
Gripa sezoniera a facut prima victima
Un tanar in varsta de 19 ani din Sibiu a fost diagnosticat cu gripa. Este primul caz de gripa sezoniera de
anul acesta. Medicii au recoltat secretie rino-faringiana pentru detectare de virus gripal, iar aceasta a fost
pozitiva pentru virus gripal tip A, subtip H3. Sibianul se afla in tratament la domiciliu. 
  
  Pentru evitarea imbolnavirilor, medicii recomanda populatiei ca, in aceasta perioada, cu temperaturi
foarte scazute, sa le asculte sfatul: sa iasa din casa doar daca este absolut necesar. In plus, pentru evitarea
gripei, regulile de igiena sunt obligatorii. Nu trebuie neglijate regulile de igiena personala si trebuie
respectat un regim de viata sanatos.
  
  Spalarea cu apa si sapun a mainilor, folosirea batistelor pentru stranut sau tuse sunt esentiale pentru
prevenirea imbolnavirilor prin afectiuni respiratorii. In aceasta perioada, este bine ca alimentatia sa fie
bogata in proteine, legume si fructe. De asemenea, persoanele varstnice, in special cele cu afectiuni
cronice cardiace si respiratorii, trebuie sa evite deplasarile si frecventarea locurilor aglomerate care
creeaza premisele imbolnavirii sau a aparitiei complicatiilor afectiunilor existente.
  
  
  
  Numar dublu de sibieni raciti
  
  
  
  Medicii de familie din judet au raportat un numar dublu de pacienti care au acuzat simptome specifice
infectiilor respiratorii acute. In cadrul Sistemului de supraveghere de rutina a infectiilor respiratorii si a
gripei la nivelul judetului, in saptamana 5 a anului (ultimele zile din ianuarie si primele zile din februarie)
acestea au crescut semnificativ. Au fost inregistrate 2.268 de cazuri, cu peste 42% mai multe fata de cele
din saptamana precedenta, cand s-au inregistrat 1.590 de cazuri. De asemenea, cresterea este mai mare cu
peste 42.5% decat media celor trei saptamani anterioare, aceasta fiind de 1.591 de cazuri si cu peste 15%
mai mare fata de aceeasi perioada a anului trecut, cand au fost inregistrate 1.971 de cazuri de persoane
care au fost racite.
  
  Cei mai afectati de infectiile respiratorii acute au fost copiii cu varste intre 5 si 14 ani - peste 35 la suta
din cazuri fiind diagnosticate la aceasta grupa de varsta. 
  
  
  
  Raceala la plamani, mai rara 
  
  
  
  Desi numarul sibienilor raciti a crescut si a aparut si primul caz de gripa sezoniera, reprezentantii
Directiei de Sanatate Publica spun ca numarul celor care au facut pneumonie este mai mic daca il
comparam cu cel de saptamana precedenta. Astfel, medicii de familie au raportat celor de la DSP un
numar de 217 cazuri, fata de 233, in saptamana a patra a anului. Cele mai multe cazuri au survenit la
grupa de varsta 15-49 ani, unde au fost diagnosticate 52 de persoane. Ponderea internarilor cu pneumonii
din totalul cazurilor a fost in saptamana raportata de 16,59%, predominand internarile la grupa de varsta 0
- 1 an (19 cazuri).
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