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EDITORIAL 1

OPINII

Opinions

Prof. Dr. Ludovic Påun

Stimaţi cititori,

În sumarul nr. 3 al Revistei Române de Boli 
Infecţioase sunt incluse articole care aparţin 
Organizaţiei Mondiale de Sănătate (OMS), 
European Center for Disease Prevention and 
Control şi Centers for Diseases Control and 
Prevention (USA), articole care se referă la 
provocările induse de pandemia de gripă A (H1N1) 
2009, răspuns elaborat convergent deopotrivă cu 
evenimentul epidemiologic mondial, unitar la acest 
nivel, dar concretizat diferenţiat şi specifi c, geo-
grafi c, regional şi naţional în fi ecare stat membru 
OMS şi chiar în state care nu au fost încă admise în 
Organizaţia Mondială de Sănătate.

În opinia personală, acestea au fost bazele 
raţional-tehnice care au susţinut Statele Unite ale 
Americii în instituirea stării de urgenţă sanitară pe 
întreg teritoriul naţional.*

Concomitent, s-a efectuat transferul responsabi-
lităţii decizionale privind răspunsul la pandemia 
de gripă A (H1N1) 2009 de la nivelul federal al 

SUA la nivelul fi ecărui stat component, în vederea 
concretizării efi cientizării şi implementării deci-
ziilor în cel mai scurt timp. 

„O abordare tactică, responsabilă, dinamică şi 
fl exibilă, efi cientă în condiţiile evoluţiei epide-
miologice actuale a gripei A (H1N1) pe teritoriul 
Statelor Unite“.

„Apreciind că în zona geografi că europeană, în 
special Europa de sud-est din care face parte şi 
România, nu s-a atins nivelul epidemic cel mai 
înalt, experienţa Statelor Unite privind dinamica 
nivelului decizional în aplicarea măsurilor prevă-
zute în răspunsul la pandemia gripală A (H1N1) 
2009, poate fi  adoptată şi aplicată de către ţările 
sud-estului european.“

Alte două articole au ca obiectiv clarifi carea 
confuziei induse de utilizarea neadecvată/greşită a 
termenului de „gripă porcină“ – gripa porcului – 
pentru defi nirea gripei umane A (H1N1) 2009. 

*Măsură antiepidemică decisă în premieră după adoptarea noului regulament sanitar internaţional „RSI 2005“ de către adunarea 
generală OMS – mai 2005.
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