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COMUNICAT DE PRESĂ
A ÎNCEPUT NOUL SEZON DE SUPRAVEGHERE A INFECȚIILOR RESPIRATORII,
GRIPEI ȘI PNEUMONIILOR ÎN JUDEȚUL SIBIU
Sibiu, 10.10.2018
În săptămâna 40 (01.10.2018 – 07.10.2018), prima săptămână de supraveghere pentru
sezonul 2018-2019, au fost înregistrate 1316 cazuri de infecții respiratorii acute (IRAi), mai
puține cu 49.46% faţă de aceeași săptămână a sezonului trecut, când au fost raportate 2604 de
cazuri.
Analiza stratificată pe grupe de vârstă arată că cele mai multe cazuri (circa 32%) s-au
înregistrat la grupa de vârstă 15-49 ani.
Numărul pneumoniilor din această săptămână de supraveghere este de 217 cazuri. Cele
mai multe cazuri (67) au survenit la grupa de vârstă 15-49 ani.
Ponderea internărilor cu pneumonii din totalul cazurilor a fost în săptămâna 40 de 28.57%,
predominând internările la grupa de vârstă 0-1 an.
Ponderea scăzută a internărilor cu infecţii respiratorii acute și lipsa internărilor pentru gripă,
indică faptul că formele de boală au fost uşoare.
Cazurile de „gripă”ii raportate ai fost în număr de 2, față de săptămâna 40 a anului trecut,
când au fost înregistrare 8 cazuri, incidenţa fiind de 0.43%000iii.
În județul nostru au fost catagrafiate pentru vaccinarea antigripală 34.280 de persoane, iar
Ministerul Sănătății a alocat pentru județul Sibiu 20.620 doze de vaccin, acestea reprezentând peste
60% din necesarul solicitat și care ar urma să fie livrate în 4 tranșe. În sezonul 2017-2018
vaccinarea antigripală a debutat în data de 11 decembrie 2017, iar în luna februarie 2018 au fost
epuziate cele 14.500 doze repartizate județului Sibiu.
Krisztina Gaal
Compartimentul Relaţii cu Publicul
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Tabel 1

i

Săptămâna

IRA

Pneumonii

„Gripă”

Gripă
(confirmată)

40 (01.10 – 07.10.2018)

1316

217

2

0

IRA = Infecţii Respiratorii Acute
„Gripă” = aspecte CLINICE compatibile cu gripa (adică prezintă semne/simptome caracteristice infecţiilor gripale,
dar nu se poate pune diagnostic de certitudine, decât dacă există asociere cu alte criterii, şi anume: criterii de
laborator (izolarea virusului) şi/sau criterii epidemiologice (legătura/contactul cu un caz de gripă confirmat)).
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%000 = procentul la suta de mii de locuitori
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