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Comunicat de presă 

 
Evoluția infecţiilor acute respiratorii la populaţia judeţului Bihor 

 

  

 

 Evoluţia numărului îmbolnăvirilor prin infecţii acute respiratorii la populaţia 

judeţului Bihor se află în intervalul de valori specific sezonului (aşteptat). În sezonul 

2018/2019 au fost confirmate 16 cazuri de gripă la populația județul Bihor (din care 

două persoane au decedat). 

 

 La Compartimentul de Supraveghere Epidemiologică şi Control Boli 

Transmisibile al DSP Bihor, pentru săptămâna 11.02.2019 – 17.02.2019,  au fost 

raportate :  

 

- 5321 cazuri de infecții acute ale căilor respiratorii superioare (IACRS), în scădere 

faţă de săptămâna precedentă (5809 cazuri), valoarea fiind mai mică faţă de săptămâna 

similară din sezonul anterior (8025 cazuri raportate în săptămâna similară din sezonul 

2017-2018). Din cele 5321 cazuri au necesitat internare 90 cazuri.  

 

- 1328 cazuri de pneumonie şi bronhopneumonie, în scădere faţă de săptămâna 

precedentă (1490 cazuri), valoarea fiind mai mică faţă de valoarea din săptămâna 

similară din sezonul anterior (2271 cazuri raportate în săptămâna similară din sezonul 

2017-2018). Din cele 1328 cazuri au necesitat internare 209 cazuri. 

 

-  cazuri de gripă: au fost confirmate patru cazuri în săptămâna 11.02.2019 – 

18.02.2019. 

 

 În cursul zilei de 13.02.2019 s-a primit la DSP Bihor confirmarea a două cazuri 

de gripă: 

 

Cazul 14: persoană de sex masculin, 6 ani, domiciliată în comuna Ciumeghiu, 

nevaccinată antigripal. Pacientul a fost internat în 6.02.2019 la Secția de Boli 

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

clinic: Suspiciune Hepatită virală tip A (confirmată în data de 8.02.2019). Deoarece 

este stabilit și diagnosticul clinic de infecție acută de căi respiratorii superioare se 

recoltează produs biologic pentru analiză virusologică a gripei în data de 8.02.2019 

(trimis la Institutul ”Cantacuzino” București, rezultat pozitiv AH1N1). Evoluția stării 

pacientului a fost favorabilă și a fost externat în data de 11.02.2019. 
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Cazul 15: persoană de sex feminin, 29 ani, domiciliată în comuna Tulca, nevaccinată 

antigripal. Pacienta a fost internată în 9.02.2019 la Secția de Boli Infecțioase a 

Spitalului Clinic Municipal ”Dr. Gavril Curteanu” Oradea cu diagnostic: suspect gripă. 

Se recoltează produs biologic pentru analiză virusologică a gripei (trimis la Institutul 

”Cantacuzino” București, rezultat pozitiv AH3N2) și se administrează tratament 

antiviral (Tamiflu). Evoluția stării pacientei a fost favorabilă și a fost externată în data 

de 13.02.2019. 

 

În data de 14.02.2019 s-a primit la DSP Bihor confirmarea cazului de gripă: 

 

Cazul 16: persoană de sex masculin, 42 ani, domiciliată în municipiul Beiuș, 

nevaccinată antigripal. Pacientul a fost internat în 9.02.2019 la Secția de Boli 

Infecțioase a Spitalului Municipal ”Ep.N.Popovici” Beiuș cu diagnostic: Pneumonie. 

Deoarece în data de 11.02.2019 este suspicionată clinic gripa se recoltează produs 

biologic pentru analiză virusologică a gripei (trimis la Institutul ”Cantacuzino” 

București, rezultat pozitiv AH3N2) și se inițiază tratament antiviral cu Tamiflu. 

Evoluția stării pacientului a fost favorabilă și a fost externat în data de 15.02.2019. 
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