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Evoluția infecțiilor respiratorii acute, 2022-2023 
Numarul total de cazuri de infectii respiratorii acute (gripa clinica, infecții acute de căi respiratorii superioare-

IACRS si pneumonii) în sezonul 2022-2023 este de 16.964, mai mare decât cel inregistrat in aceeasi perioada a 

sezonului precedent (10.501 cazuri). 66% din îmbolnăvirile raportate în acest sezon sunt la copii cu vârsta până în 

14 ani. În sezonul 2022-2023 au fost internate în spital 1.192 de persoane – cu 93 mai multe față de sezonul 

anterior (1.099 persoane). Au fost înregistrate 2 decese de pneumonie. 

În săptămâna 26  decembrie 2022 – 1 ianuarie 2023 au fost raportate 1.282 de cazuri de infecții respiratorii acute 

- mai multe față de săptămâna precedentă (978 cazuri). 117 persoane au fost internate, cu 40 mai multe decât în 

săptămâna anterioară.  

Au fost raportate de 3 ori mai multe cazuri comparativ cu aceeasi perioada a sezonului precedent (427 cazuri). 

Ponderea cazurilor internate în această săptămână (9%) a fost mai mică comparativ cu aceeași perioada a 

sezonului precedent (10%). 

INFECTII 
RESPIRATORII ACUTE 

TOTAL 0-1 an 2-4 ani 5-14 ani 15-49 ani 50-64 ani >65 ani 

IACRS 918 107 217 301 166 56 71 

PNEUMONII 361 52 99 118 55 8 29 

GRIPA 3 - 2 1 - - - 

TOTAL 1.282 159 318 420 221 64 100 
Tabel 1 Distribuția cazurilor pe grupe de vârstă, săptămâna 26  decembrie 2022 – 1 ianuarie 2023 

 
Grafic  1 Distribuția săptămânală a cazurilor de Infectii virale ale 
cailor respiratorii superioare (IACRS), sezonul 2022-2023 
comparativ cu 2021-2022 

 
Grafic  2 Distribuția săptămânală a cazurilor de pneumonii, 
sezonul 2022-2023 comparativ cu 2021-2022 
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Grafic  3 Distribuția săptămânală a cazurilor de infectii respiratorii acute (gripa clinica, IACRS si pneumonii), sezonul 2022-2023 comparativ 
cu 2021-2022 

 
Grafic  4 Distribuția cazurilor de infectii respiratorii acute (gripa clinica, IACRS si pneumonii), sezonul 2022-2023 , pe  grupe de vârstă 

Vaccinarea antigripală 
Vaccinarea antigripală în fiecare an este cea mai eficientă măsură de prevenire împotriva gripei sezoniere. 

În sezonul 2022-2023 au fost vaccinate antigripal 35.609 de persoane din care, în cadrul Programului de 

imunizare, 33.464. Nu au fost raportate reacții adverse după vaccinările efectuate. 

În cadrul programului de imunizare antigripala pentru sezonul 2022-2023 Direcția de Sănătate Publică Neamț a 

primit 35.716 de doze de vaccin antigripal, în 2 transe. 

În sezonul 2022-2023 este utilizat vaccinul Influvac tetra - recomandat pentru profilaxia gripei la adulți si copii cu 

vârsta de peste 6 luni și care asigură imunizarea activă împotriva a patru tulpini de virus gripal. 

Vaccinarea trebuie, în mod ideal, efectuată în fiecare an începând de la mijlocul toamnei. În funcție de tipul de  

virus care circulă în fiecare an, sezonul de gripă în general durează din octombrie până în luna mai. 
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 cazuri 2021-2022 198 686 2321 1293 762 868 730 537 390 693 1112 484 427

internari 2021-2022 34 99 140 130 144 102 74 95 118 69 55 41 43

 cazuri 2022-2023 1319 1122 1606 1313 1086 1258 1690 1687 933 1314 1376 978 1282

internari 2022-2023 57 102 96 84 76 78 101 117 78 107 102 77 117
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Măsuri de protecție împotriva gripei 

Măsuri generale recomandate pentru populație: 

• consultarea medicului de familie la apariția simptomelor respiratorii pentru a stabili indicațiile 
terapeutice, izolarea și eventuale investigații suplimentare; 

• adresarea la centrele de permanență organizate la nivelul județului; 

• respectarea etichetei tusei și strănutului, utilizarea de batiste de unică folosință; 

• menținerea unei igiene adecvate a mâinilor, în vederea reducerii răspândirii virusului; 

• evitarea aglomerațiilor, aerisirea spațiilor închise și purtarea măștii de protecție; 

• continuarea vaccinării antigripale, în special pentru populația expusă la risc crescut de îmbolnăvire sau 

complicații ale gripei — persoane cu vârsta peste 65 de ani, gravide, persoane imunodeprimate, persoane 

cu afecțiuni cronice respiratorii sau cardiace. 

La nivelul angajatorilor din toate sectoarele de activitate se recomandă: 

• evitarea aglomerărilor în spațiile de lucru, acolo unde este posibil; 

• utilizarea măștii de protecție, dacă aglomerația nu poate fi evitată; 

• realizarea unui triaj epidemiologic zilnic și recomandarea de izolare voluntară la domiciliu a celor depistați 

cu simptomatologie respiratorie; 

• încurajarea vaccinării antigripale a personalului. 

În unitățile/instituțiile de învățământ se recomandă: 

• realizarea triajului zilnic în colectivitățile școlare; 

• informarea părinților sau aparținătorilor legali privind semnele și simptomele infecțiilor respiratorii; 

• asigurarea materialelor necesare pentru dezinfecția periodică a mâinilor și suprafețelor; 

• aerisirea periodică a încăperilor; 

• respectarea etichetei tusei și strănutului, utilizarea de batiste de unică folosință; 

• utilizarea măștii de protecție de către cadrele didactice și, eventual, de către elevi și studenți. 

La nivelul unităților sanitare se aplică următoarele măsuri:  

• limitarea programului de vizită al aparținătorilor pacienților internați în unitățile sanitare publice, pe baza 
analizei efectuate de către Direcția de sănătate publică, conform prevederilor Ordinului Ministrului 
Sănătății nr. 3.670 din 6 decembrie 2022 privind stabilirea programului de vizite în unitățile sanitare 
publice; 

• realizarea triajului epidemiologic zilnic pentru personalul medico-sanitar și auxiliar, cu recomandarea de 

izolare voluntară la domiciliu a celor depistați cu simptomatologie respiratorie sau efectuarea de 

activitate ce nu implica interacțiunea cu pacienții;  

• purtarea echipamentului de protecție adecvat, respectiv măști, mănuși, halate, atât de către vizitatori cât 

și de către personalul medical și alte persoane care intră în contact cu pacienții; 

• asigurarea stocurilor de antivirale, în special de către spitalele care internează cazuri de infecții 

respiratorii acute; 

• asigurarea instituirii terapiei antivirale specifice imediat după internare la pacienții care prezintă tablou 

clinic compatibil cu gripă cu / fără diagnostic de laborator;  

• asigurarea condițiilor pentru vaccinarea antigripală a personalului medico-sanitar și auxiliar nevaccinat;  

• asigurarea sau refacerea, după caz, a stocurilor de echipamente de protecție și utilizarea corespunzătoare 

a acestora de către personalul medico-sanitar; 

• asigurarea sau refacerea, după caz, a stocurilor de antiseptice și dezinfectante, pentru o igienă riguroasă a 

mâinilor și a suprafețelor; 

• respectarea protocoalelor de management al cazului de gripă, al contacților și al focarelor de îmbolnăvire. 

 


