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La distan¡å de optzeci ¿i opt – nouåzeci de ani,
istoria epidemiologiei Gripei readuce, pânå în

prezent, doar amenin¡area cu evolu¡ia unei pan-
demii determinate de Virusul Aviar H5N1 – înalt
patogen, virus care repetå identitatea etiologicå ¿i
severitatea clinico-epidemiologicå a „Gripei Spa-
niole“ (1918-1920), responsabilå pentru pre-
domina¡ia infec¡iei la tineri ¿i de mai multe decese
decât cele produse, la acea vreme, de armele de
foc – în cursul primului råzboi mondial (20-40
milioane).

Cu toate cå fenomenul transpeciilor este unul
cu frecven¡å reduså la virusul Gripei Aviare H5N1
înalt patogen, s-au înregistrat la OMS, între 7
decembrie 2003 ¿i 30 aprilie 2006, 205 cazuri
umane de Gripå Aviarå H5N1 ¿i 113 decese (56%),
iar World Organisation for Animal Health a ra-
portat, pentru aceea¿i perioadå, epidemiile cu
Virusul Gripei Aviare A (H5N1) în aproximativ
50 de ¡åri.

În cursa contra cronometru pentru realizarea
unui vaccin uman existå „informa¡ii credibile“
privind produc¡ia ¿i livrarea vaccinului împotriva
Gripei Aviare H5N1 pânå la sfâr¿itul anului 2006
¿i începutul anului 2007.

Cu toate acestea, luând în considera¡ie migra¡ia
påsårilor sålbatice (infectate cu Virusul Aviar
H5N1) cu sta¡ionare în Delta Dunårii ¿i pe lacurile
(numeroase) din interiorul României, precum ¿i
posibilitatea extinderii fondului etiologic la påsårile
de curte (evenimente desfå¿urate pe teritoriul
României în anul 2006, dar din fericire fårå evolu¡ii
umane) autoritå¡ile Sanitare Române (umane ¿i
veterinare) au luat måsuri care în final s-au dovedit
eficiente, înså cu un pre¡ economic considerabil.

La sfâr¿itul lunii mai 2006 Organiza¡ia Mon-
dialå a Sånåtå¡ii – Geneva a publicat materialele
intitulate:

1. Gripa Pandemicå. Protocol OMS pentru rås-
puns rapid ¿i control, Protocol actualizat la
30 mai 2006;

2. În Weekly Epidemiological Record, 30 iunie
2006, no. 26, 81, 249-260, http//www.who.int/
wer, este inserat articolul intitulat: „Epidemio-
logia Gripei Aviare A (H5N1) la oameni, ca-
zurile confirmate de OMS

3. În data de 24 aprilie 2006 OMS Geneva ¿i
Biroul Regional OMS al Pacificului de West
au publicat: Gripa Aviarå, inclusiv Gripa A
(H5N1) la oameni. Ghidul provizoriu OMS
pentru controlul infec¡iei în unitå¡ile de îngri-
jire a sånåtå¡ii. Data celui mai recent amen-
dament 24 aprilie 2006.

Respectând reglementårile OMS cu privire la
traducerea, adaptarea, reproducerea ¿i difuzarea
materialelor elaborate de OMS în limba ¡årilor
membre, Comitetul de redac¡ie al Revistei de Boli
Infec¡ioase editatå de Societatea Na¡ionalå Românå
de Boli Infec¡ioase ¿i Editura Medicalå Amaltea
Bucure¿ti publicå versiunea în limba românå a
acestor materiale.

Redac¡ia revistei aduce în numele cititorilor
mul¡umiri Organiza¡iei Mondiale a Sånåtå¡ii –
Geneva, Biroului Regional OMS, Asia, Pacific. Re-
prezentan¡ei oficiale OMS în România, Bucure¿ti,
Conducerii Editurii Medicale Amaltea, Bucure¿ti,
pentru sus¡inerea tehnicå ¿i organizatoricå în efor-
tul de limitare a amenin¡årilor evolu¡iilor bolilor
infec¡ioase în ¡ara noastrå.
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