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„În momentul de fa-
ţă, avem, practic, o circu-
laţie a virusurilor de tip A 
- H1N1 şi H3N2, mai mul-
te îmbolnăviri şi, mai ales, 
decesele au fost legate de 
infecţia cu tipul AH1N1. 
Este un virus asemănă-
tor cu cel care a circulat 
în anul 2009, atunci când 
a existat pandemia dae 
gripă”, a spus dr. Alexan-
dru Rafila, preşedintele 
Societăţii Române de Mi-
crobiologie, citat de Ager-
pres.ro. Potrivit medicu-
lui, dacă vor fi raporta-
te din ce în ce mai mul-
te cazuri, în următoare-
le trei săptămâni, ar pu-
tea fi declarată stare de 
epidemie. „Epidemia se 
declară atunci când exis-
tă trei săptămâni conse-
cutive de creştere impor-
tantă, cu peste 20% de-
cât numărul aşteptat de 
cazuri şi ceea ce trebu-
ie adăugat - noi ne gă-
sim practic într-o situaţie 
foarte apropiată de o ma-
nifestare de tip epidemic, 
atunci când probele trimi-
se pentru diagnostic de la 
pacienţii suspecţi de gripă 
sunt pozitive în proporţie 
mai mare de 10%, or noi, 
practic, am depăşit 50% 
în săptămâna anterioa-
ră. Dacă acest trend va 
continua şi probabil că va 
continua, posibil să asis-
tăm la o epidemie de gri-
pă în ţara noastră. În ce-
ea ce priveşte vârful de 
îmbolnăviri, nu putem să 
precizăm cu mare acura-
teţe acest moment, dar, 
după cum evoluează gri-
pa în acest an, probabil 
că vom mai avea câteva 
săptămâni cu număr foar-
te mare de îmbolnăviri de 
viroze respiratorii, în ge-

neral, şi cazuri de gripă, 
în special, însă acest lucru 
trebuie corelat şi cu posi-
bilitatea de a fi vaccinat în 
continuare”, a spus Rafila 
pentru Agerpres.ro. 

Vaccinați-vă! 
Centrul European de 

Control al Bolilor a făcut 
o recomandare în urmă 
cu câteva zile, arătând că 
vaccinarea poate să mai 
continue două-trei săptă-
mâni, deoarece poate în-
că asigura protecţie, chiar 
dacă până la apariţia an-
ticorpilor protectori exis-
tă o durată de circa două 
săptămâni. „Practic, până 
spre jumătatea lunii fe-
bruarie, putem să conti-
nuăm vaccinarea, însă un 
lucru pe care trebuie să 
îl ştie toată lumea - efi-
cacitatea vaccinării scade 
pe măsură ce ne îndepăr-
tăm de perioada optimă, 
care, de obicei, este cea 
care precede sezonul gri-
pal, adică lunile octom-
brie, noiembrie, chiar pri-
ma jumătate a lunii de-
cembrie”, a explicat spe-
cialistul. Boala nu se tra-
tează cu antibiotic. Simp-
tomele gripei porcine 
sunt asemănătoare gripei 
normale, astfel pacientul 
poate prezenta febră, tu-
se şi secreţii nazale, du-
rere în gât, dureri mus-
culare, dureri de cap, fri-
soane şi oboseală. Voma 
şi diareea sunt alte simp-
tome care pot apărea, cu 
toate că nu sunt specifi-
ce gripei, au fost rapor-
tate în unele cazuri. Dacă 
prezentaţi aceste simp-
tome, prezentaţi-vă de 
urgenţă la spital, la secţia 
de boli infecţioase. 

Gripa porcină 
ucide din nou! 
Virusul AH1N1 
nu se tratează cu 
antibiotice 
Infecția cu virusul gripal AH1N1 recunoscut ca 
virusul gripei porcine, a revenit în România și 
a cauzat cele mai multe îmbolnăviri și decese 
în rândul populației, în această iarnă. Potrivit 
medicilor, la sfârșitul săptămânii trecute erau 
înregistrate 39 de decese cauzate de gripă, 
majoritatea cu acest tip de virus. Însă, numărul 
total de infecții acute raportate depășea 90.000. 
Este un număr alarmant de cazuri, care aduce 
România în pragul epidemiei de gripă. 

Deoarece virusul gri-
pal se găseşte sub o ma-
re varietate de subtipuri 
şi tulpini, care se modi-
fică de la an la an, chiar 
şi persoanele vaccina-
te pot face gripă, doar 
că severitatea bolii va fi 
mai uşoară, spun medicii. 
Boala se transmite foarte 
repede de la o persoană 
la alta prin picăturile de 
salivă eliminate prin tuse, 
strănut şi vorbire. Conta-
giozitatea este de 1-2 zi-
le înainte şi 4-5 zile după 
debutul bolii, motiv pen-
tru care, nu se exclude  
izbucnirea unei epidemii. 

Gripa nu este doar „o 
răceală‘‘ mai gravă cum 
am fi tentaţi să credem. 
Ea ne poate pune viaţa 
în pericol, mai ales da-
că este asociată şi cu al-
te probleme de sănătate 
sau dacă nu este trata-
tă din timp şi în mod co-
respunzător. Boala poa-
te declanşa o serie de 
complicaţii la nivelul gâtu-
lui, nasului şi plămânilor. 
Dintre toate, pneumonia 
este cea mai gravă. Însă, 
printre complicaţiile seve-
re se mai află şi inflama-
rea muşchiului inimii, dis-
trugerea ţesutului mus-
cular şi chiar insuficienţă 
renală şi/sau respiratorie. 

Semnele  
gripei

 Debut brusc, cu febră 
mare 38,5 – 40 de grade 
Celsius,
 Frisoane,
 Dureri de cap combi-
nate cu stări de vomă,
 Senzaţia de gât înţe-
penit,
 Somnolenţă,
 Dureri musculare,
 Tuse seacă: numărul 
de consultări la camere-
le de gardă, solicitările la 
salvare, cererea de medi-
camente sunt foarte ridi-
cate.

Vaccinarea este cea 
mai sigură metodă de 
prevenire a îmbolnăvirii

Ministerul Sănătăţii 
derulează şi anul aces-
ta campania de vacci-
nare antigripală. Doze-
le de vaccin au ajuns la 
Direcţiile Judeţene de 
Sănătate Publică de un-
de au fost distribuite că-
tre medicii de familie care 
fac imunizarea populaţiei 
în propriile cabinete. Pri-
oritate la imunizarea gra-
tuită o au persoanele cu 
un mare risc de îmbol-
năvire. “Vaccinarea este 
cea mai sigură şi eficien-
tă metodă de prevenire 

a îmbolnăvirilor prin gri-
pă şi se recomandă tutu-
ror şi mai ales celor care 
sunt în categoriile cu risc 
crescut de îmbolnăvire. 
Aceştia trebuie să solici-
te vaccinul gratuit”, aver-
tizează specialiştii Minis-
terului Sănătăţii. Aşadar, 
este indicat să mergem 
la medicul de familie pen-
tru imunizare! Chiar da-
că vom face boala, vom fi 
feriţi de complicaţiile care 
pot cauza decesul.

„Prima măsură trebu-
ie să fie izolarea la domi-
ciliu şi în cazurile mai gra-
ve la spital a persoane-
lor infectate, indiferent 
de faptul că discutăm de 
gripă sau credem că es-
te o altă viroză respira-
torie. Gândiţi-vă că nu se 
face un diagnostic etiolo-
gic la toate cazurile de gri-
pă, nu se face nicăieri în 
lume, dar, de aceea, este 
importantă izolarea la do-
miciliu. Dacă există nece-
sitatea unei deplasări im-
perioase pentru o persoa-
nă cu o viroză respirato-
rie, atunci este bine ca ea 
să fie de scurtă durată, să 
evite pe cât se poate co-
lectivităţile şi să utilizeze o 
mască. Utilizarea batiste-
lor de unică folosinţă es-
te esenţială. De aseme-
nea, spălatul pe mâini şi 
utilizarea unei măşti re-
prezintă o bună măsu-
ră de protecţie şi pentru 
a te proteja individual şi 
pentru a proteja pe alţii în 
ceea ce priveşte răspân-
direa unei viroze respira-

torii, în special al gripei”, 
spune dr. Alexandru Rafi-
la, preşedintele Societăţii 
Române de Microbiolo-
gie. Gripa sezonieră pro-
voacă anual între 291.000 
şi 646.000 de decese la 
nivel mondial, conform 
unei analize a datelor pre-
levate din 47 de ţări, fă-
cută publică, recent, de 
experţi internaţionali. Ci-
fra depăşeşte estimări-
le de până acum potri-
vit cărora între 250.000 şi 
500.000 de oameni mor 

anual din cauza gripei se-
zoniere. „Aceste descope-
riri ne amintesc de gravi-
tatea gripei şi de faptul că 
prevenirea acesteia ar tre-
bui să reprezinte o priori-
tate la nivel mondial‘‘, a 
subliniat într-o declaraţie 
Joe Bresee, director asoci-
at pentru sănătate globa-
lă în cadrul Diviziei pentru 
Gripă a Centrului de con-
trol şi prevenire a bolilor 
(CDC) din Statele Unite, 
coautor al studiului.

România este la un pas de epidemie de gripă

Cum ne ferim și cum combatem 
virusul ucigaș?

Gripa este o boală infecțioasă acută a 
căilor respiratorii cauzată de virusul gripal 
A sau B, care apare în izbucniri epidemice 
aproape în fiecare iarnă. Perioada în care 
infecția are o frecvență mai crescută este 
noiembrie-martie. 

Spălatul 
pe mâini şi 
utilizarea 
unei măşti 
reprezintă o 
bună măsură 
de protecţie”

reședintele 
Societății Române 
de Microbiologie

Dr. Alexandru Rafila


