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2 INFORMAŢII EPIDEMIOLOGICE

MESAJUL PREŞEDINTELUI 
SOCIETĂŢII NAŢIONALE ROMÂNE DE BOLI INFECŢIOASE

Asigurarea securităţii epidemiologice naţionale (Boli infecţioase acute transmisibile şi cronice cu 
etiologie infecţioasă; clinică, microbiologie, epidemiologia bolilor infecţioase acute transmisibile), profi -
laxie (vaccinuri, chimioprofi laxie).

Prof. Dr. Ludovic PĂUN,
Membru de onoare al Societăţii Internaţionale de Boli Infecţioase Boston, Massachusetts, SUA

GRIPA ÎN ROMÂNIA

Îmbolnăvirile prin infecţii compatibile cu gripa 
şi infecţiile acute respiratorii sunt la niveluri sezo-
niere, comparabile cu cele înregistrate în sezoanele 
anterioare. 

  

GRIPA
 The Flu 

Dr. Viorel Alexandrescu
I.N.C.D.M.I. Cantacuzino, Bucureşti

În săpt. 45 a fost detectat un virus gripal A/H3 la 
o bolnavă de 43 de ani internată cu pneumonie din 
Braşov. 

Evoluţia gripei în România este similară cu cea 
din Europa şi din restul emisferei nordice.

Tendinţa evoluţiei gripei urmărită pe internet 
arată o activitate scăzută. 
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GRIPA ÎN EUROPA

Săptămâna 46:
Caracteristică: Activitate gripală redusă 

REZUMAT 

Nivelurile  activităţii gripale în Europa au ră-
mas scăzute. Se observă o co-circulaţie a gripei 
A (H1N1) pdm09, A (H3N2) şi a virusurilor de 
tip B, raportate de către ţări pentru săptămâna 
46/2013. Numărul de probe pozitive la testare 
a fost scăzut, ceea ce este tipic pentru această 
perioadă a anului şi comparabil cu sezoanele 
precedente. Numărul de spitalizări cauzate de 

infecţiile respiratorii acute severe (SARI) a 
fost similar cu cel din săptămâna precedentă, 
iar probele testate au fost negative pentru gripă.  

Începând din săpt. 40/2013 au fost detectate 
356 de virusuri gripale, din care 257 (72%) au 
fost de tip A şi 99 (28%) de tip B. 165 de virusuri 
tip A au fost subtipate, astfel 82 cu A/H1N1 şi 83 
cu A/H3N2.

Sistemul EUROFLU: 3 state (Suedia, Franţa, 
Danemarca) din 53 au raportat activitate spora-
dică, iar restul nu au activitate gripală.

De remarcat că virusurile detectate şi carac-
terizate sunt similare cu virusurile gripale 
conţinute în vaccinul gripal pentru sezonul 
2013-2014.


