101 dolari pentru schema completă de vaccinare pentru copiii de mai puțin de 24 de luni, ceea 

ce reflectă diferențele în materie de costuri de distribuție dintre diverse sisteme. 
 

 

Secțiunea A: Estimări  

Vaccinuri 

Schema „standard” estimată de imunizare cuprinde cele mai frecvente vaccinuri administrate în 

țările care se aprovizionează prin UNICEF. Numărul de doze estimate pentru fiecare copil, ratele de 

pierderi vaccinale și prețurile per doză ale vaccinurilor din această schemă sunt indicate în Tabelul 1. 

Aproximativ 70 de țări obțin vaccinuri la prețurile stabilite prin consultare cu Gavi, Alianța 

Vaccinurilor. Aceste prețuri au fost utilizate pentru vaccinurile corespunzătoare2. În cazul vaccinurilor 

care nu beneficiază de prețuri Gavi, s-a folosit prețul mediu la diversele produse achiziționate de 

către UNICEF3. 

 

 

2 Prețurile Gavi sunt disponibile pentru următoarele vaccinuri: DTP-HepB-Hib, HPV, IPV, meningococic A, vaccinul oral anti-holeră, 
PCV, rotavirus, febră galbenă, rujeolă și rubeolă, encefalită japoneză și vaccinuri antitifoide 
conjugate(https://www.unicef.org/supply/media/2471/file/Gavi-product-menu-April2020.pdf) 
3 https://www.unicef.org/supply/pricing-data 

http://www.unicef.org/supply/media/2471/file/Gavi-product-menu-April2020.pdf)
http://www.unicef.org/supply/pricing-data


3  

 
 

Tabelul 2 indică estimările pentru vaccinurile recomandate în anumite zone geografice cu risc ridicat 

și pentru vaccinul împotriva Virusului Papilloma Uman (HPV). Vaccinul HPV a fost prevăzut pentru a fi 

administrat doar fetelor de vârstă adolescentă4. 
 

Costul de procesare al UNICEF se ridică la 3,5 % din prețul vaccinurilor pentavalent, pneumococic 

conjugat, polio injectabil, rotavirus, tifoid și vaccinului împotriva Virusului Papilloma Uman (HPV). 

Costul de procesare este de 4,5 % din prețul vaccinului Bacille Calmette Guerin (BCG), al celui pentru 

hepatita B, polio oral, rujeolă și rubeolă, difterie-tetanos-pertussis (DTP), encefalită japoneză și 

vaccinul meningococic de tip A56. 
 

Costul de transport este estimat la 5% din preț pentru toate vaccinurile. 
 
 
 
 
 
 
 

4 Deși unele țări cu venituri ridicate asigură vaccinarea HPV și pentru băieți, acest sistem nu a fost încă pus în aplicare în nicio țară cu 
venituri mici sau medii 
5 https://www.unicef.org/supply/procurement-services 
6 https://www.unicef.org/supply/handling-fees 

http://www.unicef.org/supply/procurement-services
http://www.unicef.org/supply/handling-fees
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Tabelul 1. Schema „standard” de imunizare luată în calcul pentru copiii de mai puțin de 24 luni 
 

Antigen Numărul de doze 
din schemă 

Seringă 
pentru 
injecții* 

Seringă 
pentru 

reconstituire 

Număr de 
doze per 
eprubetă 

Pierderi 
vaccinale** 

Prețul per doză 
($) în 2020 

În primul an de viață       

Bacille Calmette Guerin (BCG) 1 X X 20 50% 0,16 

Doza de la naștere anti hepatita B 
(HepB)  

1 X  10 25% 0,25 

Polio oral (OPV) 3   10 25% 0,10 

Pentavalent (DPT-HepB-Hib) 3 X  10 25% 0,70 

Pneumococic conjugat (PCV13) 3 X  1 5% 3,30 

Polio injectabil (IPV) 1 X  10 25% 1,96 

Rotavirus*** 2   1 5% 2,29 

Rujeolă-rubeolă (RR) 1 X X 10 25% 0,66 

În al doilea an de viață       

Rujeolă-rubeolă (RR) 1 X X 10 25% 0,66 

Difterie-tetanos-pertussis (DTP) 1 X  10 25% 0,18 

 
Hib: Haemophilus influenzae de tip b, PCV13: Vaccin pneumococic conjugat 13 valent  

*Seringa pentru injecții pentru BCG are capacitate de 0,05 ml. Seringile pentru injecții pentru toate celelalte vaccinuri au 0,5 ml. 

** WHO, Revising global indicative wastage rates: a WHO initiative for better planning and forecasting of vaccine supply needs, Concept 

note, 8 aprilie 2019 

*** Rotarix la prețul de 1,88 € per doză. Prețul exprimat în dolari americani reflectă conversia la rata de schimb de 1,218 USD/EUR, ceea 

ce reprezintă o medie măsurată pe o perioadă de 5 ani (ratele de schimb ale valutelor străine conform proiecțiilor Bloomberg) 
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Tabelul 2. Vaccinurile administrate în anumite zone geografice și vaccinul împotriva Virusului Papilloma 
Uman pentru fete 

 

 
Antigen 

Numărul de 
doze din  
schemă 

Seringă 
pentru 
injecții 

Seringă pentru 
reconstituire 

Număr de 
doze per 
eprubetă 

Pierderi 
vaccinale 

Prețul per doză 
($) în 2020 

Vaccinuri utilizate în anumite 
zone geografice 

      

Febră galbenă 1 X X 10 25% 1,17 

Encefalită japoneză 1 X X 5 10% 0,45 

Vaccinul meningococic de tip A 1 X X 10 25% 0,54 

Febră tifoidă 1 X  10 25% 1,50 

Adolescente       

Virusul Papilloma Uman (HPV) 2 X  1 5% 4,60 
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Dispozitive pentru injecții 
 

Estimările privind valorile parametrilor pentru dispozitivele de injectare sunt indicate în Tabelul 3. 

 
Tabelul 3: Valorile estimate ale parametrilor pentru dispozitivele de injectare 

Parametru Valoare 

Seringi pentru injecții  

Preț unitar pentru seringa pentru injecții BCG ($, în 2020) 0,036 

Preț unitar pentru seringa pentru injecții de 0,5 ml ($, în 2020) 0,037 

Pierderi seringi injectare 5% 

Seringi pentru reconstituire  

Preț unitar pentru seringa pentru reconstituire ($, în 2020) 0,042 

Pierderi seringi pentru reconstituiri 5% 

Seifuri  

Preț unitar pentru seifuri (5 litri) 0,557 

Capacitatea seifului (nr. de seringi) 100 

Costuri de transport și manipulare  

Taxă de transport pentru dispozitivele de injectare 30% 

Costuri de procesare al UNICEF pentru dispozitivele de injectare  8% 
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Cost de distribuție 

Costurile de distribuție, denumite și costuri 
operaționale, sunt definite drept costuri 
asociate cu livrarea vaccinurilor, fără a lua în 
calcul costul vaccinurilor (Caseta 1). Studiile 
unei ample analize sistematice a peste 15.000 
de resurse publicate și nepublicate privind 
costul de distribuție a vaccinurilor din statele 
cu venituri mici și medii (între 2005 și 2019)7 
au fost stocate într-o bază de date online ușor 
de utilizat8. Portnoy și colegii săi au extrapolat 
date din acea bază de date și au estimat un 
cost mediu de distribuție de 1,87 $ per doză 
în rândul tuturor statelor cu venituri mici și 
medii, cu 95 % interval de incertitudine între 
0,64 $ și 4,38 $.9 

7 Vaughan K, Ozaltin A, Mallow M, Moi F, Wilkason C, Stone J, Brenzel L. The costs of delivering vaccines in low- and middle-income countries: Findings 
from a systematic review. Vaccine X. 2019 iulie 15;2. 
8 Catalogul  costurilor de distribuție a vaccinurilor: http://immunizationeconomics.org/ican-idcc 
9 Au fost utilizate tehnici de modelare bayesiene a meta-regresiei pentru a extrapola datele privitoare la costuri la statele cu venituri mici și medii, 

neexistând  studii în materie disponibile. Pentru modelare au fost utilizate doar studii privind distribuția vaccinurilor de rutină la copii sub 5 ani, 
care au specificat categoriile de cost în estimări. Au fost folosite date din 29 de studii efectuate în 24 de țări, care au generat 52 de estimări ale 
costului per doză. Referință: Portnoy A, Vaughan K, Clarke-Deelder E, et al. Producing Standardized Country-Level Immunization Delivery Unit Cost 
Estimates, Pharmacoeconomics. 2020;10. 

 

Costul de livrare poate cuprinde oricare dintre următoarele 

elemente recurente și esențiale: 

1. Resurse umane 

2. Diurnă și indemnizații pentru transport 

3. Echipamente necesare lanțului frigorific 

4. Vehicule, transport și carburant 

5. Managementul programului 

6. Instruire și consolidarea capacității 

7. Mobilizare socială și advocacy 

8. Gestionarea deșeurilor 

9. Clădiri, utilități și alte costuri comune 

10. Monitorizarea bolilor prevenibile prin vaccinare 

11. Monitorizarea evenimentelor adverse în urma vaccinării 

Caseta 1: Definiția costurilor de livrare a vaccinurilor 

http://immunizationeconomics.org/ican-idcc
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Vaccinul HPV a început să fie introdus doar de curând în schemele obișnuite ale statelor cu venituri 

mici și medii. Țările folosesc diverse strategii de distribuție a vaccinului HPV, inclusiv prin intermediul 

școlilor, unităților sanitare, serviciilor comunitare și cu ocazia zilelor oficiale în care se sărbătorește 

ziua sănătății copiilor și tinerilor. Costurile variază în funcție de strategia aplicată; este de așteptat ca 

distribuția în școli să fie mai costisitoare decât livrarea în unitățile sanitare deoarece este necesară 

implicarea profesorilor și deplasarea personalului sanitar în școli. Cum încă nu există studii detaliate 

privind costul livrării vaccinului HPV administrat în schema obișnuită, se presupune că prețul per 

doza livrată echivalează cu acela pentru copiii sub 24 de luni. 
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Secțiunea B: Costuri per copil  

Costul vaccinării complete a unui copil, potrivit schemei „standard”, se regăsește în Tabelul 4. Costul 

vaccinurilor și materialelor de injectare pentru un copil sub 12 luni este de 25 $. Dacă se adaugă și 

costurile de livrare, prețul total este de 53 $ pentru fiecare copil (intervalul 35 $ – 91 $). Dacă se 

adaugă costurile vaccinurilor RR și DTP din al doilea an de viață, costul total pentru fiecare copil se 

ridică la 58 $ (intervalul 37 $ – 101 $). 

Costul vaccinurilor specifice pentru anumite zone geografice și pentru HPV se regăsesc în Tabelul 5. 

De exemplu, pentru o țară în care se administrează vaccinuri împotriva febrei galbene, meningitei de 

tip A și HPV, costul vaccinării complete a unui băiat se ridică la 64 $ (intervalul 41 $ – 112 $), iar 

pentru o fată, la 79 $ (intervalul 53 $ – 131 $). 
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Tabelul 4: Costul pentru schema de vaccinare standard completă a fiecărui copil < 24 luni (în $, în 2020) 
 

Antigen 
 

Costul 
vaccinului 

Costul 
materialelor de 
injectare 

Costuri totale 
aferente 
vaccinului și 
materialelor de 
injectare 
 

Costurile 
medii de 
livrare 

 
Total 

În primul an de viață      

Bacille Calmette Guerin (BCG) 0,33 0,07 0,40 1,87 2,27 

Doza de la naștere anti hepatita B 
(HepB) 

0,35 0,05 0,41 1,87 2,28 

Polio oral (OPV) 0,42 - 0,42 5,61 6,03 

Pentavalent (DPT-HepB-Hib) 2,98 0,16 3,16 5,61 8,77 

Pneumococic conjugat (PCV13) 11,26 0,16 11,44 5,61 17,05 

Polio injectabil (IPV) 2,78 0,05 2,84 1,87 4,71 

Rotavirus 5,21 - 5,21 3,74 8,95 

Rujeolă-rubeolă (RR) 0,94 0,07 1,02 1,87 2,89 

Subtotal: În primul an de viață 24,26 0,57 24,90 28,05 52,95 

În al doilea an de viață      

Rujeolă-rubeolă (RR) 0,94 0,07 1,02 1,87 2,89 

Difterie-tetanos-pertussis (DTP) 0,25 0,05 0,31 1,87 2,18 

Subtotal: În al doilea an de viață 1,19 0,13 1,33 3,74 5,07 

TOTAL 25,45 0,70 26,23 31,79 58,02 
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Tabelul 5: Costul pentru schema de vaccinare a copiilor cu vaccinuri specifice zonei geografice și cu HPV 
($, în 2020) 

 

 
Antigen 

 
Costul 
vaccinului 

Costul 
materialelor 
de injectare  

Costul total 
pentru 

furnizarea 
vaccinului și 

injecției 
 

Costurile 
medii de 
livrare 

 
Total 

Febră galbenă 1,66 0,07 1,80 1,87 3,61 

Encefalită japoneză 0,54 0,08 0,65 1,87 2,50 

Vaccinul meningococic de 
tip A 

0,77 0,07 0,88 1,87 2,72 

Febră tifoidă 2,13 0,05 2,26 1,87 4,06 

Adolescente      

Virusul Papilloma Uman 10,47 0,11 11,05 3,74 14,33 



 

 
 

Concluzie  

 
Bazat pe cele mai fiabile date disponibile, documentul de față indică valori de referință pentru costul 

distribuției vaccinurilor în statele cu venituri mici și medii în 2020. Întrucât costurile variază de la o 

țară la țară, valorile de referință nu pot fi utilizate pentru a planifica și bugeta schema de vaccinare 

din nicio țară anume. Aceste valori au, însă, menirea de a oferi indicații orientative privind necesarul 

de resurse pentru vaccinarea completă a unui copil, luând în calcul atât materialele necesare 

producției vaccinurilor și vaccinării cât și serviciile de distribuție. Intervalele precizate sunt relativ 

vaste, ceea ce reflectă diferențele considerabile dintre costurile de livrare dintre țări. 

UNICEF promovează integrarea serviciilor de imunizare în cadrul altor intervenții de îngrijiri medicale 

primare. Intervențiile în materie de alimentație, precum monitorizarea creșterii, consilierea 

nutrițională pentru sugari și copii de vârste mici, suplimentarea vitaminei A și deparazitarea, sunt 

indicate în special cu rol complementar vaccinării. În scopul prevenirii malariei se pot distribui plase 

pentru pat tratate cu insecticide cu ocazia vizitelor destinate vaccinării. Înregistrarea nașterii la data 

administrării primului vaccin poate oferi avantaje mult mai semnificative și cu arie largă de aplicare. 

Costurile de livrare riscă să crească doar în cazuri izolate, dacă la vizita medicală dedicată imunizării 

se produc și alte intervenții. Astfel, costul materialelor rămâne factorul cel mai important.  Mai multe 

studii au arătat că furnizarea integrată a serviciilor este eficientă din punct de vedere a costurilor 

comparativ cu furnizarea separată a intervențiilor medicale. 
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Pentru detalii suplimentare, contactați-o pe Ulla Griffiths, Secția pentru Sănătate, UNICEF, New York (ugriffiths@unicef.org) 
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