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                                                  Comunicat de presă 

Evoluţii numerice ale infecţiilor acute respiratorii în judeţul Bihor 

  

Evoluţia numărului îmbolnăvirilor prin infecţii acute respiratorii la populaţia judeţului Bihor 

se află, în ciuda tendinţei descendente, peste limita superioară a intervalului de valori specific 

sezonului (aşteptat).  

La Compartimentul de Supraveghere Epidemiologică şi Control Boli Transmisibile din 

cadrul DSP Bihor, pentru săptămâna  26.02.2018 – 4.03.2018, au fost raportate :  

- 6338  cazuri de infecţii acute ale căilor respiratorii superioare (IACRS), în scădere faţă 

de săptămâna precedentă (7322  cazuri), valoarea fiind mai mare faţă de săptămâna similară din 

sezonul anterior (3995 cazuri raportate în săptămâna similară din sezonul 2016-2017). Din cele 

6338 cazuri au necesitat internare 152 cazuri.  

- 1581 cazuri de pneumonie şi bronhopneumonie, în scădre faţă de săptămâna precedentă 

(1911  cazuri), valoarea fiind mai mare faţă de săptămâna similară din sezonul anterior (1136 

cazuri raportate în săptămâna similară din sezonul 2016-2017). Din cele 1581 cazuri au necesitat 

internare 216 cazuri. 

În sezonul 2017/2018 au fost confirmate 49 cazuri de gripă – rezultatele pozitive au fost 

primite la D.S.P. Bihor din cele 77 de cazuri la care s-au recoltat probe pentru examenul serologic. 

Până azi, 6.03.2018, au fost raportate către D.S.P. Bihor un număr de 9 decese la pacienţi cu 

diagnostic serologic de gripa (din care 5 cu virus gripal tip A şi 4 cu virus gripal tip B).  

Cele mai recente trei decese, la persoane care au avut serologie pozitivă pentru gripă, au fost 

următoarele: 

-         În data de 5.03.2018 o persoană de sex masculin, în vârstă de 66 ani, nevaccinată 

antigripal cu diagnostice asociate: Insuficienţă renală. Hepatită cronică. Pleurezie. 

-         În data de 4.03.2018 o persoană de sex masculin în vârstă de 53 ani, nevaccinată 

antigripal cu diagnostice asociate: Hipertensiune arterială stadiul II. Etilism cronic. 

-         În data de 3.03.2018 o persoană de sex masculin în vârstă de 59 ani, nevaccinată 

antigripal cu diagnostic asociat de pneumonie lobară. 
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