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Milioane de oameni părăsesc Ucraina pentru 
a fi în siguranță, iar majoritatea sunt femei și 
copii care alcătuiesc cel mai vulnerabil grup. 
Oferirea de informații importante mamelor și 
altor persoane care au copii în grijă este vitală 
pentru a asigura sănătatea și bunăstarea celor 
mici. Imunizarea și alăptarea sau practicile 
alternative de alimentație sunt importante 
pentru întărirea sistemului imunitar și protecția 
copiilor împotriva malnutriției și a infecțiilor 
periculoase. Imunitatea (anticorpii) din laptele 
matern este esențială pentru dezvoltarea unui copil. Pe lângă aceasta, vaccinarea 
produce ulterior mai mulți anticorpi și stimulează rezistența sistemului imunitar 
împotriva bolilor periculoase, ajutându-l să ducă o viață sănătoasă.

Vaccinurile sunt cel mai eficient instrument pentru prevenirea infecțiilor grave, 
precum rujeola sau poliomielita. Totuși, în pofida faptului că vaccinurile s-au 
dovedit eficiente în salvarea a milioane de vieți anual, unele persoane au 
îngrijorări despre siguranța și eficiența vaccinurilor. Aceste preocupări au crescut 
de curând din cauza răspândirii informațiilor false, fapt care rămâne extrem de 
relevant în contextul crizei umanitare actuale. 

Mulțimile de oameni și accesul limitat la apă potabilă și condiții de igienă 
facilitează răspândirea virușilor și a bacteriilor. Pe lângă aceasta, stresul, mediul 
ostil și lipsa de spații adaptate nevoilor pot afecta în mod grav practicile de 
alăptare, punând în pericol alimentația, sănătatea și supraviețuirea copilului. De 
asemenea, mamele ajung la centrele de primire extenuate, traumatizate și fără 
produse alimentare adecvate, ceea ce le afectează negativ încrederea că pot 
produce lapte matern și le subminează eforturile de a-și alăpta copiii. 

De aceea, dumneavoastră jucați un rol primordial în promovarea vaccinării, 
a alăptării și a altor practici de sănătoase de nutriție. Îndrumările și sfaturile 
dumneavoastră sunt esențiale pentru mame și copii în accesarea informațiilor și 
a serviciilor de prim-ajutor. Totuși, puteți avea la dispoziție timp limitat pentru a 
interacționa cu ei. Prin urmare, trebuie să utilizați cât mai eficient timpul pentru 
a crea o relație de încredere, pentru a discuta despre preocupările și întrebările 
lor și a le orienta spre resurse și servicii disponibile.

INTRODUCERE

© UNICEF/UN0603883/Moskaliuk



5

DE CE SUNT VACCINURILE IMPORTANTE ÎN CONTEXTUL 
ACTUALEI CRIZE UMANITARE?

Infecțiile foarte contagioase, precum rujeola și poliomielita afectează în mare parte 
copiii nevaccinați sau pe cei care nu au avut posibilitatea de primi toate vaccinurile. 
În februarie 2022, în Ucraina au fost confirmate două cazuri de poliomielită, iar în 
zonele unde s-au confirmat aceste cazuri au fost desfășurate campanii de vaccinare 
de recuperare în rândul populației. Totuși, aceste campanii nu au fost finalizate și 
în ultimele săptămâni au apărut mai multe cazuri de poliomielită. Vaccinarea este 
singura modalitate de prevenire a poliomielitei, o infecție periculoasă care poate 
cauza paralizie și ulterior poate duce la dizabilitate și deces.

Rujeola este o infecție cu una dintre cele mai înalte rate de transmitere. În spații 
închise și restrânse, cum sunt centrele de primire închise, virusul poate infecta 
rapid toate persoanele fără imunitate. O persoană infectată cu rujeolă poate 
infecta 12-18 persoane. Deși mulți recunosc rujeola după erupțiile cutanate, 
aceasta are și alte simptome, inclusiv febră mare, pneumonie, complicații la nivel 
respirator și neurologic. Poate fi chiar fatală în cazurile mai grave. Având în vedere 
că în Ucraina rata de vaccinare împotriva rujeolei este mică, copiii care nu au fost 
complet vaccinați rămân în pericol de infectare.

Din fericire, rujeola și poliomielita pot fi prevenite cu ușurință prin intermediul 
vaccinurilor. Prin urmare, sprijinul dvs. în promovarea vaccinării, inclusiv contra 
rujeolei și a poliomielitei, va fi esențial pentru protecția copiilor expuși riscului.

CE VACCINURI AR TREBUI RECOMANDATE ÎN CONTEXTUL 
ACTUALEI CRIZE UMANITARE?

În această criză umanitară, copiii sunt în special vulnerabili în fața rujeolei și a 
poliomielitei. Prin urmare, sfaturile dvs. cu privire la vaccinarea împotriva acestor 
boli, în conformitate și în colaborare cu guvernele naționale, vor fi esențiale pentru 
salvarea vieților a mii de copii care deja suferă enorm în urma conflictului militar. 

Pe lângă promovarea vaccinurilor contra rujeolei și a poliomielitei, este esențial 
să li se recomande părinților sau rudelor să respecte calendarul de imunizare al 
țării gazdă, cu excepția cazurilor în care sunt emise noi instrucțiuni de vaccinare. 
Copiilor ar trebui să li se administreze toate vaccinurile recomandate pentru vârsta 
lor, chiar și atunci când sunt plecați din Ucraina. Vaccinurile lipsă sau cele amânate 
expun copilul la riscul de infectare cu o boală contagioasă, spitalizare și deces.

PROMOVAREA VACCINĂRII ÎN CONTEXTUL 
ACTUALEI CRIZE UMANITARE
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În acest moment de criză, este în mod special important să vaccinați copilul 
împotriva bolilor grave, inclusiv împotriva rujeolei și a poliomielitei.

Vaccinarea împotriva rujeolei și a poliomielitei este în special recomandată 
în contextul actualei crize umanitare din cauza nivelurilor scăzute de 
vaccinare împotriva acestor boli în Ucraina, fapt care a dus de curând la 
apariția unui focar de rujeolă și a actualei epidemii de poliomielită.

Un alt motiv important pentru care trebuie să vă vaccinați copilul este 
că unele comunități din țările ce găzduiesc persoanele care fug din 
Ucraina pot raporta și ele niveluri scăzute de vaccinare, ceea ce facilitează 
răspândirea bolilor.

Mulțimile de oameni, concentrarea oamenilor în spații închise și 
izolate, precum și condițiile de igienă și sanitare inadecvate favorizează 
răspândirea bolilor. Dacă copilul dvs. nu este vaccinat, este expus unui risc 
sporit de a fi infectat. 

Vaccinarea este extrem de importantă deoarece reprezintă o condiție 
pentru înscrierea în instituțiile școlare din multe țări din Europa și Asia 
Centrală. Dacă planificați să vă înscrieți copilul la o școală nouă, asigurați-
vă că i s-au administrat toate vaccinurile recomandate. 

În majoritatea țărilor gazdă, la înscrierea în instituția școlară ar putea să vi 
se solicite o dovadă a vaccinării. Dacă copilului dvs. i s-au administrat toate 
vaccinurile recomandate, dar nu puteți dovedi acest lucru, vi s-ar putea 
solicita să-l vaccinați din nou. În acest caz, nu vă îngrijorați, administrarea 
repetată a vaccinurilor care deja au fost efectuate este sigură.

Țineți minte că probabil nu veți avea mult timp pentru 
a interacționa cu refugiații. Prin urmare, asigurați-
vă că utilizați cele câteva minute în cel mai eficient 
mod pentru a discuta despre îngrijorările oamenilor 
prin intermediul unui dialog deschis, pentru a 
promova informațiile și mesajele principale legate de 
vaccinare și a-i orienta spre servicii de prim-ajutor. 
Puteți ajusta mesajele în funcție de cunoștințele, 
percepția și comportamentele părinților.  

PRINCIPALELE MESAJE DESPRE 
VACCINAREA COPIILOR

!

!
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Vaccinurile contra rujeolei și poliomielitei sunt recomandate tuturor 
copiilor care nu au urmat procesul complet de imunizare sau nu pot dovedi 
că au fost vaccinați împotriva acestor boli. Aceste vaccinuri sunt sigure și 
extrem de eficiente în prevenirea rujeolei și, respectiv, a poliomielitei. 

Vaccinurile împotriva rujeolei și poliomielitei pot fi administrate în aceeași 
zi, fără a fi necesară o pauză între acestea. 

Rujeola este o boală extrem de contagioasă cauzată de un virus. Aceasta 
poate fi transmisă altora atunci când persoana infectată tușește sau strănută.

Virusul rujeolei poate trăi în aer până la două ore. Boala este atât de 
contagioasă încât o persoană infectată cu rujeolă poate infecta 12-18 
persoane neimunizate. Chiar dacă mulți recunosc boala după erupțiile 
cutanate cauzate pacientului, rujeola poate provoca multe alte simptome, 
inclusiv febră mare, tuse și rinoree. În cazuri grave, aceasta cauzează 
pneumonie, complicații de ordin respirator sau neurologic și poate fi 
fatală. Cea mai sigură metodă de protecție a copiilor împotriva rujeolei 
este vaccinarea.

Poliomielita este o boală gravă cauzată de un virus. Ea afectează sistemul 
nervos central și coloana vertebrală. Cele mai multe infecții poliomielitice 
nu manifestă simptome la primele etape, însă pot cauza paralizia brațelor și 
a picioarelor. Poliomielita este o afecțiune ce pune viața în pericol deoarece 
poate paraliza mușchii care facilitează respirația și poate cauza moartea. 
Boala se răspândește prin contactul cu masele fecale (scaun) ale unei 
persoane infectate. Acesta poate avea loc în urma consumului de alimente 
sau apă potabilă contaminate cu masele fecale. Nu există nici un tratament 
pentru poliomielită. Aceasta poate fi prevenită doar prin vaccinare. 

Asigurați-vă că schema de vaccinare a copilului dvs. este completă, 
conform programului de imunizare din țara gazdă. Chiar și în acest 
moment critic, nu omiteți sau amânați vaccinurile importante care pot 
asigura protecția copilului dvs. împotriva bolilor periculoase.

Atunci când omiteți sau amânați vaccinurile, copilul dvs. este în pericol de 
a se îmbolnăvi, având drept rezultat spitalizarea sau chiar decesul.

Mai multe informații privind programul de vaccinare al țării gazdă puteți 
afla pe site-ul Ministerului Sănătății sau în discuțiile cu prestatorii de 
servicii medicale din cadrul unei unități de asistență medicală primară sau 
al centrelor de plasament.
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PPROMOVAREA ALĂPTĂRII ȘI A NUTRIȚIEI COPIILOR 
MICI ÎN CONTEXTUL ACTUALEI CRIZE UMANITARE

DE CE ALĂPTAREA ȘI NUTRIȚIA COPIILOR MICI SUNT IMPORTANTE 
ÎN CONTEXTUL ACTUALEI SITUAȚII DE URGENȚĂ UMANITARĂ?

În timpul situațiilor de urgență, copiii sunt în mod special vulnerabili în fața 
malnutriției, a îmbolnăvirii și a decesului. Ei sunt foarte dependenți de mamele/
îngrijitorii lor întrucât sistemul lor imunitar este în curs de dezvoltare, iar corpul 
și creierul lor au nevoie de o alimentație corectă pentru o creștere și dezvoltare 
sănătoasă. Alăptarea și alimentația copiilor mici este o intervenție de prim-ajutor.  

Alăptarea este o sursă sigură, hrănitoare și accesibilă de nutriție pentru sugari 
și acționează drept scut protector împotriva bolilor și a decesului. Copiii care 
nu sunt alăptați sunt în mod special vulnerabili, întrucât mediul obișnuit pentru 
pregătirea în condiții igienice a preparatelor pentru sugari este perturbat. Acest 
fapt este o problemă în Ucraina, unde numărul de copii alăptați era mic înainte 
de izbucnirea conflictului, iar mulți dintre ei erau dependenți de preparate pentru 
sugari. În cazul în care nu este posibilă alăptarea, sunt recomandate practici 
de alimentație de substituție pentru a satisface nevoile sugarilor și a-i proteja 
împotriva bolilor periculoase. 

Ca profesionist din prima linie de răspuns, jucați un rol esențial în protecția și 
sprijinul sugarilor și al copiilor mici prin încurajarea și consilierea mamelor să 
continue alăptarea și practicile sănătoase de alimentație a copiilor mici. Atunci 
când mamele nu alăptează, dvs. aveți un rol important și în a le asigura accesul la 
înlocuitorii de lapte matern (preparate pentru sugari) și în consilierea lor cu privire 
la alimentația adaptată nevoilor copiilor și în condiții de igienă.

© UNICEF/UN0598096/Moskaliuk
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Dacă alăptați, nu renunțați. Continuați alăptarea până copilul dvs. va 
împlini 2 ani sau cât de mult posibil. Acest mod de alimentație este cel mai 
de încredere, accesibil și sigur pentru copilul dvs. Este o alegere sigură 
pentru sugari în timpul situațiilor de urgență, atunci când apa potabilă nu 
este accesibilă și condițiile de igienă sunt precare. Laptele matern conține 
nutrienții necesari bebelușului și îi oferă protecție activă împotriva infecțiilor 
și a bolilor. Laptele mamei acoperă toate necesitățile bebelușului până la 
vârsta de 6 luni.

Nu oferiți copiilor alăptați mai mici de 6 luni apă, sucuri, ceaiuri sau alte 
alimente. Alăptarea exclusivă asigură nutriția potrivită pentru sugari. 
Oferirea altor alimente/lichide crește riscul de infectare, în special în 
această situație.

Dacă alăptați, dar utilizați și preparate pentru sugari sau alte produse 
lactate, este mai sigur să alăptați doar. Alăptați înainte de a oferi preparatul 
pentru sugari pentru a stimula producerea de lapte matern. Treptat puteți 
înlocui fiecare masă cu preparat pentru sugari cu o alăptare. Aceasta poate 
lua mai multe zile, dar veți reuși să reveniți la hrănirea exclusiv la sân a 
bebelușului. 

Nu începeți să utilizați preparate pentru sugari dacă nu ați făcut-o până 
acum. Este foarte dificil să pregătiți preparatul în situația actuală; când 
nu toate produsele de care aveți nevoie sunt disponibile și acestea sunt 
costisitoare. Hrănirea copilului dvs. cu preparate pentru sugari îl expune și 
mai mult riscului de diaree și infecții respiratorii, care sunt grave pentru copii.

PRINCIPALELE MESAJE DESPRE 
PRACTICILE DE ALĂPTARE 

Intervenind în situațiile de urgență, aveți misiunea  
de a promova și sprijini alăptarea și practicile 
corespunzătoare de nutriție. Multe mame au 
depus eforturi maxime pentru a-și proteja micuții 
și a fugi de război, iar câteva mame probabil 
au născut în drum spre țara gazdă. Luați-vă 
timp pentru a asculta interlocutoarea și a afla 
mai multe despre povestea ei, dar și pentru a 
vorbi despre importanța alăptării, în special 
pe durata situației de urgență. Puteți ajusta 
mesajele în funcție de cunoștințele, percepțiile și 
comportamentele îngrijitorului. 

!

!

!

!
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Chiar dacă aveți îndoieli cu privire la producerea laptelui atunci când 
sunteți stresată, trebuie să continuați alăptarea. Lactația este stimulată de 
suptul bebelușului și corpul dvs. cel mai probabil va produce cantitatea 
de lapte necesară pentru copil. Țineți minte, cu cât copilul suge mai mult, 
cu atât se produce mai mult lapte. Alăptați frecvent pe parcursul zilei și al 
nopții pentru a putea produce mai mult lapte pentru copilul dvs.  

Laptele matern oferă sugarilor (până la vârsta de șase luni) nutriția 
potrivită, inclusiv cantitatea necesară de vitamine și minerale pentru o 
dezvoltare fizică și psihică sănătoasă.  

Dacă bebelușul are mai mult de șase luni, puteți completa alăptarea cu 
lapte de origine animală (lapte de vacă, capră, oaie), lapte pasteurizat 
la temperatură foarte înaltă (UHT), lapte evaporat reconstituit (dar nu 
condensat), lapte fermentat sau iaurt și lapte matern extras. Laptele de 
origine animală trebuie fiert și răcit pentru a preveni riscul infecțiilor 
gastrointestinale, în cazul în care copilul este mai mic de 12 luni. 

Puteți continua alăptarea până la vârsta de doi ani și mai mult, oferind 
copilului suplimentar alimente complementare potrivite vârstei, bogate 
în vitamine și minerale precum fructe proaspete, carne, legume, lactate 
și cereale. 

Continuați alăptarea chiar și atunci când dvs. sau copilul dvs. sunteți 
bolnavi, inclusiv cu COVID-19. Laptele dvs. va proteja bebelușul, iar 
alăptarea frecventă va contribui la producerea de mai mult lapte atunci 
când dvs. vă odihniți.

Laptele matern (în special colostrul, primul lapte, de culoare gălbuie) 
este primul vaccin al bebelușului dvs. și îi oferă o supradoză de anticorpi, 
iar atunci când bebelușului îi sunt administrate toate vaccinurile 
recomandate, sistemul său imunitar este întărit pentru a lupta împotriva 
diferitor infecții și a-l proteja de afecțiuni grave și chiar de deces.
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PRINCIPALELE MESAJE PENTRU A STABILI 
CONTACTUL CU MAMELE CARE NU ALĂPTEAZĂ ȘI 
NU INTENȚIONEAZĂ SĂ O FACĂ.

Țineți minte, pot exista multe motive pentru care mamele 
nu pot sau aleg să nu-și alăpteze copilul – de la starea de 
sănătate până la stres emoțional sau, probabil, din cauza 
lipsei unui mediu potrivit și sigur. În procesul de consiliere, 
puneți mamele în centrul conversației; aflați care sunt 
îngrijorările lor, răspundeți nevoilor lor, oferiți-le informații 
relevante și ghidați-le procesul decizional. Discutați despre 
greutățile obișnuite ale procesului de alăptare, precum și 
despre dificultățile cauzate de actuala situație de urgență. 

Dacă o mamă a decis să recurgă la preparate pentru 
sugari ca o alternativă sănătoasă la alăptare, puteți 
adapta mesajele de mai jos pentru a oferi sfaturi privind 
pregătirea și utilizarea acestora în condiții igienice. Puteți 
ajusta mesajele în funcție de cunoștințele, percepțiile și 
comportamentele mamei.

Dacă bebelușul dvs. are mai puțin de 6 luni și nu este hrănit la sân, 
preparatul pentru sugari este unicul tip de lapte potrivit pentru utilizare. 
Nu oferiți alte tipuri de lapte precum laptele de origine animală, alte 
alimente precum suc și ceai pentru bebeluși, sau băuturi din soia, ovăz 
sau alte băuturi, decât la recomandarea unui medic.

Pentru bebelușii mai mici de 6 luni, formulele pentru sugari gata preparate 
sunt mai sigure decât formulele instant. 

În cazul în care folosiți formule instant, verificați întotdeauna etichetele 
pentru a alege produsul corespunzător vârstei bebelușului dvs. 

În cazul în care folosiți lapte praf, utilizați apă fiartă (nu mai puțin de 70 de 
grade Celsius) pentru a reduce riscul de îmbolnăvire. Citiți instrucțiunile 
pentru a utiliza proporția corectă de praf și apă. 

Pregătiți o porție proaspătă de fiecare dată când este nevoie. Dacă nu 
puteți hrăni copilul imediat după pregătire, utilizați preparatul pregătit 
în decurs de două ore. În cazul în care copilul nu consumă toată porția 
pregătită, aruncați cantitatea rămasă sau folosiți-o pentru a găti ceva 
pentru familia dvs. Nu hrăniți mai târziu bebelușul cu cantitatea rămasă, 
fiindcă s-ar putea îmbolnăvi.

!

!

!
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Dacă bebelușul dvs. are mai mult de 6 luni, puteți utiliza lapte de origine 
animală cum este cel de vacă, capră sau oaie. Acesta prezintă mai puține 
riscuri decât laptele praf. Țineți minte că pentru alimentarea bebelușilor 
nu poate fi folosit orice tip de lapte. De asemenea, puteți oferi lapte 
pasteurizat la temperatură foarte înaltă (UHT), lapte evaporat reconstituit 
(dar nu condensat), lapte fermentat sau iaurt și lapte matern extras. 
Pentru copiii mai mici de un an, laptele de origine animală trebuie fiert și 
răcit pentru a preveni riscul infecțiilor gastrointestinale. 

Utilizați cești în loc de sticluțe, tetine sau alte cești închise/cu capac. În 
condițiile actuale, ceștile sunt mai ușor de curățat decât sticluțele, fapt 
esențial pentru prevenirea îmbolnăvirii. De asemenea, puteți utiliza cești 
de unică folosință.

Dacă folosiți lapte lichid pentru bebelușul dvs., consumați-l în decurs de 
câteva ore de la deschidere. 

Dacă copilul dvs. are mai mult de 6 luni și doriți să îi dați alimente 
complementare, asigurați-vă că acestea sunt îmbogățite cu vitamine 
și minerale. Alimentele de origine animală, cum sunt iaurturile și 
cașcavalul, constituie surse bune de nutrienți, dar necesită o păstrare 
adecvată în frigider. 

Respectați regulile de igienă la pregătire și alimentare; spălați minuțios 
ceștile/sticluțele în apă fierbinte, asigurați-vă că toate ustensilele sunt 
curate și păstrați igiena personală. 

Copilul dvs. este supus unui risc major de diaree și infecții respiratorii 
atunci când este hrănit cu preparate pentru sugari. Informați-vă cu privire 
la serviciile medicale disponibile pentru a beneficia de tratament rapid. 

Contactați serviciile de asistență medicală atunci când copilul dvs. este 
bolnav sau dacă sunteți îngrijorată cu privire la alimentație. 

[Dacă mama alege să nu alăpteze, dar poate] E bine să știți că laptele 
formulă oferă sugarilor nutrienți, dar nu și aceleași beneficii pentru 
sănătate ca laptele matern. Spre exemplu, atunci când alăptați bebelușul, 
acesta obține anticorpi care îl protejează împotriva infecțiilor. Acest lucru 
nu poate fi asigurat de laptele formulă.

Copiii mai mari de 12 luni pot mânca aceleași alimente ca și copiii mai mari.

!

!

!

!

!

!

!

!

!
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15 PAȘI PENTRU A VĂ 
STRUCTURA CONVERSAȚIA

Prin parcurgerea anumitor pași, puteți să 
câștigați încrederea mamelor și să le ghidați 
în luarea deciziilor cu privire la practicile 
de alăptare și hrănire a sugarilor și de 
vaccinare. Conversația structurată facilitează 
organizarea mesajelor pentru a fi înțelese mai 
bine și încurajează o comunicare eficientă. 

Prezentați-vă (numele dvs. și denumirea organizației pentru care 
lucrați). Fiți relaxat/ă și vorbiți amabil – oamenii sunt mai receptivi într-o 
conversație atunci când li se vorbește cu atenție și grijă. Asigurați-vă că 
persoanele cu care vorbiți se simt confortabil. 

Spuneți-le că sunteți acolo pentru a le sprijini și că vă pare rău că se 
află în această situație. Fiți atent/ă și conștientizați că acest fapt poate fi 
înfricoșător, stresant și problematic pentru ele. 

Apoi, întrebați-le în ce fel le puteți ajuta. Ascultați-le nevoile și preferințele. 
Asigurați-vă că stabiliți un contact real cu ele. 

După ce le-ați ascultat nevoile și ați răspuns întrebărilor lor urgente, 
întrebați ce vârstă au copiii lor/ de care au grijă.

Dacă copilul are mai puțin de 2 ani, întrebați dacă mama alăptează. Dacă 
ea își exprimă anumite îngrijorări, oferiți-i sfaturi privind alăptarea și 
hrănirea copiilor mici și orientați-o către spații intime/adaptate alăptării, 
dacă sunt disponibile. 

Dacă mama alege sau nu poate alăpta iar copilul are mai mult de 6 luni, 
îndrumați-o să utilizeze preparate pentru sugari și oferiți-i informații 
despre practicile alternative de hrănire și măsurile de igienă pentru 
curățarea sticlelor/ a ceștilor. 

După ce ați consiliat mamele cu privire la alăptare și hrănirea copiilor 
mici, vorbiți despre vaccinurile administrate copilului/copiilor lor – în 
special împotriva rujeolei și a poliomielitei. Nu le criticați și vorbiți-le 
amabil. Oferiți-le un sentiment de siguranță.

1

2

3
4
5

6

7
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Subliniați importanța vaccinării împotriva rujeolei și a poliomielitei 
în contextul actualei situații de urgență umanitară. Puteți menționa că 
înainte de război, în Ucraina a fost înregistrat un focar de poliomielită, 
iar la începutul anului 2022 s-a identificat riscul unui focar de rujeolă din 
cauza nivelului scăzut de vaccinare. 

Informați-le că țările care găzduiesc refugiații sunt gata să le vaccineze 
copiii împotriva bolilor periculoase. Dacă anumite vaccinuri nu sunt parte 
a programului de imunizare al Ucrainei, dar sunt incluse în cel al țării 
gazdă, încurajați-le să le administreze cât mai curând posibil pentru a-și 
proteja copilul/copiii. 

Subliniați posibilitatea alegerii – vaccinarea este o alegere pe care mama/
îngrijitorul o face pentru a-și proteja copilul/copiii împotriva infecțiilor și a 
afecțiunilor grave. Atunci când identificați o valoare comună cu mamele 
– cum ar fi sănătatea și siguranța copilului, amintiți-le cum vaccinurile le 
protejează copilul/copiii. 

Dacă aveți o experiență personală sau o istorie despre importanța 
vaccinării și/sau a alăptării pe care o puteți împărtăși, nu ezitați. Prin 
aceasta îi veți ajuta să înțeleagă cum vaccinurile pot preveni o boală, mai 
bine decât să o trateze, în special într-o călătorie. Subliniați, de asemenea, 
modul în care imunizarea în combinație cu alăptarea și practicile de 
alimentare corespunzătoare sprijină creșterea și dezvoltarea copilului, și 
îl protejează împotriva bolilor periculoase.

Amintiți-le că nu este nevoie de nici o analiză medicală înainte de 
vaccinare și că această procedură este obligatorie pentru înscrierea la 
școală în multe țări din Europa. 

Întrebați-le dacă mai au nelămuriri și dacă au înțeles informația. Dacă au 
mai multe întrebări, asigurați-vă că le oferiți răspunsuri la toate sau că le 
îndrumați spre surse suplimentare de informare sau servicii disponibile. 
Dacă au păreri negative despre imunizare sau alăptare, nu folosiți un 
limbaj neadecvat care le-ar putea determina să devină mai puțin receptive. 
Spuneți-le amabil că sunteți gata să reluați conversația data viitoare. De 
asemenea, îndrumați-le spre surse alternative de informare de încredere. 

Încurajați părinții să facă planuri și să-și programeze acțiunile viitoare 
– să programeze o vaccinare pentru a se asigura că copilul/ copiii lor 
beneficiază de toate vaccinurile necesare pentru a locui în țara gazdă. 

Rugați-le să transmită și să împărtășească informațiile cu alte mame și 
familii pe care le cunosc. 

8
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SFATURI PENTRU O CONVERSAȚIE CONSTRUCTIVĂ 
CU REFUGIAȚII ÎN CONTEXTUL ACTUALEI CRIZE 
UMANITARE 

În calitate de profesionist din prima linie în contextul actualei situații de urgență 
umanitară, dvs. aveți un rol esențial în consilierea părinților/îngrijitorilor să-și 
vaccineze copiii împotriva bolilor periculoase, inclusiv rujeolă și poliomielită, precum 
și încurajarea lor să urmeze practici de hrănire sănătoasă a bebelușilor și copiilor. 
Pentru aceasta va trebui să stabiliți legături, să purtați conversații eficiente și să 
construiți relații de încredere cu părinții. Puteți utiliza sfaturile și tehnicile de mai jos 
pentru a ghida părinții în deciziilor lor și a asigura vaccinarea copiilor pentru protecția 
și sănătatea lor. 

Vă rugăm să rețineți că recomandările de mai jos au fost adaptate pentru a vă ajuta în 
promovarea vaccinării și a practicilor de hrănire a sugarilor și a copiilor mici. Totuși, 
acestea pot fi utilizate pentru a vă ajuta să vă implicați în orice conversație cu privire 
la nevoile și preocupările refugiaților.

ASCULTAȚI ACTIV

Înainte de a începe conversația, luați-
vă timp să înțelegeți cine se află în 
fața dvs. Întrucât au fugit de acasă, 
iar multe persoane probabil au lăsat 
oameni dragi în urmă, fiecare ar 
putea să trăiască diferite emoții – 
confuzie și tristețe, pierdere și doliu. 
De asemenea, multe dintre mame 
au diferite atitudini și așteptări față 
de vaccinare. 

Vaccinarea, cel mai probabil, nu este 
prioritatea lor, iar dvs. trebuie să 
găsiți momentul potrivit și moduri 
de inițiere a conversației pentru 
a discuta despre acest aspect. 
Încurajați-le să vorbească, ascultați-
le și adresați-le întrebări pentru a le 
înțelege nevoile și îngrijorările. Cu 
cât le înțelegeți mai bine, cu atât mai 
eficient puteți aborda discuția. © UNICEF/UN0608573/Modola
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FIȚI EMPATIC/Ă

Imaginați-vă că sunteți un străin într-o altă țară 
foarte departe de casă. Unii refugiați au călătorit 
kilometri zile întregi la rând și au ajuns în țara 
gazdă, unde au considerat că au găsit un loc 
sigur. Sunteți una dintre primele persoane de 
contact și, fiind empatic/ă, le încurajați să aibă 
încredere în dvs. 

Empatia este abilitatea de a înțelege profund 
sentimentele cuiva – vă puneți în pielea lor, vedeți 
lucrurile din punctul lor de vedere și înțelegeți 
experiența lor emoțională. Atunci când vă 
sincronizați cu emoțiile lor fără a critica, mamele 
își împărtășesc sentimentele și sunt mai deschise 
să asculte ce aveți de spus și să acționeze conform 
recomandărilor dvs.

Exemple de expresii pentru a exprima empatie: 

    „Înțeleg că acesta este un moment de cotitură, este greu să asimilați toate 
informațiile primite și să luați o decizie informată, însă vaccinurile vă pot 
ajuta să vă protejați copilul.” 

    „Sunt sigur/ă că vreți să faceți ce e mai bine pentru copilul dvs. Deja ați făcut 
foarte multe. Este un moment dificil, însă încercați să nu uitați să administrați 
copilului dvs. toate vaccinurile recomandate. Astfel veți preveni suferințe 
suplimentare și-i veți ajuta să crească sănătoși.”

    „Apreciez faptul că îmi spuneți îngrijorările dvs. despre alăptare. E important 
să știți că laptele matern oferă toți nutrienții pentru creșterea și dezvoltarea 
copilului dvs.”

UTILIZAȚI COMUNICAREA NON-VERBALĂ POZITIVĂ

Gândiți-vă la cât de multe informații pot fi transmise printr-un zâmbet prietenos 
adresat unor persoane care au fugit de situația dificilă din țara lor natală. Noi, 
ca oameni, răspundem la mii de replici non-verbale în fiecare zi. Comunicarea 
non-verbală include expresii faciale, gesturi, limbajul corpului, contact vizual, 
atingere fizică și interjecții. De asemenea, este important să observați gesturile 
non-verbale pentru a înțelege sentimentele și preocupările interlocutorilor dvs., 
precum și pentru a putea decide când ar fi potrivit să încetiniți discuția și să 
confirmați că le înțelegeți preocupările. Pe lângă comunicarea non-verbală, puteți 
utiliza interjecții afirmative precum „mm-hmm” sau „aha”.

© UNICEF/UN0610976/Modola
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FIȚI CONȘTIENȚI DE PREJUDECĂȚILE DVS.

Empatia și generozitatea ar trebui să fie aceleași pentru toate persoanele care au 
fugit de conflict, indiferent de rasă, naționalitate, religie sau culoarea pielii. Însă 
prejudecățile – elementul inevitabil al naturii umane – pot determina oamenii să 
reacționeze diferit. În termeni mai simpli, o prejudecată este o tendință, înclinație sau 
idee preconcepută cu privire sau împotriva a ceva sau cuiva. Acestea sunt deseori 
bazate mai mult pe stereotipuri decât pe cunoștințele reale ale unei persoane, pe 
anumite circumstanțe (de ex., disponibilitatea unui spațiu separat pentru alăptare) 
sau un anumit lucru (de ex., un vaccin). Aceste prejudecăți pot influența interacțiunile 
dvs. cu părinții/îngrijitorii cu privire la vaccinuri și recomandările referitoare la 
alăptare. De asemenea, este posibil ca atunci când aveți cunoștințe și atitudini 
subiective în raport cu anumite vaccinuri, în mod involuntar, să descurajați părinții/
îngrijitorii să renunțe la acele vaccinuri. Un rol important îl are și modul în care 
prezentați informațiile despre vaccinuri mamelor și le îndrumați să ia decizii. 

În calitate de profesionist din prima linie, este important să recunoașteți propriile 
prejudecăți, să reflectați asupra lor, să vă informați despre toate recomandările privind 
vaccinurile, precum și despre factorii culturali referitor la refugiați și să depuneți efort 
pentru a depăși aceste prejudecăți pentru a crea o relație de încredere cu părinții și a-i 
încuraja să-și programeze copiii pentru vaccinare cât mai curând posibil.

ADRESAȚI ÎNTREBĂRI DESCHISE

Uneori, poate fi dificil să convingeți părinții să-și împărtășească sentimentele, 
în special în contextul situației de urgență actuale.  Întrebările deschise îi 
încurajează să vorbească și vă permit să-i înțelegeți mai bine. Părinții capătă 
încredere că sunt participanți activi în conversație în loc de ascultători pasivi. 
Întrebările deschise încep de obicei cu cuvinte precum „de ce” sau „cum” sau 
expresii de genul „spuneți-mi despre”. Acestea nu permit răspunsuri formate 
dintr-un singur cuvânt. Este unul dintre cele mai eficiente mijloace de a purta 
conversații lungi și constructive. 

Exemple de întrebări deschise:

    „Spuneți-mi mai multe despre lucrurile care vă îngrijorează.” 

   „Când ați vorbit ultima dată cu cineva despre vaccinuri? Îmi puteți spune 
mai multe?”

    „Care sunt îngrijorările dvs. legate de vaccinul ROR?” 

    „Ce îngrijorări aveți în legătură cu alăptarea copilului dvs.?”
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REFLECTAȚI ASUPRA CELOR 
SPUSE DE PĂRINȚI 
(ASCULTAREA REFLEXIVĂ)

Ascultarea reflexivă este o tehnică de 
comunicare esențială pentru a construi și 
consolida relația cu părinții. Ascultați cu 
atenție ce se spune, înțelegeți sentimentele 
din spatele celor spuse și reformulați 
mesajul în propriile cuvinte, încercând să 
obțineți confirmarea celor spuse. Acest 
fapt asigură părinții că sunteți dispuși să le 
înțelegeți punctul lor de vedere și vreți să-i 
ajutați să-și exprime gândurile. .

Exemple de enunțuri de ascultare reflexivă:

    „Sună de parcă...”

    „Pare că ...”

    „Ceea ce îmi spuneți dvs. este...”

GESTIONAȚI VIZIUNILE 
CONTROVERSATE

Vaccinarea și alăptarea nu pot fi printre 
prioritățile părinților în situația actuală de 
urgență. Utilizați competențele de ascultare 
activă pentru a afla care sunt preocupările 
lor și a le înțelege perspectivele. Acestea 
vă vor fi utile pentru a începe conversația 
prin abordarea unui interes comun, cum 
ar fi siguranța copilului și de ce este 
important ca bebelușii să fie alăptați și 
vaccinați împotriva bolilor periculoase, în 
special poliomielită și rujeolă. Dacă ei au 
opinii contradictorii, respectați-le viziunile 
fără a critica; atitudinea respectuoasă 
este esențială în abordarea opiniilor 
contradictorii. Identificarea faptelor și 
împărtășirea cunoștințelor cu privire la 
vaccinuri, alăptare și alimentația sănătoasă 
a copiilor mici îi va determina să accepte 
comportamente sănătoase și pozitive. © UNICEF/UN0601076/Nicodim 

© UNICEF/UN0600993/Nicodim
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ÎNTREBĂRI
ȘI RĂSPUNSURI

Riscul de a fi infectat cu unele boli contagioase este foarte ridicat în perioadele de 
urgență din cauza circulației intense a populației și uneori, a centrelor de primire 
supraaglomerate și închise, care facilitează răspândirea virușilor și a bacteriilor 
periculoase. Întrucât situația actuală este imprevizibilă, cel mai bun lucru este să 
vă vaccinați copiii pentru a-i proteja de infecții. Vaccinurile sunt sigure și eficiente 
împotriva bolilor care cauzează daune serioase, chiar și decesul. Respectați 
calendarul de imunizare recomandat în țara gazdă și protejați-vă copilul.

Vaccinurile sunt sigure. Copiii sunt mult mai predispuși să fie grav afectați de o 
boală ce poate fi prevenită prin vaccinare, decât de un vaccin. Majoritatea copiilor 
nu au nici o reacție la vaccinuri. Totuși, ca și medicamentele, vaccinurile pot cauza 
reacții medii și temporare. Cele mai frecvente efecte adverse după imunizare sunt 
febra ușoară sau durere și roșeață la locul injecției, care deseori dispare în decurs 
de câteva zile. Efectele adverse grave sunt extrem de rare.

Toți copiii care nu pot dovedi vaccinarea împotriva rujeolei și a poliomielitei ar 
trebui să fie vaccinați împotriva acestor boli. Dacă copilului dvs. i s-au administrat 
toate vaccinurile, dar nu puteți dovedi acest lucru, nu vă fie frică să îl vaccinați din 
nou. Vaccinurile vor completa nivelul de protecție în acest moment crucial.

1 DE CE TREBUIE SĂ-MI VACCINEZ COPILUL ACUM? 
NU AȘ PUTEA AȘTEPTA PÂNĂ REVIN ÎN ȚARA MEA?

2 SUNT VACCINURILE SIGURE? 
CARE SUNT EFECTELE LOR ADVERSE?

3      CUI AR TREBUI SĂ-I FIE ADMINISTRATE VACCINURILE ÎMPOTRIVA 
  POLIOMIELITEI ȘI RUJEOLEI ÎN CONTEXTUL ACTUALEI SITUAȚII 

       DE URGENȚĂ?

© UNICEF/UN0614174/Moskaliuk
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Dacă veți primi un certificat/dovadă de vaccinare, păstrați-o într-un loc sigur. 
Atunci când reveniți în țara dvs., prezentați certificatul și respectați programul 
de vaccinare recomandat. Decizia de repetare a vaccinării va depinde de medicul 
copilului dvs., dar acesta ar putea să vă spună că nu este nevoie de vaccinuri 
suplimentare dacă reușiți să dovediți că copilul dvs. a primit toate vaccinurile în 
afara țării. În acest caz, vi se va recomanda să continuați programul național de 
vaccinare și să administrați copilului doar vaccinurile care au fost omise.

Aceste vaccinuri sunt sigure și eficiente. Totuși, 
acestea nu trebuie administrate copiilor care au 
avut o reacție alergică gravă la o doză anterioară 
de vaccin sau la un component al vaccinului.

Vaccinul împotriva rujeolei nu ar trebui 
administrat (a) copiilor cu o rezistență imunitară 
scăzută (imunodeficiență), inclusiv congenitală 
(antecedentele familiale de boală) sau dobândită 
în urma unor infecții maligne (cancer), (b) 
copiilor supuși chimioterapiei, unor doze mari de 
medicamente corticosteroide, radiației sau oricărei 
forme importante de imunosupresie.

Dacă copilul dvs. este bolnav și are febră mare (> 
38.5ºC), vaccinarea trebuie amânată și efectuată 
după ce el/ea se recuperează. Pentru mai multe 
informații privind vaccinurile contra rujeolei, 
poliomielitei și alte vaccinuri recomandate 
copilului dvs., discutați cu echipa din teren sau 
personalul medical care vă oferă asistență. 

Da. Dovezile arată că administrarea simultană a vaccinurilor contra poliomielitei 
și rujeolei este sigură. S-a dovedit că eficacitatea este aceeași ca și în cazul 
administrării separate.

4       VA TREBUI SĂ REPET PROCEDURA DE VACCINARE A COPILULUI  
   CÂND REVIN ÎN ȚARA MEA?

6   CUI NU AR TREBUI SĂ-I FIE ADMINISTRATE    
    VACCINURILE CONTRA RUJEOLEI ȘI POLIOMIELITEI?

5     POT FI ADMINISTRATE ÎN ACELAȘI TIMP VACCINURILE CONTRA    
   POLIOMIELITEI ȘI RUJEOLEI?

© UNICEF/UN0612612/Moskaliuk
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Laptele matern întărește sistemul imunitar al bebelușului dvs. și îl protejează de 
infecții și boli grave. Alăptarea este extrem de importantă în orice context, iar în 
situația actuală când sugarii și copiii mici sunt extrem de vulnerabili, alăptarea 
devine esențială. Sugarii și copiii sunt cei mai mult expuși infecțiilor și riscurilor 
de diaree, pneumonie și malnutriție. Pe lângă nutrienții fundamentali pentru 
bebelușul dvs., contactul fizic oferă căldură, confort și armonie și consolidează 
legătura dintre voi. În timpul alăptării se vor elimina hormoni care sunt o sursă 
de relaxare și calmare în acest moment critic.

Trebuie să continuați să alăptați chiar dacă aveți îndoieli referitor la rezervele de 
lapte. Majoritatea mamelor au destul lapte pentru a-și hrăni micuții. Nivelurile 
scăzute de producere a laptelui sunt un răspuns temporar la stres, iar corpul 
dvs. va relua producerea cantității necesare de lapte pe măsură ce continuați să 
alăptați. Trebuie să continuați să alăptați pentru a menține producția laptelui și a 
vă proteja copilul de boli și malnutriție.  Este important să vă alăptați copilul până 
la vârsta de șase luni și puteți continua până când acesta împlinește doi ani. Dacă 
produceți lapte, nu utilizați preparate pentru sugari. 

Este adevărat că copilul dvs. beneficiază de protecție oferită prin laptele matern 
– însă aceasta nu este suficientă. Sistemul imunitar al bebelușului este la etapa 
de dezvoltare și imunizările din copilărie sunt extrem de importante. Tipul de 
imunitate pe care-l primește copilul dvs. prin intermediul alăptării depinde de 
imunitatea dvs. și începe să scadă odată cu creșterea copilului. Din acest motiv, 
a fost introdus un calendar de imunizare pentru a garanta că copilul dvs. va 
beneficia de toate vaccinurile necesare, indicate pentru o anumită vârstă. Nu 
trebuie să refuzați sau să amânați vaccinarea. Dacă sunteți într-o țară nouă, 
verificați calendarul de imunizare al țării și administrați copilului dvs. toate 
vaccinurile necesare cât mai curând posibil. În special, în contextul acestei 
crize umanitare, vaccinările împotriva poliomielitei și a rujeolei sunt extrem 
de relevante pentru a vă proteja copilul de poliomielită, care poate duce la 
dizabilitate și deces, iar rujeola poate cauza pneumonie, complicații respiratorii 
și neurologice, și poate fi fatală în cazurile mai grave.

7  CUM ÎMI PROTEJEAZĂ ALĂPTAREA COPILUL ÎN 
SITUAȚIA ACTUALĂ?

8  DACĂ CRED CĂ NU AM DESTULE REZERVE DE LAPTE 
PENTRU BEBELUȘUL MEU, CE TREBUIE SĂ FAC?

9  DACĂ COPILUL MEU ESTE PROTEJAT PRIN LAPTELE MATERN, DE CE 
ESTE IMPORTANT SĂ I SE ADMINISTREZE VACCINURI?



Pentru a prelua informați din acest ghid este necesară 
obținerea în prealabil a unei permisiuni. Organizațiilor 
non-guvernamentale sau educaționale li se va permite 
preluarea informațiilor în mod gratuit. 

Vă rugăm să contactați: 
Biroul Regional al UNICEF pentru Europa și Asia Centrală
Routes des Morillons 4, 9th Floor, CH 1211, Geneva
Email: ecaro@unicef.org
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