
Incepe vaccinarea impotriva noii gripe
Gripa noua se extinde cu repeziciune si in judetul Sibiu, alte 5 cazuri fiind confirmate in week-end-ul care
a trecut. 4 dintre cele 5 cazuri au fost confirmate in cursul zilei de sambata. Primul este cel al unui tanar
de 22 de ani, care locuieste in Germania si care a venit in vizita la rude, in Poiana Sibiului. Tanarul are o
forma usoara a bolii, si este izolat la domiciliu, sub supravegherea medicului de familie din localitate. Cel
de-al doilea caz este la un tanar tot de 22 de ani, din municipiul Sibiu, student la Medicina. Acesta are o
forma usoara a bolii, si este de asemenea izolat la domiciliu. Cel de-al treila caz confirmat este al unei
fete de 18 ani, eleva la Colegiul National "Gheorghe Lazar", care locuieste intr-un camin de pe strada
Dealului si care in prezent este internata la Boli Infectioase Adulti. Fata are de asemenea o forma usoara a
bolii, insa in cazul ei, locuind in camin, a fost necesara internarea pentru a o izola de restul colectivitatii.
Ultimul caz confirmat sambata este cel al unui baiat de 12 ani, elev la scoala numarul 21 din municipiul
Sibiu. Acesta a fost internat si avut nevoie de tratament cu antivirale, insa acum se simte bine si a fost
externat. Duminica, la Sibiu a mai fost confirmat un caz de imbolnavire cu AH1N1. Este vorba despre un
tanar de 23 de ani, venit din strainatate, care este internat la sectia de Boli Infectioase a Spitalului Clinic
Judetean de Urgenta Sibiu, unde primeste tratament cu antivirale. Numarul cazurilor confirmate de gripa
noua in judetul Sibiu a ajuns astfel la 34.
  
  Incepe vaccinarea impotriva gripei noi
  Campania de vaccinare impotriva gripei noi incepe si la Sibiu. Sambata seara, la Directia Judeteana de
Sanatate Publica au ajuns cele 34.150 de de doze de vaccin repartizate in prima faza pentru judetul
nostru, transportul fiind realizat cu sprijinul Ministerului Administratiei si Internelor. 2.520 de doze vor fi
utilizate pentru imunizarea personalului medical, 9.900 vor fi administrate elevilor de liceu care au
implinit 16 ani, 19.520 de doze vor fi folosite pentru imunizarea studentilor si a celor care urmeaza
cursurile unor scoli postliceale iar 2.184 de doze se vor folosi pentru vaccinarea personalului care
lucreaza in structurile Ministerului Administratiei si Internelor. 
  
  Vaccin romanesc
  Imunizarea se va face cu vaccin romanesc produs la Institutul Cantacuzino. "Vaccinul pandemic produs
in tara noastra a primit aprobarile de calitate, siguranta si eficacitate de la autoritatea competenta
nationala - Agentia Nationala a Medicamentului. Vaccinul romanesc a fost testat conform standardelor
internationale de fabricatie si, din punct de vedere al modului de producere, este similar cu cel impotriva
gripei de sezon. Reactiile adverse care pot aparea sunt asemanatoare cu cele date de vaccinul sezonier,
respectiv roseata la locul intepaturii, usoare stari febrile si, in cazul persoanelor sensibile, alergii minore.
Precizam ca vaccinul impotriva virusului A/H1N1 nu se va gasi in farmaciile cu circuit deschis,
vaccinarea realizandu-se in cadru organizat. Este o masura suplimentara de protectie pentru ca vaccinul sa
ajunga intr-adevar la grupele tinta, numai astfel putandu-se limita, in realitate, numarul de imbolnaviri",
precizeaza medicul Adela Morar, purtator de cuvant al Directiei Judetene de Sanatate Publica. 
  
  Vaccinare recomandata, nu obligatorie
  Ca si in cazul celorlalte campanii din calendarul de vaccinare al Ministerului Sanatatii, si vaccinarea
impotriva virusului pandemic este recomandata, dar nu obligatorie. "Orice persoana poate lua decizia de a
refuza vaccinarea, dar trebuie sa fie constienta ca este singura modalitate de a se proteja pe sine si pe cei
din jurul sau", adauga medicul Adela Morar. Vaccinul gripal pandemic poate fi administrat simultan sau
la orice interval fata de alte produse vaccinale (HPV, IPV, RRO); de asemenea, vaccinul gripal pandemic
poate fi administrat simultan cu vaccinul gripal sezonier sau la interval de 21 de zile fata de acesta.
  
  Cum ne ferim de imbolnavire?
  * Ne spalam des cu apa si sapun. 
  * Mai des ca oricand, in aceasta perioada trebuie sa ne spalam fata si nasul pentru scaderea incarcaturii
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microbiene. 
  * Atunci cand stranutam, folosim batista de unica folosinta, iar daca nu avem, este de preferat sa
stranutam pe maneca sau spre umar, pentru a evita raspandirea particulelor posibil infectante 
  * Evitam aglomeratiile, atunci cand nu este neaparat necesara prezenta noastra in aceste locuri 
  * Evitam, in aceste zile, gesturile familiare ( ex. imbratisari, strangerea mainilor etc) 
  * Evitam calatoriile in strainatate, daca acest lucru nu este strict necesar 
  * Folosim masti sau ne protejam cu batiste, in locurile aglomerate si expuse la risc 
  
  Ce facem cand ne imbolnavim?
  Orice persoana care dezvolta semne de infectii respiratorii - febra, secretii nazale apoase si alterarea
starii generale - trebuie sa se autoizoleze la domiciliu si sa isi contacteze medicul de familie. impreuna cu
acesta isi va programa un consult dupa orele de program, pentru a evita astfel infectarea persoanelor care
asteapta la usa doctorului. in cazul in care nu se pot stabili aceste consultatii, pacientul se va prezenta la
camera de garda a unui spital de boli infectioase. Este total gresita automedicatia, fara prescriere de la
medic si, in special, tratarea, acasa, cu antibiotice.

Cuvinte cheie: poiana sibiului  gheorghe lazar  municipiul sibiu  sanatate  sibiul  transport  germania
colegiul national  resita  international  ministerului sanatatii  protectie  sport  fete de  poiana  la domiciliu
judetul sibiu  spitalului clinic judetean de urgenta sibiu  spitalului clinic judetean de urgenta
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