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D.S.P. Bihor a primit a treia tranşă de vaccin gripal  

    În cursul zilei de azi, 18.10.2018, D.S.P. Bihor a primit din partea Ministerului Sănătăţii a 

treia tranşă de vaccin gripal, în cantitate de 7.500 doze în vederea distribuirii acestora către medicii 

de familie.  

În zilele de 13.09.2018 şi 11.10.2018 s-au primit la D.S.P. Bihor şi distribuit către unităţile 

spitaliceşti şi Serviciul Judeţean de Ambulanţă, pentru imunizarea personalului medical, primele 

două tranşe de vaccin gripal (total 2.500 doze din care tranşa I – 1.300 doze şi tranşa II – 1.200 

doze). Până la finalul lunii octombrie este planificată să sosească la D.S.P. Bihor şi a patra tranşă de 

vaccin gripal cuprinzând 4.420 doze.   

  În perioada  23.10.2018- 26.10.2018 între orele 8,00-14,00, sunt aşteptaţi la D.S.P. Bihor 

medicii de familie din judeţul Bihor pentru preluarea dozelor de vaccin din tranşa III, fiecare 

cabinet primeşte, în medie, 15 doze de vaccin gripal destinate vaccinării gratuite a persoanelor la 

risc. 

Dozele primite gratuit de la Ministerul Sănătăţii sunt destinate grupelor 

populaţionale considerate la risc şi pentru care Organizaţia Mondială a Sănătăţii 
recomandă vaccinarea antigripală. Aceste grupe populaţionale 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, 

5.Persoanele cu vârsta egală sau peste 65 ani. 
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