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Rezumat

INTRODUCERE: Vaccinarea populației ră-
mâne una dintre cele mai sigure metode în lupta îm-
potriva pandemiei cu virusul SARS-CoV-2. Deși la 
începutul epidemiei copiii au fost mai puțin afectați, 
date recente pun în evidență creșterea numărului de 
copii infectați și a formelor severe pe care aceștia le 
dezvoltă. Aprobarea utilizării unui vaccin anti-CO-
VID-19 la minorii în vârstă de peste 12 ani a repre-
zentat un pas important în limitarea infecției.

OBIECTIVE: Obiectivul principal al studiului 
nostru este de a evalua intenția părinților din România 
de a-și vaccina copiii cu vârste cuprinse între 12 și 15 
ani împotriva virusului SARS-CoV-2. Au fost studiate 
și informațiile, atitudinile, opiniile și factorii care pot 
infl uența decizia părinților de a accepta sau nu vacci-
narea copiilor lor împotriva virusului SARS-CoV-2.

METODE: Un chestionar cu răspunsuri pre-
stabilite/libere a fost distribuit on-line, în intervalul 
20.05-9.06.2021, prin intermediul medicilor școlari 
din toate regiunile de dezvoltare a României, părinți-
lor care au copii în clasele V-VIII, cu vârsta de 12-15 
ani. Platforma utilizată pentru administrarea on-line a 

chestionarului a fost Google Forms. Au fost analizate 
rezultatele, s-au stabilit corelații statistice între inten-
ția de vaccinare și factori demografi ci, socio-econo-
mici, statutul de vaccinat și factori de risc în familie.

REZULTATE: Din cei 3524 de părinți luați în 
studiu, 32,57% și-au exprimat intenția de a-și vaccina 
copilul anti-COVID-19. Motivele pentru care părinții 
intenționează să își vaccineze copiii sunt reprezentate 
în 92,5% din cazuri de dorința de a-și proteja copiii 
împotriva infecției; în plus, protecția unei persoane cu 
risc din familie este considerată un bun motiv pentru 
a-și vaccina copiii de către 23,34% dintre părinți, iar 
38% doresc să își vaccineze copiii și din dorința de a 
putea călători fără restricții

Motivele pentru care părinții nu doresc să își 
vaccineze copiii anti-COVID sunt: faptul că nu con-
sideră necesară vaccinarea pentru copii (49,45%), de 
teama efectelor adverse (46,75%) și pentru că nu au 
încredere în vaccinuri (21,63%). Intenția de vaccinare 
se corelează semnifi cativ cu vârsta mai înaintată a 
părinților, nivelul ridicat al studiilor, și domiciliul în 
orașele reședință de județ. 

S-a constatat o corelație statistică importantă 
între statutul de vaccinat al părinților și intenția de a-și 
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vaccina copiii, ca și între această intenție și existența 
unei forme grave de boală COVID-19 în familie și 
prezența persoanelor cu risc crescut de a dezvolta o 
formă severă de boală în familie. 

CONCLUZII: Studiile referitoare la intenția de 
vaccinare anti-COVID-19 a copiilor de 12-15 ani nu 
sunt foarte numeroase la nivel mondial, dar studiul 

nostru identifi că aceleași ezitări și motive de accep-
tare/neacceptare a vaccinării copiilor de către părinți. 
Comunicarea de informații corecte este foarte impor-
tantă pentru creșterea încrederii și a acceptabilității 
vaccinului.

CUVINTE CHEIE: vaccin anti-COVID-19, 
copii 12-15 ani, intenție de vaccinare

FACTORS THAT CAN INFLUENCE IN ROMANIA 
THE PARENTS’ DECISION REGARDING THE 

ANTI COVID-19 VACCINATION OF CHILDREN 
AND ADOLESCENTS AGED 12-15

Abstract

INTRODUCTION: Mass population vaccina-
tion remains one of the safest methods in the fi ght 
against the SARS-CoV-2 virus pandemic. Although 
children were less affected by the disease at the be-
ginning of the epidemic, recent data show an increase 
in the number of infected children and of the severe 
forms they develop. Approval of the use of an an-
ti-COVID-19 vaccine in minors aged 12 or more was 
an important step in limiting the infection. 

OBJECTIVES: The main objective of our study 
is to evaluate the intention of Romanian parents to vac-
cinate their children aged between 12 and 15 against 
the SARS-CoV-2 virus. The information, attitudes, 
opinions and factors that may infl uence parents’ deci-
sion to accept or not the vaccination of their children 
against SARS-CoV-2 virus were also studied.

METHODS: A questionnaire with predeter-
mined / free answers was distributed online, between 
20.05-09.06.2021, through school doctors from all de-
velopment regions of Romania, to parents of children 
from grades Vth to VIIIth, aged 12-15. The platform 
used to administer the online questionnaire was Goo-
gle Forms. The results were analyzed, and statistical 
correlations were established between the vaccination 
intention and demographic, socio-economic factors, 
vaccination status and family risk factors.

RESULTS: Of the 3524 parents surveyed, 
32.57% expressed their intention to vaccinate their 
children against COVID-19. The reasons why parents 

intend to vaccinate their children are represented in 
92.5% of cases by the desire to protect their children 
against infection. In addition, the protection of a per-
son at risk in the family is considered a good reason 
for vaccinating their children by 23.34% of parents, 
while 38% want to vaccinate their children also out 
of the desire to be able to travel without restrictions.

The reasons why parents do not want to vac-
cinate their children against COVID-19 are: the fact 
that they do not consider the vaccination necessary for 
children (49.45%), the fear of side effects (46.75%) 
or because they do not trust vaccines (21.63%). The 
intention to vaccinate is signifi cantly correlated with 
the older age of the parents, the high level of educa-
tion, and the domicile in the rural area. An important 
statistical correlation was found between the vaccina-
ted status of the parents and the intention to vaccinate 
their children, as well as between this intention and 
the existence of a severe form of COVID-19 disease 
in the family and the presence of people at high risk 
of developing a severe form of illness in the family.

CONCLUSIONS: Studies on the intention to 
vaccinate children aged 12-15 against COVID-19 are 
not very numerous worldwide, but our study identifi es 
the same hesitations and reasons for parents’ accep-
tance / non-acceptance of vaccinating their children. 
Communicating the correct information is very im-
portant to increase the confi dence and acceptability 
of the vaccine.

KEY WORDS: anti-COVID-19 vaccine, chil-
dren aged 12-15, vaccination intention
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INTRODUCERE

Lupta împotriva infecției cu virusul SARS-
CoV-2 rămâne la fel de importantă și după un an și 
jumătate de la apariția primelor cazuri. Deoarece vac-
cinarea populației este una dintre cele mai sigure și 
efi ciente metode de eradicare a bolii, întrebarea care 
se pune este: ce rol poate juca vaccinarea copiilor și 
adolescenților în limitarea pandemiei? [1]

Studiile efectuate până în acest moment su-
gerează faptul că adolescenții cu vârste între 10-14 
ani sunt mai puțin susceptibili la infecția cu virusul 
SARS-CoV-2 decât adulții, în timp ce, la cei cu vârsta 
cuprinsă între 15-18 ani susceptibilitatea este similară 
cu a adulților [2].

În același timp, studiile evidențiază rolul copi-
ilor și adolescenților infectați în transmiterea bolii la 
alți copii, dar și la adulți [3-6].

Pentru scăderea transmiterii infecției cu virusul 
SARS-CoV-2, este necesară și vaccinarea copiilor și 
adolescenților [1]. Fără vaccinare, copiii vor repre-
zenta un rezervor care ar diminua șansele de control 
și eradicare a pandemiei [7].

Deși riscul copiilor de a face o formă severă de 
boală este redus, unii copii au dezvoltat complicații, 
incluzând sindromul infl amator multisistemic, iar alții 
au avut simptome o perioadă lungă de timp, compara-
bilă cu cea a adulților [8-11].

În Statele Unite, aproximativ 4 milioane de co-
pii au fost diagnosticați cu COVID-19 de la începutul 
pandemiei, iar aproximativ 300 au decedat [12].

Deși la începutul epidemiei copiii au fost mai 
puțin afectați, date recente pun în evidență creșterea 
numărului de copii infectați și a formelor severe pe 
care aceștia le dezvoltă, sugerând faptul că virusul a 
suferit modifi cări. Rata de spitalizare la adolescenți 
a crescut în perioada martie-aprilie 2021, și aproape 
1/3 dintre copiii spitalizați recent au fost internați pe 
o secție ATI, conform Center of Disease Control and 
Prevention (CDC) [13].

Aprobarea utilizării unor vaccinuri anti-CO-
VID-19, inițial la grupa de vârstă 16-18 ani, apoi și la 
grupa de vârstă 12-15 ani a reprezentat un pas impor-
tant în lupta împotriva pandemiei, deoarece un vaccin 
sigur și efi cient pentru adolescenți are benefi cii directe 
(individuale) și indirecte (populaționale) majore [14].

Vaccinarea copiilor și adolescenților împotriva 
virusului SARS-CoV-2, pe lângă diminuarea riscului 

de a dezvolta o formă severă de boală de către aceștia, 
reduce transmiterea bolii în familie, diminuează stre-
sul, favorizează normalizarea economiei și deschide-
rea în siguranță a școlilor [15]. 

Pentru minori, părinții sunt cei care au dreptul 
legal de a decide în privința vaccinării. De aceea, este 
important să înțelegem îngrijorările acestora legate 
de vaccinare, să cunoaștem obstacolele resimțite și să 
transmitem informații corecte către decidenți și pro-
fesioniști în sănătate cu privire la aspectele care pot 
infl uența pozitiv atitudinea față de vaccinare și deci-
zia legată de vaccinare pentru copiii și adolescenții de 
12-15 ani din România.

Opinia publică pozitivă și încrederea în vaccin 
sunt esențiale, iar ezitările părinților cu privire la sigu-
ranța unui vaccin nou sunt normale [16,17].

Studiile efectuate în acest sens au încercat să 
releve tocmai obstacolele resimțite de către părinți, 
cele mai importante fi ind legate de siguranța și efi ci-
ența vaccinului la copii și adolescenți [15,18-23].

OBIECTIVE

Obiectivul principal al studiului nostru este de a 
evalua intenția părinților de a-și vaccina copiii împo-
triva virusului Sars-Cov-2, în condițiile în care există 
un vaccin aprobat de Agenția Europeană a Medica-
mentului (EMA) pentru grupa de vârstă 12-15 ani.

Au fost studiate și informațiile, atitudinile, opi-
niile și factorii care pot infl uența decizia părinților de 
a accepta sau nu vaccinarea copiilor lor împotriva vi-
rusului SARS-CoV-2.

METODE

Un chestionar cu răspunsuri prestabilite/libere 
a fost distribuit on-line, în intervalul 20.05-9.06.2021, 
prin intermediul medicilor școlari din toate regiunile 
de dezvoltare a României, părinților care au copii în 
clasele V-VIII, cu vârsta de 12-15 ani. 

Platforma utilizată pentru administrarea on-line 
a chestionarului a fost Google Forms. 

Chestionarul a cuprins întrebări referitoare la 
factori demografi ci și sociali, statutul de vaccinat al 
copiilor și al părinților, motive care pot infl uența de-
cizia de vaccinare (de ex. persoane cu boli cronice în 
familie și/sau care au trecut printr-o formă medie/se-
veră de boală COVID-19).
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Au fost analizate rezultatele, s-au stabilit co-
relații statistice între intenția de vaccinare și factori 
demografi ci, socio-economici, statutul de vaccinat și 
factori de risc în familie.

REZULTATE

Din cele 4737 de chestionare primite, au fost 
luate în calcul 3524, cele trimise de părinți care au 
copii cu vârste cuprinse între 12-15 ani. Dintre aceș-
tia, 2949 au declarat că au un singur copil în această 
limită de vârstă, în timp ce 575 au 2 sau mai mulți 
copii cu vârste cuprinse între 12-15 ani.

Factori socio-demografi ci

Regiunea de dezvoltare: Au răspuns la chesti-
onar părinți din toate cele 8 regiuni de dezvoltare ale 
României (Tabelul nr.1), din mediul rural (43,3%), 
orașe mici (31,12%) și orașe reședință de județ 
(25,56%). Cele mai multe rezultate au fost primite din 
Regiunea Sud – Muntenia și cele mai puține din re-
giunile din Est (Nord-Est și Sud-Est), în legătură mai 
probabil cu modalitatea de distribuire a linkului cu 
chestionarul și mai puțin legat de disponibilitatea de a 
participa la studiu. 

Tabelul nr. 1. Regiunea de domiciliu a părinților

București/jud. Ilfov 220
Regiunea Centru: Alba, Brașov, Covasna, Harghita, Mureș și Sibiu 536
Regiunea Nord-Est: Bacău, Botoșani, Iași, Neamț, Suceava și Vaslui 25
Regiunea Nord-Vest: Bihor, Bistrița-Năsăud, Cluj, Maramureș, Satu-Mare și Sălaj 200
Regiunea Sud – Muntenia: Argeș, Călărași, Dâmbovița, Giurgiu, Ialomița, Prahova, Teleorman 2162
Regiunea Sud-Est: Brăila, Buzău, Constanța, Galați, Tulcea și Vrancea 26
Regiunea Sud-Vest Oltenia: Dolj, Gorj, Mehedinți, Olt și Vâlcea 212
Regiunea Vest: Arad, Caraș-Severin, Hunedoara și Timiș 143
TOTAL 3524

Media vârstei părinților participanți la studiu a 
fost de 40,36 ani. 

Nivelul studiilor absolvite: marea majoritate a 
respondenților au studii liceale, postliceale și superi-
oare (Tabelul nr. 2).

Tabelul nr. 2. Mediul de proveniență și nivelul studiilor absolvite de către părinți

localitate de domiciliu studii absolvite
fără 

studii
școală 

generală
studii 
liceale

studii 
postliceale

studii 
superioare TOTAL

comună/sat 4 298 632 220 372 1526 (43,3%)
oraș 2 76 399 183 437 1097 (31,12%)
oraș reședință 1 23 131 101 645 901 (25,56%)
TOTAL 7 397 1162 504 1454 3524

Vârsta medie a copiilor raportați în studiu a fost 
de 13,42 ani, dintre care 1165 cu vârsta de 12 ani, 942 
de 13 ani, 839 de 14 ani, iar 1003 de 15 ani împliniți.

Status vaccinal
Vaccinarea anti COVID-19 a părinților 

Dintre respondenți, 46,87% s-au vaccinat îm-
potriva SARS-CoV-2, cu unul dintre vaccinurile 
aprobate de EMA (Tabelul nr. 3).
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Tabelul nr. 3. Distribuția vaccinării an   SARS-CoV-2 în rândul părinților par  cipanți la studiu

Dumneavoastră personal ați 
fost vaccinat/ă anti COVID-19? Astra-Zeneca Johnson & Johnson Moderna Pfi zer-

Biontech TOTAL

DA 239 61 68 1284 1652
NU 1872

TOTAL 3524

Vaccinarea copiilor conform schemei naționale 
de vaccinare

Dintre copiii de 12-15 ani ai părinților partici-
panți la studiu, 66,68% (N=2350) sunt vaccinați com-
plet, conform calendarului național de vaccinare, în 
timp ce 27,86% (N=982) dintre copii NU au fost vac-
cinați cu nici un vaccin din acest calendar iar 5,44% 
(N=192) au primit o schemă incompletă de vaccinare.

Intenția de vaccinare a copiilor

Marea majoritate (77,78%) a părinților incluși 
în studiu au declarat că au auzit că unele vaccinuri 
vor fi  autorizate pentru copiii de 12-15 ani, iar 1148 
(32,57%) dintre părinții care au participat la stu-
diu și-au declarat intenția de a-și vaccina copi-
lul/copiii, în momentul în care va exista un vaccin 
disponibil.

Cunoștințe, atitudini și factori de infl uență 
pentru vaccinarea anti SARS-CoV-2

În ceea ce privește propria vaccinare anti SARS-
CoV-2, cele mai des raportate motive pentru care 
cei 1872 (53,12%) dintre părinții din studiu nu s-au 
vaccinat sunt reprezentate de: teama de efectele ad-
verse (42,89%), neîncrederea în vaccinuri (28,73%), 
trecerea prin boală (14,42%), nereușita programării 
(12,23%), probleme medicale sau sarcină/alăptare 
(1,98%). 

Legat de motivația de vaccinare proprie sau 
a copiilor, mai mult de o treime dintre respondenți, 
(37,34%, N=1316) au declarat că au în familie per-
soane cu factori de risc pentru dezvoltarea unei forme 
severe de boală (vârstnici, persoane cu boli cronice), 
iar 33,71%, N=1188 dintre părinți declară că au fost 
infectați cu virusul SARS-CoV-2.

Forme severe de boală în familie au avut 8,68% 
dintre respondenți (Tabelul nr. 4).

Tabelul nr. 4. Forme severe de boală COVID-19 în familie

Dumneavoastră sau cineva din familia dumneavoastră a avut o formă severă de COVID-19? 
cineva din familie a decedat 80
cineva din familie a fost la ATI 21
cineva din familie a fost spitalizat 205
nimeni nu a avut o formă severă de boală în familie 3218
TOTAL 3524

Motive raportate pentru decizia de vaccinare/
nevaccinare a copiilor împotriva SARS-CoV-2

Cele mai frecvent invocate motive pentru care 
cei 1148 de părinți intenționează să își vaccineze 

copiii (întrebare cu răspunsuri multiple) sunt repre-
zentate de protecția împotriva infecției a copiilor, pro-
tecția unei persoane cu risc din familie, dar și dorința 
de a putea călători fără restricții (Tabelul nr. 5).

Tabelul nr. 5. Mo  vele pentru care părinții și-ar vaccina copiii

doresc să fi e protejați împotriva infecției 1062
doresc să protejeze o persoană cu risc din familie 268
doresc să poată călători fără restricții 436
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Principalele motive pentru care părinții nu in-
tenționează să își vaccineze copiii sunt: faptul că nu 
consideră necesară vaccinarea pentru copii, de teama 

efectelor adverse și pentru că nu au încredere în vac-
cinuri (Tabelul nr. 6).

Tabelul nr. 6. Motivele pentru care părinții nu intenționează să își vaccineze copiii
nu consideră necesară vaccinarea pentru copii 1175
de teama efectelor adverse 1111
nu au încredere în vaccinuri 514
consideră că nu sunt studii sufi ciente pentru categoria lor de vârstă 20
probleme medicale ale copiilor 13
copiii au avut boala 6

Percepția asupra riscului de boală

81,05% dintre părinți consideră că riscul de 
infectare al copiiilor lor în următoarea perioadă este 
între 0 și mic (Tabelul nr. 7). 

Tabelul nr. 7. Probabilitatea percepută de părinți cu 
privire la infectarea copiilor cu virsului SARS-CoV 2

zero 549 (15,57%
foarte mică 981 (27,83%)
mică 1327 (37,65%)
mare 558 (15,83%)
foarte mare 109 (3,09%)

COVID-19 și boli cronice la copiii ra-
portați în studiu

Doar 10% (353) dintre copiii raportați în acest 
studiu au avut COVID-19, despre 2,58% (91) nu se 
știe dacă au fost sau nu infectați, în timp ce 87,4% 
(3080) dintre copii nu au trecut prin boală – conform 
răspunsurilor oferite de părinți.

În ceea ce privește bolile cronice ale copiiilor 
raportați în acest studiu, 2,07% suferă de boli cronice, 
prevalența cea mai mare fi ind reprezentată de astm 
bronșic (N=43), urmat de bolile cardio-vasculare 
(N=7), diabet zaharat de tip I (N=6) și epilepsie și boli 
psihiatrice (N=8); teren alergic au 3 dintre copiii ra-
portați de către părinții respondeți în cadrul studiului.

Analiza corelațiilor între diferite variabile și intenția de vaccinare a copiilor

Grupa de vârstă

Tabelul 8. Analiza intenției de vaccinare în funcție de vârstă

Intenție vaccinare copil Totalda nu

Vârsta

sub 30 ani
N 6 29 35
% 17.1% 82.9% 100.0%

30-35 ani
N 105 379 484
% 21.7% 78.3% 100.0%

35-40 ani
N 234 695 929
% 25.2% 74.8% 100.0%

40-45 ani
N 497 880 1377
% 36.1% 63.9% 100.0%

peste 45 ani
N 306 393 699
% 43.8% 56.2% 100.0%

χ²= 100.65, p< 0.01, φ= 0.17
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Din Tabelul 8 se poate observa că pe măsură ce 
vârsta părinților crește, proporția participanților cu in-
tenție de vaccinare a copilului crește. Această relație 

este semnifi cativă statistic (χ²= 100.65, p< 0.01) și de 
intensitate mică (φ= 0.17).

Mediul de rezidență
Tabelul 9. Analiza intenției de vaccinare în funcție de mediul de rezidență

Intenție vaccinare copil
Total

da nu
Localitatea comună/sat N 463 1063 1526

% 30.3% 69.7% 100.0%
oraș N 334 763 1097

% 30.4% 69.6% 100.0%
oraș reședință de județ N 351 550 901

% 39.0% 61.0% 100.0%
χ²= 22.43, p< 0.01, φ= 0.08

În orașele reședință de județ, proporția par-
ticipanților cu intenție de vaccinare a copilului este 
mai mare comparativ cu proporția participanților din 

mediul rural și din orașele mici. Această relație este 
semnifi cativă statistic (χ²= 22.43, p< 0.01) și de inten-
sitate mică (φ= 0.08) (Tabelul nr. 9).

Regiunea
Tabelul 10. Analiza intenției de vaccinare în funcție de regiuni

Intenție vaccinare copil Totalda nu

Regiunea

București/jud. Ilfov
N 52 168 220
% 23.6% 76.4% 100.0%

Regiunea Centru
N 205 331 536
% 38.2% 61.8% 100.0%

Regiunea Nord-Est:
N 9 16 25
% 36.0% 64.0% 100.0%

Regiunea Nord-Vest
N 64 136 200
% 32.0% 68.0% 100.0%

Regiunea Sud – Muntenia
N 709 1453 2162
% 32.8% 67.2% 100.0%

Regiunea Sud-Est
N 14 12 26
% 53.8% 46.2% 100.0%

Regiunea Sud-Vest Oltenia
N 54 158 212
% 25.5% 74.5% 100.0%

Regiunea Vest
N 41 102 143
% 28.7% 71.3% 100.0%

χ²= 27.28, p< 0.01, φ= 0.09

Proporția cea mai mare de participanți cu in-
tenția de vaccinare a copilului se afl ă în Regiunea 
Sud-Est (53.8%), urmată de regiunea Centru (38.2%) 
și Regiunea Nord-Est (36.0%). Regiunile cu proporți-
ile cele mai mici favorabile vaccinării sunt București/

Jud. Ilfov (23.6%), urmată de Regiunea Sud-Vest Ol-
tenia (25.5%) și Regiunea Vest (28.7%). Aceste dife-
rențe sunt semnifi cative statistic (χ²= 27.28, p< 0.01) 
și de intensitate mică (φ= 0.09) (Tabelul nr. 10).
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Nivelul de educație

Tabelul 11. Analiza intenției de vaccinare în funcție de nivelul de studii

Intenție vaccinare copil Totalda nu

Studii

fără școală
N 1 6 7
% 14.3% 85.7% 100.0%

școala generală
N 91 306 397
% 22.9% 77.1% 100.0%

liceu
N 309 853 1162
% 26.6% 73.4% 100.0%

studii postliceale
N 167 337 504
% 33.1% 66.9% 100.0%

studii superioare
N 580 874 1454
% 39.9% 60.1% 100.0%

χ²= 72.34, p< 0.01, φ= 0.14
Pe măsură ce nivelul de educație crește, propor-

ția participanților cu intenție de vaccinare a copilului 
crește. Această relație este semnifi cativă statistic (χ²= 

72.34, p< 0.01) și de intensitate mică (φ= 0.14) (Ta-

belul nr. 11).

Statutul de vaccinat

Tabelul 12. Analiza intenției de vaccinare în funcție de statutul de vaccinat anti SARS-CoV2 
al părintelui respondent

Intenție vaccinare copil Totalda nu

Vaccinat
da

N 873 779 1652
% 52.8% 47.2% 100.0%

nu
N 275 1597 1872
% 14.7% 85.3% 100.0%

χ²= 581.65, p< 0.01, φ= 0.40
În grupul persoanelor vaccinate, proporția celor cu intenția de vaccinare a copilului este de aproximativ 

3.5 ori mai mare (52.8%) decât în grupul persoanelor nevaccinate (14.7%). Această diferență este semnifi ca-
tivă statistic (χ²= 581.65, p< 0.01) și de intensitate medie spre mare (φ= 0.40) (Tabelul nr. 12).

Factori de risc în familie

Tabelul 13. Analiza intenției de vaccinare în funcție de existența factorilor de risc în familie

Intenție vaccinare copil Total
da nu

Factori de risc în familie
da

N 536 780 1316
% 40.7% 59.3% 100.0%

nu
N 612 1596 2208
% 27.7% 72.3% 100.0%

χ²= 63.56, p< 0.01, φ= 0.13
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În grupul respondenților care au în familie per-
soane cu factori de risc, proporția celor cu intenția 
de vaccinare a copilului este de aproximativ 1.4 ori 
mai mare (40.7%) decât în grupul respondenților fără 

persoane cu factori de risc în familie (27.7%). Această 
diferență este semnifi cativă statistic (χ²= 63.56, p< 
0.01) și de intensitate mică (φ= 0.13) (Tabelul nr. 13).

Existența cazurilor de COVID-19 în familie

Tabelul 14. Analiza intenției de vaccinare în funcție de existența cazurilor de Covid 19 în familie

Intenție vaccinare copil
Total

da nu

Covid în familie
da

N 409 779 1188
% 34.4% 65.6% 100.0%

nu
N 739 1597 2336
% 31.6% 68.4% 100.0%

χ²= 2.79, p= 0.095, φ= 0.02
34.4% dintre participanții cu cazuri COVID-19 

în familie și 31.6% dintre cei fără asemenea cazuri 
își manifestă intenția de a-și vaccina copiii, diferență 

care este nesemnifi cativă statistic (χ²= 2.79, p= 0.095) 
(Tabelul nr. 14).

Existența cazurilor severe de COVID-19 în familie

Tabelul 15. Analiza intenției de vaccinare în funcție de existența cazurilor severe de COVID-19 în familie

Intenție vaccinare copil
Total

da nu

Tip cazuri COVID-19

cineva din familie a decedat
N 34 46 80
% 42.5% 57.5% 100.0%

cineva din familie a fost la ATI
N 13 8 21
% 61.9% 38.1% 100.0%

cineva din familie a fost spitalizat
N 77 128 205
% 37.6% 62.4% 100.0%

nimeni nu a avut o formă severă de 
boală în familie

N 1024 2194 3218
% 31.8% 68.2% 100.0%

χ²= 14.96, p< 0.01, φ= 0.06
Participanții care au avut în familie cazuri CO-

VID-19 care au necesitat intervenție ATI sau fi nali-
zate prin deces au înregistrat în proporții mai mari 
(61.9% respectiv 42.5%) intenții de vaccinare a co-
piilor, comparativ cu respondenții care au avut doar 
cazuri de spitalizare sau cazuri fără forme severe în 
familie (37.6% respectiv 31.8%). 

Aceste diferențe sunt semnifi cative statistic 
(χ²= 14.96, p< 0.01) și de intensitate redusă (φ= 0.06) 
(Tabelul nr. 15).

DISCUȚII

Studiul de față a explorat, prin intermediul 
unui chestionar administrat online, factorii care pot 
infl uența decizia părinților din România cu privire la 
vaccinarea anti SARS-CoV-2 a copiilor cu vârste cu-
prinse între 12 și 15 ani. 

Au fost luate în studiu chestionarele primite de 
la 3524 de părinți, cu vârsta medie de 40,36 ani, din 
toate regiunile geografi ce ale României. Intenția de 
vaccinare a copiilor lor, cu vârste cuprinse între 12-15 
ani, a fost de 32,57%. 
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Constatăm că intenția de vaccinare a copiilor 
este comparabilă cu cea din Turcia (33%) [15], dar 
mai mică decât cea raportată în studiile efectuate în 
alte țări: 48,2% în Anglia [22], 49,4% în SUA [23] și 
72,6% în China [20]. 

Diferențe se constată și între procentul de pă-
rinți care și-au efectuat vaccinul anti-COVID-19 
(46,87%) și intenția de a-și vaccina propriii copii 
(32,57%) din totalul respondenților.

Motivele pentru care părinții intenționează să 
își vaccineze copiii sunt reprezentate în 92,5% din ca-
zuri de dorința de a-și proteja copiii împotriva infec-
ției; în plus, protecția unei persoane cu risc din fami-
lie este considerată un bun motiv pentru a-și vaccina 
copiii de 23,34% dintre părinți, iar 38% doresc să își 
vaccineze copiii și din dorința de a putea călători fără 
restricții.

Motivele pentru care părinții nu doresc să își 
vaccineze copiii anti-COVID sunt: faptul că nu con-
sideră necesară vaccinarea pentru copii (49,45%, de 
teama efectelor adverse (46,75%) și pentru că nu 
au încredere în vaccinuri (21,63%). Se observă că 
procentul părinților care nu își vaccinează copiii an-
ti-COVID-19 pentru că nu au încredere în vaccinuri 
este în concordanță cu neacceptarea de către aceștia a 
vaccinurilor din programul național de vaccinare. 

Un studiu similar cu cel de față, efectuat în Tur-
cia [21], comunică drept principale motive ale refuzu-
lui vaccinului: teama de efectele adverse, cunoștințele 
insufi ciente în legătură cu efi ciența vaccinului și ne-
încrederea în vaccinurile produse în străinătate. Unul 
din studiile pe această temă efectuate în SUA [23] ra-
portează ca motive importante în ezitarea/refuzul vac-
cinării siguranța, efi cacitatea și faptul că vaccinul nu 
este necesar (în accepțiunea respondenților). 

În ceea ce privește intenția de vaccinare, aceasta 
se corelează semnifi cativ cu vârsta mai înaintată a 
părinților, nivelul ridicat al studiilor, și domiciliul în 
orașele reședință de județ.

S-a constatat o corelație statistică importantă 
între statutul de vaccinat al părinților și intenția de a-și 
vaccina copiii, ca și între această intenție și prezența 
persoanelor cu risc crescut de a dezvolta o formă se-
veră de boală în familie. Nu există o relație semnifi ca-
tivă statistic între intenția de vaccinare și faptul că în 
familie au fost cazuri de boală, în schimb se constată 
o asociere semnifi cativ statistică atunci când forma de 
boală în familie a fost severă.

Nivelul redus al studiilor părinților și nivelul 
scăzut al veniturilor acestora s-au corelat semnifi cativ 
cu ezitarea/refuzul vaccinării și în studiile efectuate în 
alte țări [23,24].

CONCLUZII

Rezultatele acestui studiu relevă o intenție de 
vaccinare a copiilor împotriva virusului SARS-CoV-2 
relativ scăzută în comparație cu alte țări ale lumii, 
doar mai puțin de 1 din 3 părinți chestionați raportând 
că intenționează să își vaccineze copilul/copiii de 12-
15 ani împotriva virusului SARS-CoV-2 atunci când 
un vaccin va deveni disponibil. Motivele invocate 
pentru refuzul vaccinal și corelațiile efectuate contu-
rează profi lul părintelui care refuză vaccinarea, acesta 
având următoarele caracteristici:

Mai degrabă cu niveluri scăzute de venit
Mai degrabă cu niveluri scăzute de educație
Nevaccinat la rândul său împotriva 

SARS-CoV-2
Mai degrabă din mediu rural sau din orașele mici
Cu un nivel de informare și conștienizare scă-

zut cu privire la: 1) riscul de boală și impact 
negativ asupra sănătății copiilor și 2) efi caci-
tatea vaccinului anti SARS-CoV-2 și a vac-
cinurilor în general în prevenirea contactării 
unor boli infecțioase cu posibile efecte ad-
verse severe în rândul copiilor.

Identifi carea acestui profi l, coroborată cu re-
zultate din alte studii (eventual calitative, folosind 
metode de genul focus-grupului) pentru clarifi carea 
/ certifi carea anumitor anumitor caracteristici iden-
tifi cate în cadrul acestui studiu cantitativ explorator, 
pot contribui la identifi carea grupurilor țintă pentru 
campanii de informare, educare și conștientizare cu 
privire la importanța vaccinării copiilor (și, în general 
a populației, având în vedere corelația între statusul 
vaccinal al părintelui și intenția de vaccinare a copi-
lului) împotriva virusului SARS-CoV-2. Cunoașterea 
caracteristicilor grupului țintă permite dezvoltarea 
unor materiale și a unor mijloace de diseminare adec-
vate capacității de înțelegere, cunoștințelor și valorilor 
acestui grup, maximizând impactul acestor campanii. 

IMPLICAȚII

Implicațiile rezultatelor acestui studiu în plan 
profesional, în sistemul medical, și decizional, se 
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referă la canalizarea resurselor limitate disponibile 
către acele activități care pot îmbunătății rata de vac-
cinare, respectiv utilizarea medicinei primare în pro-
cesul de informare și conștientizare a populației, dat 
fi ind faptul că personalul medical se bucură încă de 
un grad de încredere ridicat din partea populației și 
reprezintă un model pentru aceasta. 
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