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Comunicat de presă 

În perioada următoare 5600 de locuitori ai judeţului Bihor vor beneficia de 

vaccinare antigripală 

  

          În conformitate cu precizările Ministerului Sănătăţii, primite la D.S.P. 

Bihor în cursul zilei de azi,  a fost achiziţionată, la nivel naţional, o cantitate de 

500.000 doze vaccin gripal sezonier pentru imunizarea persoanelor aflate la 

grupe de risc, pentru sezonul epidemic 2015-2016. Din această cantitate, judeţul 

Bihor va beneficia de 5.600 doze vaccin gripal, din care pentru Direcţia 

Medicală MAI - 200 doze iar pentru D.S.P. Bihor - 5.400 doze.  

În conformitate cu Metodologia de supraveghere a gripei, infecţiilor 

respiratorii acute şi infecţiilor acute respiratorii severe pentru sezonul 2015-

2016 grupele populaţionale considerate la risc şi pentru care Organizaţia 

Mondială a Sănătăţii recomandă vaccinarea antigripală în sezonul 2015-2016 

sunt următoarele: 

1.Persoanele cu vârsta cuprinsă între 6 luni şi 64 ani în evidenţă cu afecţiuni 

medicale cronice pulmonare, cardiovasculare, metabolice, renale, hepatice, 

neurologice, diabet zaharat, obezitate, astm, sau cu virusul imunodeficienţei 

umane, 

2.Gravide, 

3.Medici, cadre medii sanitare şi personal auxiliar, atât din spitalele cât şi din 

unităţile sanitare ambulatorii, inclusiv salariaţii instituţiilor de ocrotire (copii 

sau bătrâni) şi ai unităţilor de bolnavi cronici, care prin natura activităţii vin în 

contact respirator cu pacienţii sau asistaţii, 

4.Persoanele, adulţi sau copii, rezidente în instituţii de ocrotire socială precum 

şi persoanele care acordă asistenţă medicală, socială şi îngrijiri la domiciliul 

persoanelor cu risc înalt, 
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5.Persoanele cu vârsta egală sau peste 65 ani. 

          Demararea campaniei de vaccinare antigripală va avea loc începând 

din data de 15 octombrie 2015. În perioada următoare, D.S.P. Bihor va 

asigura transportul dozelor repartizate de la sediul Companiei Naţionale 

Unifarm SA Bucureşti la sediul propriu iar ulterior repartizarea dozelor către 

medicii vaccinatori în vederea vaccinării populaţiei eligibile. 

          După sosirea dozelor repartizate la D.S.P. Bihor vom reveni cu 

precizări privitor la modul de repartizare în cadrul judeţului Bihor a dozelor 

de vaccin gripal.  
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