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INTENȚIA DE VACCINARE ANTI-COVID-19 
A PERSONALULUI MEDICAL DIN ROMÂNIA

Dr. Daniela Rajka,
Dispensar școlar Cluj Napoca

Rezumat

INTRODUCERE: Vaccinarea este singura me-
todă de atingere a imunității de grup în pandemia cu 
SARS CoV-2. Eforturile pentru crearea unor vacci-
nuri sigure, la nivel mondial, face ca în acest moment 
să fi e în etapa de evalure clinică 60 de vaccinuri, con-
form OMS, iar Agenția Europeană a Medicamentului 
a autorizat în regim de urgență vaccinul BioNTech/
Fosun Pharma/Pfi zer, vaccin bazat pe tehnica mARN.

OBIECTIVE: Studiul urmărește acceptabilita-
tea și intenția de vaccinare anti COVID-19 în rândul 
personalului medical.

MATERIAL ȘI METODĂ: Studiul s-a desfă-
șurat în perioada 3.11-12.11.2020, prin distribuirea 
on-line, în grupuri profesionale ale personalului me-
dical, a unui chestionar anonim privitor la acceptarea 
de către personalul medical a vaccinării în general și a 
vaccinării anti COVID-19, în special. 

REZULTATE: Au răspuns la chestionar 612 
persoane, 164 asistenți medicali și 448 de medici.

207 dintre medicii respondenți lucrează în spi-
tal, 103 în ambulator, 76 în cabinete din unitățile de 
învățământ și 62 în cabinete de medicină de familie.

565 dintre respondenți, reprezentând 92,3%, 
susțin vaccinarea la modul general, în timp ce 47 de-
clară că nu susțin vaccinarea, la modul general. 

43,3% din personalul medical care a participat 
la studiu a declarat că s-a vaccinat antigripal în acest 
sezon. 80% din personalul medical susține vaccina-
rea anti COVID-19, la modul general, iar 47% dintre 
respondenți afi rmă că se vor vaccina anti COVID-19.

CONCLUZII: Personalul medical din România 
susține vaccinarea anti COVID-19, iar intenția sigură 
de vaccinare este de 47%.

CUVINTE CHEIE: intenție de vaccinare, 
vaccinare anti COVID-19, personal medical

THE ANTI-COVID-19 VACCINATION INTENTION 
OF MEDICAL PERSONNEL FROM ROMANIA 

Abstract

INTRODUCTION: Vaccination is the only 
way to achieve group immunity in the SARS CoV-2 
pandemic. Efforts to create safe vaccines worldwide 
have led to 60 vaccines being clinically evaluated at 
the moment according to the WHO, and the European 

Medicines Agency has urgently authorized the 
BioNTech / Fosun Pharma / Pfi zer vaccine, a vaccine 
based on the mRNA technique.

OBJECTIVES: The study looks at the accep-
tability and intent of COVID-19 vaccination among 
medical staff.
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MATERIAL AND METHODS: The study was 
conducted between November 3rd and November 12th 
2020, by distributing an anonymous questionnaire in 
online professional groups of medical staff regarding 
the acceptance of vaccination in general, and vaccina-
tion against COVID-19 in particular.

RESULTS: 612 persons answered to the sur-
vey, 164 nurses and 448 doctors.

207 doctors work in the hospitals, 103 in poli-
clinics, 76 in school medical offi ces and 62 in family 
doctors offi ces.

565 respondents (92,3%) support vaccination 
in general, while 47 (7,7%) do not.

43,3% of the medical staff that were a part 
of this study were vaccinated against infl uenza this 
season. 80% of the medical staff supports vaccination 
against COVID-19, in general, and 47% of the res-
pondents state that they will get vaccinated against 
COVID-19.

CONCLUSIONS: The Romanian medical staff 
supports the vaccination against COVID-19, and the 
safe vaccination intention is 47%.

KEY WORDS: vaccination intention, anti 
COVID-19 vaccination, medical personnel 

INTRODUCERE

Instalarea imunității de turmă în cadrul infecției 
cu SARS-CoV-2 este estimată la 67%. Există două 
posibilități de a obține o imunitate pe scară largă îm-
potriva SARS-Cov-2: (1) o campanie de vaccinare în 
masa, cu vaccinuri sigure, sau (2) imunizarea natu-
rală a populației, în timp. Dar consecințele acesteia 
din urmă sunt grave, deoarece presupune infectarea în 
masă a populației și milioane de decese [1].

Un studiu la supravietuitorii infecției cu SARS-
CoV-2 a arătat că, aproximativ 90% au anticorpi pro-
tectori și aproximativ 50% au un răspuns puternic al 
limfocitelor T. Dar sunt necesare studii efectuate pe 
pacienți nespitalizați, care să evalueze nivelul anticor-
pilor protectivi după infecții ușoare [2].

În acest context, urgența descoperirii unui vac-
cin împotriva COVID-19 este foarte mare, iar cerce-
tările pentru producerea unui vaccin sunt numeroase 
în întreaga lume. Totuși, siguranța cetățenilor rămâne 
o prioritate esențială, astfel încât Comisia Europeană 
consideră că standardele de calitate, siguranță și efi -
ciență în autorizarea acestor vaccinuri trebuie respec-
tate cu strictețe [3].

Conform Organizației Mondiale a Sănătății, la 
29.12.2020 existau la nivel mondial 60 de vaccinuri în 
etapa de evaluare clinică și 172 de vaccinuri în etapa 
de evaluare pre-clinică [4]. Tipurile de vaccinuri candi-
date, afl ate în etapa de evaluare clinică cunt prezentate 
în Tabelul nr. 1, iar o clasifi care în funcție de numărul 
de doze și calea de administrare – în Tabelul nr. 2.

Platform Tip de vaccin Candidate vaccines (no. and %)
PS Protein subunit 18 30%
VVnr Viral Vector (non-replicating) 9 15%
DNA DNA 8 13%
IV Inactivated Virus 8 13%
RNA RNA 7 12%
VVr Viral Vector (replicating) 4 7%
VLP Virus Like Particle 2 3%
VVr + APC VVr + Antigen Presenting Cell 2 3%
LAV Live Attenuated Virus 1 2%
VVnr + APC VVnr + Antigen Presenting Cell 1 2%
 60

Tabelul nr. 1. Vaccinuri candidate, în etapa de evaluare clinică, conform OMS – 29.12.2020 [4]
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Dosage & schedule Candidate vaccines (no. and %)
1 dose  10 17%
Day 0 10  
2 doses  37 62%
Day 0 + 14 5  
Day 0 + 21 14  
Day 0 + 28 18  
3 doses  1 2%
Day 0 + 28 + 56 1  
TBD / No Data (ND) 12 20%
 60
Route of admininstration
Oral  3 5%
Injectable  51 85%
SC Sub cutaneous 2 3%
ID Intra dermal 3 5%
IM Intra muscular 46 77%
TBD / No Data (ND) 6 10%

Tabelul nr. 2. Dozaj, schemă și cale de administrare a vaccinurilor candidate, 
afl ate în etapa de evaluare clinică, cf. OMS – 29.12.2020 [4]

Fiecare țară și-a stabilit o strategie de vacci-
nare a populației, prioritizând grupurile de persoane 
cu risc.

Astfel, în Germania, în prima grupă, cu priori-
tate crescută, au fost incluse [5]:

1. Persoanele cu vârsta peste 80 de ani
2. Personalul de îngrijire din centrele pentru 

vârstnici, sau care se ocupă în mod regulat de per-
soane vârstnice sau cu afecțiuni mentale

3. Personal medical cu risc mare de expunere 
la COVID-19, în special cei care lucrează în unități 
de terapie intensive, unități de primire a urgențelor și 
prima linie

4. Personal medical care tratează pacienți cu 
risc crescut de deces prin COVID-19 

În România, grupurile  prioritare pentru 
vaccinarea împotriva COVID-19 [6] sunt:

Personalul din domeniul sănătății
 Personalul din centre rezidențiale și medi-

co-sociale
 Populația cu risc ridicat de evoluție severă în 

cazul infecției cu SARS-CoV-2
 Personalul din alte domenii-cheie, esențiale 

bunei  funcționări a societății

OBIECTIVE: Având în vedere că personalul 
medical reprezintă grupul prioritar de vaccinare în 
România, studiul de față și-a propus să evalueze ac-
ceptabilitatea vaccinării de către personalul medical, 
precum și intenția de vaccinare anti SARS-CoV-2 în 
rândurile acestui personal.

MATERIAL ȘI METODĂ: Studiul s-a desfă-
șurat în perioada 3.11-12.11.2020, prin distribuirea 
on-line, în grupuri profesionale ale personalului me-
dical, a unui chestionar anonim privitor la acceptarea 
de către personalul medical a vaccinării în general și a 
vaccinării anti COVID-19, în special.

REZULTATE ȘI DISCUȚII: Au răspuns la 
chestionar 612 persoane, 164 asistenți medicali și 448 
de medici.

207 dintre medicii respondenți lucrează în spi-
tal, 103 în ambulator, 76 în cabinete din unitățile de 
învățământ și 62 în cabinete de medicină de familie.

92,32% dintre participanții la studiu declară că 
susțin vaccinarea, la modul general (Tabelul nr. 3), cu 
procente care variază de la 84,15% în rândul asisten-
ților medicali, până la 100% în rândul medicilor de 
familie care au răspuns la această întrebare. 



13

Articole științifi ce 

Da %
Medic Cabinet de medicină de familie 62 100,00%
Medic Cabinet din unitățile de învățământ 73 96,05%
Medic Spital 198 95,65%
Medic Ambulator 94 91,26%
Asistent medical 138 84,15%
Total 565 92,32%

Tabelul nr. 3. Susțineți vaccinarea, la modul general?

O cercetare Avangarde, efectuată în decembrie 
2020, pe un ețantion semnifi cativ al populației gene-
rale a României arată că 38% dintre intervievați se 
declară pro-vaccinare în general, 20% împotriva vac-
cinării, 25% declară că nu au o poziționare clară sau 
că nu sunt interesați iar 17% nu știu sau nu răspund. 
[7]. Diferențele între atitudinea pro-vaccinare a per-
sonalului medical și a populației generale sunt sem-
nifi cativ crescute și refl ectă conștientizarea de către 
personalul medical a importanței imunizării pentru 
sănătatea publică.

Deoarece există studii care au demonstrat o pu-
ternică asociere între vaccinarea antigripală și inten-
ția de vaccinare anti COVID-19 în rândul populației 
generale [8], am vrut să vedem dacă această asoci-
ere se respectă și în rândul personalului medical din 
România.

Astfel, 43,3% din personalul medical care a par-
ticipat la studiu a declarat că s-a vaccinat antigripal în 
acest sezon, procentul asistenților medicali fi ind cel 
mai scăzut (23,17%), în timp ce procentul medicilor de 
familie a fost cel mai ridicat (74,19%) (Tabelul nr. 4).

Da %
Medic Cabinet de medicină de familie 46 74,19%
Medic Ambulator 59 57,28%
Medic Spital 96 46,38%
Medic Cabinet din unitățile de învățământ 26 34,21%
Asistent medical 38 23,17%
Total 265 43,30%

Tabelul nr. 4. V-ați vaccinat an  gripal 
în acest sezon?

Vă veți vaccina anti-COVID-19? Totalnu da nu știu

V-ați vaccinat anul acesta 
antigripal?

da
Count 19 177 69 265
% within V-ați vaccinat anul 
acesta antigripal? 7.2% 66.8% 26.0% 100.0%

nu
Count 98 113 136 347
% within V-ați vaccinat anul 
acesta antigripal? 28.2% 32.6% 39.2% 100.0%

Total
Count 117 290 205 612
% within V-ați vaccinat anul 
acesta antigripal? 19.1% 47.4% 33.5% 100.0%

Tabelul nr. 5. V-ați vaccinat anul acesta an  gripal? * Vă veți vaccina an  -COVID-19? Crosstabula  on

Și în cazul studiului nostru există o strânsă co-
relație între efectuarea vaccinării antigripale și inten-
ția de vaccinare anti-COVID-19, la personalul medi-
cal: χ²= 79.80, p< 0.001 (Tabelul nr. 5).

La întrebarea „Credeți că vaccinarea anti-CO-
VID-19 trebuie să fi e obligatorie?“ au răspuns afi r-
mativ 31,2% dintre persoanele chestionate, 68,8% 
din personalul medical din studiu considerând că 
vaccinarea anti COVID-19 nu ar trebui să fi e obli-
gatorie (Tabelul nr. 6).

Da Nu
Asistenți medicali 45 119
Medici 146 302
Total 191 421

Tabelul nr. 6

În ceea ce privește grupurile de persoane care ar 
trebui vaccinate cu prioritate, personalul medical parti-
cipant la studiu a consideră că personalul medical, per-
soanele cu factori de risc și cele din centre rezidențiale 
trebuie să fi e vaccinate prioritar (Tabelul nr. 7).
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Cine credeți că ar trebui vaccinat anti-COVID-19 prioritar? nr. %
personal medical 438 71,6%
persoane imunodepresive/factori de risc 409 66,8%
persoane din centre rezidențiale 235 38,4%
vârstnici 16 2,6%
altele (politicieni, polițiști, cadre didactice, lucrători comerciali) 42 6,8%

Tabelul nr. 7. Grupuri prioritare pentru vaccinarea an  -COVID

80% din personalul medical susține vaccinarea anti COVID-19, la modul general (Tabelul nr. 8).
Da %

Medic Cabinet de medicină de familie 56 90,32%
Medic Cabinet din unitățile de învățământ 66 86,84%
Medic Spital 169 81,64%
Medic Ambulator 83 80,58%
Asistent medical 115 70,12%
Total 489 79,90%

Tabelul nr. 8. Susțineți vaccinarea an   COVID-19, la modul general?

Există o diferență semnifi cativă statistic între 
acceptabilitatea vaccinării de către medici și asis-
tenți medicali, χ²= 13.34, p< 0.001 (Tabelul nr.9), 
dar nu există o diferență semnifi cativă statistic între 

acceptabilitatea vaccinării, la modul general între me-
dicii din spitale, ambulatoriu, cabinete de medicină de 
familie/din unitățile de învățământ, χ²= 3.86, p= 0.277 
(Tabelul nr. 10).

Sustineți vaccinarea anti-
COVID-19 la modul general? Total

nu da

Sunteți:
asistent medical Count 49 115 164

% within: 29.9% 70.1% 100.0%
medic Count 74 374 448

% within: 16.5% 83.5% 100.0%
Total Count 123 489 612

% within: 20.1% 79.9% 100.0%

Tabelul nr. 9. Sus  neți vaccinarea an  -COVID-19 la modul general? Corelație medici/asistenți medicali

Sustineți vaccinarea anti-
COVID-19 la modul general? Total

nu da

Lucrați în:

Ambulator Count 20 83 103
% within: 19.4% 80.6% 100.0%

Cabinet de medicină de 
familie

Count 6 56 62
% within: 9.7% 90.3% 100.0%

Cabinet din unitățile de 
învățământ

Count 10 66 76
% within: 13.2% 86.8% 100.0%

Spital Count 38 169 207
% within: 18.4% 81.6% 100.0%

Total Count 74 374 448
% within: 16.5% 83.5% 100.0%

Tabelul nr. 10. Sus  neți vaccinarea an  -COVID-19 la modul general? Corelație medici
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Intenția de vaccinare anti-COVID-19 a per-
sonalului medical care a participat la studiu este de 
47,39%. 33,5% dintre respondenți sunt indeciși, în 

timp ce 19,12% afi rmă că nu se vor vaccina anti-CO-
VID-19 (Tabelul nr. 11).

Da Nu Nu știu
Medic Ambulator 59 (57,28%) 18 (17,48%) 26 (25,24%)
Medic Spital 112 (54,11%) 42 (20,29%) 53 (25,60%)
Medic Cabinet de medicină de familie 32 (51,61%) 6 (9,68%) 24 (38,71%)
Medic Cabinet din unitățile de învățământ 36 (47,37%) 10 (13,16%) 30 (39,47%)
Asistent medical 51 (31,10%) 41 (25,00%) 72 (43,90%)
Total 290 (47,39%) 117 (19,12%) 205 (33,50%)

Tabelul nr. 11. Intenția de vaccinare an  -COVID-19

Față de studiul Avangarde din decembrie 2020, 
în care 30% din populația generală a României de-
clară că este decisă să se vaccineze, 29% sunt inde-
ciși, iar 29% refuză vaccinarea [7], se observă că și în 
cazul intenției de vaccinare anti COVID-19 procentul 
personalului medical care dorește să se vaccineze este 
mult mai mare.

Comparând cu datele date publicității în no-
iembrie 2020, de diferite Direcții de Sănătate Publică 
Județene, referitor la o primă estimare a intenției de 
vaccinare a personalului medical, constatăm că aceste 
cifre sunt comparabile cu cele din studiul nostru, și se 
plasează la un nivel mai ridicat decât intenția de vac-
cinare în rândul populației generale. Astfel, în județul 
Alba, 60% din personalul medical a spus că acceptă 
vaccinarea: medici din spital – 70%, medici de familie 
- 88%, asistenți medicali - 45,8%, infi rmieri - 45,45%, 

la Iași, 60% dintre medici, 47% dintre asistenții me-
dicali, 43% dintre infi rmiere și 46% dintre îngrijitori 
au declarant că doresc să se vaccineze, iar la spitalul 
Colentina din București, din 1390 de angajați, 890 au 
optat pentru vaccinarea anti-Covid, adică un procent 
de 63,57% [9]. Și în cazul intenției de vaccinare an-
ti-COVID-19, există o diferență semnifi cativă statis-
tic între medicii și asistenții medicali participanți la 
studiu, χ²= 23.84, p< 0.001, procentul medicilor care 
declară că se vor vaccina fi ind semnifi cativ mai mare 
decât al asistenților medicali (Tabelul nr.12), în timp 
ce, între medicii care lucrează în spital, ambulatoriu, 
cabinete de medicină de familie/din unitățile de învă-
țământ, nu există o diferență semnifi cativ statistică în 
ceea ce privește intenția de vaccinare, χ²= 10.82, p= 
0.094 (Tabelul nr. 13).

Vă veți vaccina anti-COVID-19? Totalnu da nu știu

Sunteți:
asistent medical Count 41 51 72 164

% within: 25.0% 31.1% 43.9% 100.0%
medic Count 76 239 133 448

% within: 17.0% 53.3% 29.7% 100.0%
Total Count 117 290 205 612

% within: 19.1% 47.4% 33.5% 100.0%
Tabelul nr. 12. Vă veți vaccina an  -COVID-19? Corelație medici/asistenți medicali

Vă veți vaccina anti-COVID-19? Totalnu da nu știu
Lucrați în: Ambulator Count 18 59 26 103

% within: 17.5% 57.3% 25.2% 100.0%
Cabinet de medicină de 
familie

Count 6 32 24 62
% within: 9.7% 51.6% 38.7% 100.0%

Cabinet din unitățile de 
învățământ

Count 10 36 30 76
% within: 13.2% 47.4% 39.5% 100.0%

Spital Count 42 112 53 207
% within: 20.3% 54.1% 25.6% 100.0%

Total Count 76 239 133 448
% within: 17.0% 53.3% 29.7% 100.0%

Tabelul nr. 13. Vă veți vaccina an  -COVID-19? Corelație medici
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Concluziile unui studiu asupra intenției de vac-
cinare anti-COVID-19 efectuat pe 13,426 respondenți 
din 19 țări, arată că 31.9% (4,286 of 13,426) ar fi  total 
de acord, iar 17.9% (2,411 of 13,426) ar fi  în total 
dezacord cu acceptarea unui vaccin sigur și efi cient, 
asigurat de guvernele țărilor respective. [10].

În Marea Britanie 64% din participanții la un 
studiu au declarant că se vor vaccina anti-COVID-19, 
27% nu erau siguri, iar 9% au declarat că nu vor să fi e 
vaccinați [11].

Motivele pentru care personalul medical din 
studiu declară că nu s-ar vaccina anti COVID/ nu știe 
dacă s-ar vaccina sunt:

Nu cred că sunt sufi ciente date științifi ce de 
efi ciență si de siguranță ale vaccinului 221
Din cauza potențialelor efecte adverse ale 
vaccinului 64

Am fost confi rmat COVID-19 26
Nu am încredere în vaccinare în mod general 6
Altele 5
Total 322

Ezitarea în ceea ce privește vaccinarea, la mo-
dul general, este o problemă care apare tot mai preg-
nant în ultimii ani, iar studiile au încercat, fără succes, 
să găsească anumiți indicatori predictibili ai ezitării la 
vaccinare [12]. 

Este important să se facă o distincție între per-
soanele care se opun vaccinării și persoanele care au 
preocupări și întrebări pertinente cu privire la un anu-
mit vaccin, la siguranța și efi cacitatea acestuia [13], 
deoarece transparența în comunicare poate determina 
schimbarea incertitudinilor și creșterea intenției de 
vaccinare.

CONCLUZII:

Personalul medical participant la studiu ac-
ceptă vaccinarea, la modul general și pe cea anti-CO-
VID-19, în particular. 

Se consideră că vaccinarea anti-COVID-19 în 
România nu trebuie să fi e obligatorie, iar grupurile 
prioritare la vaccinare ar trebui să fi e reprezentate de: 
personal medical, persoane cu factori de risc și per-
soane afl ate în centre rezidențiale. 

Intenția de vaccinare anti-COVID-19 a perso-
nalului medical se apropie de 50%, fi ind superioară 

celei din populația generală. Un procent important al 
personalului medical, 33,5%, nu era hotărât, la înce-
putul lunii noiembrie, dacă să se vaccineze sau nu.
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