
900 de viroze si niciun caz de gripa
Numarul sibienilor care au facut viroze si penumonii in ultima saptamana aproape ca s-a dublat,
comparativ cu saptamana anterioara. 
  
  Potrivit statisticilor Autoritatii de Sanatate Publica, in primele zile ale acestui an s-au inregistrat mai
mult de 900 de bolnavi. Vestea buna este insa ca pana acum nu a fost niciun caz de gripa. Specialistii
atrag atentia asupra faptului ca numarul sibienilor bolnavi este insa mai mare decat cel inregistrat in
statisticile oficiale. Şi asta deoarece foarte multa lume prefera sa se trateze acasa. Totodata in acest
interval, 60 de sibieni cu viroze si pneumonii au fost internati in spital. Cei mai afectati de temperaturile
scazute au fost copiii de pana la 14 ani. De la inceputul campaniei initiate de minister au fost vaccinati
antigripal mai mult de 40.000 de sibieni, cuprinsi in grupele de risc. Campania MSP este gratuita. in
cazul in care persoanele eligibile nu s-au putut prezenta, din diverse motive, la cabinetele medicilor de
familie in lunile octombrie-decembrie 2007, ele nu pierd vaccinul. 
  CAMPANIA se poate prelungi, in functie si de evolutia epidemiologica, pana in luna februarie. in total,
in judet au fost trimise pentru campania de vaccinare din sezonul acesta mai mult 69.000 de doze de
antigripal. Pentru sezonul rece, specialistii ne recomanda sa apelam la produse care ajuta la cresterea
imunitatii. Gripa este o boala infectioasa, foarte contagioasa, data de virusurile de tip AB si C, impotriva
careia exista vaccinul antigripal, in schimb racelile, guturaiul sunt date de alte tipuri de virusuri. 
  
  Medicii se asteapta ca in ultima perioada numarul sibienilor bolnavi de infectii respiratorii si penumonii
sa creasca foarte mult. Specialistii atrag atentia asupra faptului ca cele mai expuse la aceste afectiuni sunt
persoanele care folosesc mijloacele de transport in comun si cele care merg des in spatiile aglomerate.
Astfel, virusii se transmit foarte repede, chiar si printr-un simplu stranut al unei persoane. Potrivit
statisticilor, mai mult de 60 la suta dintre copii au nevoie in fiecare an de ingrijiri medicale din cauza
virozelor. Cea mai buna metoda de prevenire a gripei este vaccinarea antigripala. Totusi, trebuie stiut ca
imunizarea nu va scapa si de raceli.
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