
        MINISTERUL  SĂNĂTĂŢII   
   DIRECŢIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ BIHOR 
            Strada Libertăţii nr. 34, 410042-Oradea 

         Tel. 0259-434565, 415521; Fax 0259-418654 

                 Pagină web: www.dspbihor.gov.ro 

        E-mail: relatiipublice@dspbihor.gov.ro  
 

                      

                                                                                                                                       06.02.2019 

Comunicat de presă 

 
Evoluţia infecţiilor acute respiratorii la populaţia judeţului Bihor 

 
  

 

 Evoluţia numărului îmbolnăvirilor prin infecţii acute respiratorii la populaţia 

judeţului Bihor se află la limita superioară a intervalului de valori specific sezonului 

(aşteptat). În sezonul 2018/2019 au fost confirmate 11 cazuri de gripă la populația 

județul Bihor. 

 

 La Compartimentul de Supraveghere Epidemiologică şi Control Boli 

Transmisibile din cadrul DSP Bihor, pentru săptămâna 28.01.2019 – 3.02.2019,  au 

fost raportate :  

 

- 7362 cazuri de infecții acute ale căilor respiratorii superioare (IACRS), în creștere 

faţă de săptămâna precedentă (6678 cazuri), valoarea fiind mai mică faţă de săptămâna 

similară din sezonul anterior (7612 cazuri raportate în săptămâna similară din sezonul 

2017-2018). Din cele 7362 cazuri au necesitat internare 99 cazuri.  

 

- 1609 cazuri de pneumonie şi bronhopneumonie, în creștere faţă de săptămâna 

precedentă (1311 cazuri), valoarea fiind mai mică faţă de valoarea din săptămâna 

similară din sezonul anterior (1621 cazuri raportate în săptămâna similară din sezonul 

2017-2018). Din cele 1609 cazuri au necesitat internare 205 cazuri. 

 

-  cazuri de gripă: au fost confirmate trei cazuri 

<http://www.dspbihor.gov.ro/2019/01/Informatii%20publice/Comunicate%20de%20

presa/Comunicat%20de%20presa%2030012019.pdf>  în săptămâna 28.01.2019 – 

3.02.2019. 

 

 În cursul zilei de 5.02.2019 s-a primit la DSP Bihor confirmarea pentru două 

cazuri de gripă: 

 

Cazul 7: persoană de sex masculin, 64 ani, domiciliată în Municipiul Oradea, 

nevaccinat antigripal. Pacientul a fost internat în 31.01.2019 la Secția de Boli 

Infecțioase a Spitalului Clinic Municipal ”Dr. Gavril Curteanu” Oradea cu diagnostic 

clinic: Gripă și Pneumonie. Boli asociate: Astm Bronșic. Fibroză pulmonară. Se 

recoltează produs biologic pentru analiză virusologică a gripei în data de 1.02.2019 

(trimis la Institutul ”Cantacuzino” București, rezultat pozitiv AH3N2) și se începe 
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tratamentul antiviral cu Tamiflu. În prezent starea pacientului este bună, fiind externat 

în data de 5.02.2019 

 

Cazul 8: persoană de sex masculin, 79 ani, domiciliată în Municipiul Oradea, 

nevaccinat antigripal. Pacientul a fost internat în 31.01.2019 la Secția de Boli 

Infecțioase a Spitalului Clinic Municipal ”Dr. Gavril Curteanu” Oradea cu diagnostic 

clinic: Gripă, diagnostic asociat: Demență. Se recoltează produs biologic pentru analiză 

virusologică a gripei în data de 1.02.2019 (trimis la Institutul ”Cantacuzino” București, 

rezultat pozitiv AH1N1) și se începe tratamentul antiviral cu Tamiflu. În prezent starea 

pacientului este bună (privind evoluția gripei), a fost externat din secția de boli 

infecțioase și transferat la secția Neurologie (pentru supravegherea bolii asociate). 

 

În cursul zilei de 6.02.2019 s-a primit la DSP Bihor confirmarea pentru trei cazuri de 

gripă: 

 

Cazul 9: persoană de sex masculin, 70 ani, domiciliată în comuna Oșorhei, nevaccinată 

antigripal. Pacientul a fost internat în data de 2.02.2019 la Secția de Boli Infecțioase a 

Spitalului Clinic Municipal ”Dr. Gavril Curteanu” Oradea cu diagnostic clinic: Gripă. 

Se recoltează produs biologic pentru analiză virusologică a gripei (trimis în 4.02.2019 

la Institutul ”Cantacuzino” București, rezultat pozitiv AH3N2) și se administrează 

tratamentul antiviral cu Tamiflu. Starea pacientului este bună și a fost externat în data 

de 5.02.2019. 

 

Cazul 10: persoană de sex masculin, 6 ani, domiciliată în Municipiul Salonta, 

nevaccinată gripal. Pacientul a fost internat în data de 3.02.2019 la Secția de Boli 

Infecțioase a Spitalului Clinic Municipal ”Dr. Gavril Curteanu” Oradea cu diagnostic 

clinic: Gripă. Se recoltează produs biologic pentru analiză virusologică a gripei (trimis 

în 4.02.2019 la Institutul ”Cantacuzino” București, rezultat pozitiv AH1N1). Starea 

pacientului este bună și se estimează că va fi externat vineri, 8.02.2019.  

 

Cazul 11: persoană de sex masculin, 23 ani, domiciliată în Municipiul Oradea, 

nevaccinată antigripal. Pacientul a fost internat în data de 2.02.2019 la Secția de Boli 

Infecțioase a Spitalului Clinic Municipal ”Dr. Gavril Curteanu” Oradea cu diagnostic 

clinic: Gripă. Se recoltează produs biologic pentru analiză virusologică a gripei (trimis 

în 4.02.2019 la Institutul ”Cantacuzino” București, rezultat pozitiv AH1N1) și se 

administrează tratamentul antiviral cu Tamiflu. Starea pacientului este ameliorată și a 

fost externat în data de 4.02.2019. 
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